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CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), concluindo por projeto 
de lei de conversão. ............................................... 09666

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Indagação ao Relator sobre a possível in-
constitucionalidade do art. 19 do projeto de lei de 
conversão da Medida Provisória nº 450, de 2008. 09685

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09686

CARLOS ZARATTINI (PT, SP – Pela ordem) 
– Solicitação ao Relator de correção do §5º do art. 
17 do projeto de lei de conversão da Medida Pro-
visória nº 450, de 2008. ......................................... 09686

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09686

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA – Pela 
ordem) – Associação ao pedido do Deputado Car-
los Zarattini, de correção de dispositivo do projeto 
de lei de conversão da Medida Provisória nº 450, 
de 2008. ................................................................. 09686

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09686

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
SILVIO COSTA (Bloco/PMN, PE). ......................... 09687

CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem) 
– Solicitação à Presidência de distribuição de cópias 
do parecer ao Plenário. ......................................... 09687
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PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Chico Alencar. ....................................... 09687

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de adiamento da discussão da me-
dida provisória por 2 sessões. ............................... 09687

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE 
(PT, RO), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA). ... 09687

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL, RJ), FERNANDO GABEIRA (PV, RJ), 
PEDRO HENRY (PP, MT), JOFRAN FREJAT (PR, 
DF), CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB, ES), LIRA 
MAIA (DEM, PA), JOÃO DADO (PDT, SP), FERNAN-
DO CORUJA (PPS, SC), WILLIAM WOO (PSDB, 
SP), FERNANDO FERRO (PT, PE), RODRIGO 
ROCHA LOURES (Bloco/PMDB, PR), BETO AL-
BUQUERQUE (Bloco/PSB, RS). ........................... 09688

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 09690

LIRA MAIA (DEM, PA) – Pedido de verifica-
ção. ........................................................................ 09690

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ) – Pedido de verifica-
ção conjunta. ......................................................... 09690

PRESIDENTE (Michel Temer) – Deferimento 
dos pedidos de verificação. ................................... 09690

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado WILLIAM WOO (PSDB, 
SP). ........................................................................ 09690

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB, RS – 
Pela ordem) – Convocação dos Deputados da base 
do Governo ao plenário. ........................................ 09690

MAURO LOPES (Bloco/PMDB, MG – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário. Presença na Casa de Vereadores de 
Aimorés, Minas Gerais........................................... 09690

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ – Pela ordem) – Con-
vocação dos Deputados do PT ao plenário. .......... 09690

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado FELIPE BORNIER (PHS, 
RJ). ........................................................................ 09691

VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB, SC – Pela 
ordem) – Início dos trabalhos da Comissão Especial 
destinada à apresentação de propostas de combate 
à crise financeira mundial no setor agrícola. ......... 09691

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado LIRA MAIA (DEM, PA). .... 09691

ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB, GO – Pela 
ordem) – Assunção pela oradora da Presidência do 
PMDB. Postura ética do partido. Pressupostos para 
o enfrentamento, pelo Brasil, dos efeitos da crise 
financeira mundial. Disposição peemedebista de 
superação do desafio de construção de verdadeira 
igualdade de direitos entre homens e mulheres. ..... 09691

PRESIDENTE (Michel Temer) – Convocação 
dos Deputados a plenário. ..................................... 09692

GERSON PERES (PP, PA – Pela ordem) – 
Agradecimento ao Relator da matéria, Deputado 
Eduardo Cunha, por modificação de artigo consi-
derado inconstitucional. ......................................... 09692

RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB, 
PR – Pela ordem) – Conclamação aos Parlamen-
tares do PMDB para comparecimento ao plenário. 
Saudação à Deputada Íris de Araújo. .................... 09692

WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB, PA – Pela 
ordem) – Perplexidade ante a concessão, pela Ju-
íza Maria Edwiges Lobato, do Estado do Pará, de 
habeas corpus a acusado de prática de tráfico de 
drogas. ................................................................... 09692

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado EDSON DUARTE (PV, 
BA). ........................................................................ 09693

LUIZ CARLOS BUSATO (Bloco/PTB, RS – 
Pela ordem) – Votação, pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 285, de 2008, sobre a 
destinação de recursos orçamentários da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
aos Fundos de Habitação de Interesse Social. ..... 09693

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 09693

Rejeição do requerimento. ........................... 09693
Votação de requerimento para discussão da 

medida provisória por grupo de artigos.  ............... 09702
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados LUIZ ALBERTO (PT, 
BA), PAULO MAGALHÃES (DEM, BA). ................. 09702

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado EDUARDO VALVERDE 
(PT, RO). ................................................................ 09702

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados THELMA DE OLIVEIRA 
(PSDB, MT), ERNANDES AMORIM (Bloco/PTB, 
RO), JOÃO PIZZOLATTI (PP, SC), GERALDO RE-
SENDE (Bloco/PMDB, MS). .................................. 09702

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados LIRA MAIA (DEM, PA), 
LUIZ SÉRGIO (PT, RJ) . ........................................ 09702

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados AFONSO HAMM (PP, 
RS), DELEY (Bloco/PSC, RJ), ZÉ GERARDO (Blo-
co/PMDB, CE), ALEXANDRE SILVEIRA (PPS, MG), 
MARCELO ORTIZ (PV, SP), GIVALDO CARIMBÃO 
(Bloco/PSB, AL). .................................................... 09703

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado DAGOBERTO (PDT, MS) .... 09703

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados VIGNATTI (PT, SC), 
NELSON BORNIER (Bloco/PMDB, RJ). ............... 09703

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL, RJ). ......................................................... 09703
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Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP, 
PR). ........................................................................ 09703

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DR. NECHAR 
(PV, SP), DAGOBERTO (PDT, MS), PEDRO HENRY 
(PP, MT), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR, AL), 
GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB, RJ), JOSÉ CAR-
LOS ALELUIA (DEM, BA).  .................................... 09703

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado WILSON BRAGA (Bloco/
PMDB, PB). ........................................................... 09704

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados HENRIQUE 
EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB, RN), CLÁUDIO 
DIAZ (PSDB, RS), WILLIAM WOO (PSDB, SP). ... 09704

PRESIDENTE (Michel Temer) – Rejeição do 
requerimento. ......................................................... 09704

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MAURO NAZIF (Bloco/
PSB, RO), CARLOS SAMPAIO (PSDB, SP).  ....... 09704

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP). . 09704

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados EDUARDO DA FON-
TE (PP, PE), OTAVIO LEITE (PSDB, RJ), SABINO 
CASTELO BRANCO (Bloco/PTB, AM), LUIZ BIT-
TENCOURT (Bloco/PMDB, GO). ........................... 09705

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado ARNALDO JARDIM (PPS, SP). .... 09705

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados EDUARDO BARBOSA (PSDB, 
MG), ANGELO VANHONI (PT, PR), CIRO NOGUEIRA 
(PP, PI), JERÔNIMO REIS (DEM, SE), FERNANDO 
MARRONI (PT, RS), AIRTON ROVEDA (PR, PR). ..... 09705

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (PPS, SC). .... 09706

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados FÁBIO FARIA (Bloco/
PMN, RN), ZÉ GERALDO (PT, PA). ...................... 09706

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE (PT, 
RO), WILLIAM WOO (PSDB, SP). ......................... 09706

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado LAERTE BESSA (Bloco/
PMDB, DF). ........................................................... 09707

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado VICENTINHO (PT, SP). ................. 09707

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado FÁBIO RAMALHO (PV, MG). 09708

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação de 
requerimento de encerramento da discussão da 
matéria. .................................................................. 09708

Usou da palavra para encaminhamento 
da votação o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL, RJ). .................................................... 09708

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado DAMIÃO FELICIANO (PDT, 
PB). ........................................................................ 09709

Usou da palavra para encaminhamento da vota-
ção o Sr. Deputado FERNANDO FERRO (PT, PE). . 09709

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA – Pela 
ordem) – Proposta à Presidência de realização de 
acordo de procedimentos para a votação da matéria, 
com a retirada de requerimentos protelatórios. ....... 09709

PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulta à 
Liderança do Governo acerca da sugestão do De-
putado José Carlos Aleluia. ................................... 09709

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB, RS – 
Pela ordem) – Concordância com a sugestão do 
Deputado José Carlos Aleluia. .............................. 09710

PRESIDENTE (Michel Temer) – Detalhamento 
do acordo de procedimentos sugerido pelo Depu-
tado José Carlos Aleluia. ....................................... 09710

DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Concordância com o acordo de procedimen-
tos proposto pelo Deputado José Carlos Aleluia. .. 09710

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO SERAFIM 
(Bloco/PSB, AM), JANETE CAPIBERIBE (Bloco/
PSB, AP). ............................................................... 09710

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM, BA), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR, 
AL), IVAN VALENTE (PSOL, SP), FERNANDO 
FERRO (PT, PE). ............................................... 09710

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado PAULO PIAU (Bloco/
PMDB, MG). ...................................................... 09712

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 09712

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09712

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Indagação ao Relator sobre a possibilidade 
de retirada do art. 13. ............................................ 09713

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09713

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS). .... 09713

PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora. ............................................ 09713

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado HUMBERTO SOUTO 
(PPS, MG). ................................................... 09713

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) – 
Indagação à Presidência sobre a votação de reque-
rimentos de destaque.  .......................................... 09714

PRESIDENTE (Michel Temer) – Resposta ao 
Deputado Miro Teixeira.  ........................................ 09714

PRESIDENTE (Michel Temer) – Votação do 
parecer do Relator quanto ao atendimento dos pres-
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supostos constitucionais da relevância e urgência 
e de sua adequação financeira. ............................. 09714

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL, SP). .. 09714

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CIRO GOMES (Bloco/PSB, CE). ........................... 09715

PRESIDENTE (Michel Temer) – Aprovação 
do parecer. ............................................................. 09715

Votação e aprovação do projeto de lei de con-
versão oferecido pelo Relator da Comissão Mista, com 
as alterações propostas, ressalvados os destaques.  . 09715

Requerimento de destaque para votação em 
separado da expressão “a utilização do excesso 
de arrecadação” da ementa do projeto à medida 
provisória.  .......................................................... 09715

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB, RS), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, 
BA). ................................................................................. 09720

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS, SC). ............................................................. 09721

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado RÔMULO GOUVEIA 
(PSDB, PB). ...................................................... 09721

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado IVAN VALENTE 
(PSOL, SP). ........................................................ 09721

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado RAUL JUNGMANN (PPS, PE). .. 09721

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
da admissibilidade. ................................................ 09721

Encaminhamento do requerimento de desta-
que ao Arquivo. ...................................................... 09721

Votação de requerimento de destaque supres-
sivo da expressão “e no exterior”, constante do art. 
1º, caput, do projeto de lei de conversão apresen-
tado à Medida Provisória nº 450, de 2008. ............ 09721

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB, RS), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, 
BA). ........................................................................ 09721

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB, SP). ........................................................... 09722

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Manu-
tenção da expressão destacada. ........................... 09722

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado EDUARDO GOMES 
(PSDB, TO). ....................................................... 09722

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reque-
rimento de destaque para votação em separado da 
Emenda nº 11. ....................................................... 09722

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM, BA). ............................................................. 09722

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
da emenda destacada. .......................................... 09723

WALDIR NEVES (PSDB, MS – Como Líder) 
– Atuação da Fundação Nacional do Índio – FU-
NAI no Estado de Mato Grosso do Sul. Repúdio à 
tentativa de retirada de produtores rurais de suas 
terras. Manipulação da FUNAI por organizações 
não governamentais internacionais. Iminência de 
conflito no Estado ante a recusa de diálogo com 
produtores rurais e o Governo Estadual por parte 
da FUNAI e do Ministério da Justiça. .................... 09723

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reque-
rimento de destaque para votação em separado do 
art. 13 do projeto de lei de conversão apresentado 
à Medida Provisória nº 450, de 2008. .................... 09724

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB, RS). ................................................... 09724

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados FRANCISCO RODRIGUES 
(DEM, RR), JOSÉ CHAVES (Bloco/PTB, PE). ........ 09724

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB, SP). ........................................................ 09724

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN VALEN-
TE (PSOL, SP), DUARTE NOGUEIRA (PSDB, SP), 
MAURÍCIO RANDS (PT, PE), ARNALDO JARDIM 
(PPS, SP), EDSON DUARTE (PV, BA), DR. UBIALI 
(Bloco/PSB, SP), LIRA MAIA (DEM, PA), MENDES 
RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS), MIRO TEI-
XEIRA (PDT, RJ), LINCOLN PORTELA (PR, MG), 
PEDRO HENRY (PP, MT). ..................................... 09725

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Manu-
tenção do dispositivo destacado. ........................... 09726

Requerimento de destaque para votação em 
separado do art. 23, constante da Emenda Substi-
tutiva Global nº 25, de 2008, apresentada à Medida 
Provisória nº 450, de 2008 (para substituição do 
parágrafo 1º do art. 17 da Lei nº 9.074, constante 
do art. 16 do projeto de lei de conversão). ............ 09726

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Retirada do requerimento de destaque. .... 09727

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Manu-
tenção do painel para a sessão extraordinária. ..... 09727

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Condições impostas para a manutenção do 
painel. .................................................................... 09727

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JILMAR TATTO (PT, SP). ...... 09727

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
IVAN VALENTE (PSOL, SP). ................................. 09727

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reque-
rimento de destaque para votação em separado do 
art. 19. .................................................................... 09727

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putado MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ), DUARTE NO-
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GUEIRA (PSDB, SP), ROBERTO MAGALHÃES 
(DEM, PE). ............................................................. 09727

Usou da palavra o Sr. Deputado EDUARDO 
CUNHA (Bloco/PMDB, RJ), Relator da matéria. ... 09728

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB, RS), ROBERTO MAGALHÃES (DEM, 
PE). ........................................................................ 09728

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, 
RS), FERNANDO CORUJA (PPS, SC). ................ 09729

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR (PSOL, 
RJ). ........................................................................ 09729

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS 
– Pela ordem) – Indagação à Presidência sobre o 
procedimento para votação de requerimentos de 
destaque para votação em separado relativos à 
mesma matéria. ..................................................... 09729

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. ...................... 09729

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
GERSON PERES (PP, PA). ................................... 09729

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB, SP), LIRA MAIA (DEM, PA), 
FERNANDO GABEIRA (PV, RJ). .......................... 09729

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, 
RS – Pela ordem) – Repúdio às críticas do Depu-
tado Fernando Gabeira ao PMDB. Orientação da 
respectiva bancada. ............................................... 09730

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Manu-
tenção do painel para a sessão extraordinária. ..... 09730

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB, AM). ............... 09730

VII – ENCERRAMENTO
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-

TADO PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI) NO PERÍODO 
DESTINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 22, REALIZADA EM 2 DE MAR-
ÇO DE 2009 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO: Artigos Meu Amigo Alencar, de Antonio 
Olinto, publicado pelo Jornal do Brasil, e Embaixa-
dor deixa o cargo e sugere competição, de Cláudia 
Trevisan, publicado no Jornal O Estado de S.Paulo. 
Homenagem ao Embaixador da República Popular 
da China, no Brasil, Chen Duqing. ........................ 09734

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-
TADO PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI) NO PERÍO-
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS Nº 40, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 
2009 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVI-
SÃO: Participação da Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, Dilma Rousseff, em 
reunião da bancada federal nordestina. Compro-

metimento do Governo Federal com o desenvol-
vimento da Região Nordeste. Defesa da alocação 
de recursos orçamentários para o aproveitamento 
agrícola da Barragem do Jenipapo, no Estado do 
Piauí. Necessidade de recuperação da BR-020. 
Visita do Ministro do Turismo à região do Delta do 
Parnaíba. Referências elogiosas ao Deputado José 
Fernando Aparecido Oliveira. Anúncio da conclusão 
das obras do Aeroporto Internacional de Parnaíba. 
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SEÇÃO I
Ata da 47ª Sessão, em 25 de março de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

Rafael Guerra, 1º Secretário Átila Lins, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno 

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 6

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Rocha PSDB
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Sarney Filho PV
Waldir Maranhão PP
Zé Vieira S.Part.
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 16

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Geraldo Simões PT
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
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Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 28

MINAS GERAIS

Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
George Hilton PP
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcos Montes DEM
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 32

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc

Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
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João Dado PDT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Milton Vieira DEM
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Roberto Santiago PV
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Presentes Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtbPscPtc
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luciano Pizzatto DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraná: 20

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
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Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Presentes Rio Grande do Sul: 14

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 336 
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. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2º 

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

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Passa-se 
à leitura do expediente.

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

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 156, DE 2009 
(Do Poder executivo)

Aviso nº 152/2009 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha 
sobre Parceria e Cooperação em Matéria de 
Segurança Pública, assinado em Brasília, 
6 de novembro de 2008.

Despacho:  As Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-

meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino, 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha sobre Parceria e Cooperação em Maté-
ria de Segurança Pública, assinado em Brasília, 6 de 
novembro de 2008.

Brasília, 13 de março de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 5 MRE – PAIN/BRAS/RFA

Brasília, 7 de janeiro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à elevada consideração de Vossa 

Excelência, com vistas ao encaminhamento ao Con-
gresso Nacional, o Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre Parceria e Cooperação em 
Matéria de Segurança Pública, assinado em Brasília, 
6 de novembro de 2008.

2. O referido documento firmado pelo Ministro 
da Justiça, Tarso Genro, e pelo Embaixador da Ale-
manha no Brasil, Prot von Kunow, busca aprofundar 
a cooperação bilateral na área de segurança pública, 
especialmente no que se refere à execução de projetos 
técnicos e operacionais com vistas à modernização das 
instituições brasileiras e ao combate à criminalidade. 
A cooperação será conduzida nas áreas de prevenção 
e combate a crimes transnacionais, cometidos ou pro-
jetados, e prevê a troca de informação, o intercâmbio 
de experiência, a adoção de medidas de prevenção e 
repressão, e a capacitação de especialistas.

3. O Acordo indica como instituições executoras, 
pelo lado brasileiro, o Ministério da Justiça e, pelo lado 
alemão, o Ministério Federal do Interior. Dispõe sobre 
o tratamento que será dado ao intercâmbio de dados 
pessoais bem como às informações consideradas con-
fidenciais por uma das Partes. Prevê ainda a instituição 
de grupos de trabalho que poderão elaborar programas 
e agendas de trabalho, identificar eventuais dificulda-
des e examinar a conveniência da complementação 
ou modificação do referido Acordo.

4. Com referência aos instrumentos bilaterais, 
notadamente em matéria de extradição e prestação 
de assistência jurídica mútua, ou multilaterais cele-
brados pelas Partes, o Acordo não afetará os direitos 
e obrigações decorrentes dos compromissos previa-
mente assumidos.

5. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, 
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, subme-
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to a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, 
juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Samuel Neto.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E  

O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA  
ALEMANHA SOBRE PARCERIA E COOPERAÇÃO 

EM MATÉRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Federal da Alemanha
(doravante denominadas “Partes Contratantes”),
Desejando fortalecer e aprofundar cada vez mais 

a cooperação entre a República Federativa do Brasil 
e a República Federal da Alemanha, assim como pro-
mover o bem-estar social e a segurança pública em 
ambos os Estados;

Guiados pelo objetivo de proteger os cidadãos 
dos seus Estados e outras pessoas em seu território 
nacional contra as ações do crime organizado trans-
nacional e outras modalidades criminosas;

Convencidos da importância da cooperação in-
ternacional na prevenção e repressão da violência e 
da criminalidade;

Desejosos de ampliar a eficácia da cooperação 
operacional, científica e técnica entre suas instituições 
encarregadas da segurança pública;

Guiados pelos princípios da igualdade de direitos, 
da reciprocidade e do benefício mútuo;

Respeitosos dos instrumentos internacionais 
em vigor, a saber, a Convenção Única sobre Entor-
pecentes, de 30 de março de 1961; a Convenção 
sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971; a Con-
venção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 
1988; a Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional (Convenção de 
Palermo), de 15 de novembro de 2000, e seus Pro-
tocolos Adicionais; e a Convenção das Nações Uni-
das contra a Corrupção (Convenção de Mérida), de 
3 de outubro de 2003;

Acordam o seguinte:

Artigo 1

O objeto do presente Acordo consiste na melhoria 
da cooperação bilateral na área da segurança pública, 
especialmente no que se refere à execução de projetos 
técnicos e operacionais atinentes, assim como à área 
de combate à criminalidade.

Artigo 2

1. Objetivando a execução do presente Acordo, 
as Partes Contratantes designam como instituições 
executoras, no âmbito de suas respectivas áreas de 
competência, do lado brasileiro, o Ministério da Justi-
ça, e, do lado alemão, o Ministério Federal do Interior 
(Bundesministerium des Innern).

2. As Partes Contratantes notificarão pela via 
diplomática eventuais alterações de competências ou 
denominações das instituições executoras do presen-
te Acordo.

Artigo 3

1. Na área referente a projetos, as Partes Con-
tratantes aspiram a uma estreita cooperação técnica 
e operacional, com vistas à modernização das insti-
tuições brasileiras de segurança pública e ao combate 
à criminalidade.

2. As modalidades de execução de projetos se-
rão definidas pelas Partes Contratantes por meio de 
acordos específicos ou ajustes complementares, ne-
gociados pela via diplomática.

Artigo 4

1. No âmbito da prevenção e do combate a cri-
mes transnacionais, as Partes Contratantes cooperarão 
em conformidade com seu respectivo direito interno, 
propondo-se especialmente a:

i. trocar informações sobre tais crimes, grupos 
criminosos, suas estruturas, vínculos, funcionamento, 
métodos de atuação, circunstâncias dos crimes perpe-
trados, assim como acerca das disposições legais in-
fringidas e das medidas tomadas, conforme necessário 
para a prevenção e a repressão daqueles delitos;

ii. executar, a pedido de uma das Partes Contra-
tantes e de acordo com o consentimento da Parte re-
querida, medidas de ordem policial previstas em seu 
ordenamento jurídico nacional;

iii. adotar medidas conjuntas para a prevenção 
e a repressão relacionadas ao consumo, à produção 
e tráfico ilícitos de entorpecentes e ao desvio de pre-
cursores químicos;

iv. intercambiar experiências relativas ao controle 
e à fiscalização do uso indevido de substâncias contro-
ladas, bem como à fabricação, transporte e comercia-
lização de precursores químicos de entorpecentes;

v. estabelecer, quando necessário e conveniente, 
adidâncias policiais;

vi. disponibilizar, mutuamente, amostras de ob-
jetos e substâncias, oriundos de crimes, ou que fo-
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ram utilizados ou possam ser utilizados para o seu 
cometimento;

vii. na medida do possível, enviar especialistas 
para fins de treinamento e de intercâmbio de conhe-
cimentos profissionais sobre os meios, métodos e 
técnicas modernas de luta contra o crime organizado 
transnacional;

viii. trocar informações sobre resultados de pes-
quisas em matéria de criminalística e criminologia, 
bem como sobre práticas de inquérito, métodos e 
meios de prevenção e combate ao crime organizado 
transnacional;

ix. adotar medidas conjuntas para a prevenção 
e repressão relacionadas ao tráfico ilícito de armas, 
munições, acessórios e artefatos explosivos;

x. adotar medidas conjuntas para a prevenção e 
a repressão aos crimes contra os direitos humanos, 
principalmente no que diz respeito ao tráfico de seres 
humanos, tortura, racismo, trabalho escravo, pedofilia 
pela internet, prostituição infantil e turismo sexual.

2. O presente Acordo não afetará a execução de 
instrumentos bilaterais já existentes ou que venham a 
ser celebrados pelas Partes Contratantes, em maté-
ria de extradição e prestação de assistência jurídica 
mútua.

3. A implementação do presente Acordo nessa 
matéria poderá ser feita por meio de Ajustes Comple-
mentares negociados pela via diplomática.

Artigo 5

Quando necessário, as Partes Contratantes rea-
lizarão consultas para avaliar a execução do presente 
Acordo. As consultas serão propostas pelos canais 
diplomáticos e servirão para elaborar programas e 
agendas de trabalho, identificar eventuais dificuldades 
para o bom andamento da cooperação e examinar a 
conveniência da complementação ou modificação do 
Acordo. Para tanto, as Partes Contratantes poderão 
instituir grupos de trabalho.

Artigo 6

1. Se uma das Partes Contratantes, ao receber 
solicitação formulada no âmbito do presente Acordo, 
considerar que sua aceitação poderá atentar contra a 
segurança, a ordem pública ou outros interesses es-
senciais do país, poderá recusar, integral ou parcial-
mente, o cumprimento do requerimento, ou vinculá-lo 
a condições ou pré-requisitos.

2. Na hipótese de recusa, os motivos serão co-
municados por escrito pela Parte Requerida à Parte 
Requerente, respeitados os dispositivos das respecti-
vas legislações nacionais.

Artigo 7

1. O presente Acordo não afetará o intercâmbio 
de dados pessoais.

2. Cada uma das Partes Contratantes garantirá à 
outra o tratamento confidencial das informações assim 
consideradas pela outra Parte, conforme as disposições 
do ordenamento jurídico interno dessa última.

3. As amostras e informações técnicas transmi-
tidas por uma Parte Contratante à outra não poderão 
ser repassadas a um terceiro país sem a concordância 
da Parte Contratante que as forneceu.

Artigo 8

1. A cooperação no âmbito do presente Acor-
do efetuar-se-á nos idiomas alemão, português ou 
inglês.

2. Pedidos de informações ou requerimentos para 
a execução de medidas, baseados no presente Acor-
do, serão transmitidos na forma escrita diretamente 
pelos órgãos competentes referidos no Artigo 2. Em 
casos urgentes, o requerimento poderá igualmente 
ser transmitido verbalmente, devendo, no entanto, ser 
confirmado por escrito logo em seguida.

3. O lado requerido arcará com os custos refe-
rentes ao cumprimento de um requerimento, excetu-
ando-se os custos de viagem para representantes do 
lado requerente.

Artigo 9

O presente Acordo não afetará os direitos ou 
obrigações decorrentes de instrumentos bilaterais ou 
multilaterais celebrados pelas Partes Contratantes.

Artigo 10

1. O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta) 
dias após o dia em que as Partes Contratantes terão 
notificado, por via diplomática, o cumprimento dos re-
quisitos internos necessários para sua vigência. Sera 
considerado o dia da recepção da última notificação.

2. O presente Acordo terá vigência indetermina-
da, podendo ser denunciado por qualquer uma das 
Partes Contratantes mediante notificação por via di-
plomática. A denúncia terá efeito três meses após o 
recebimento da notificação correspondente pela outra 
Parte Contratante.

Feito em Brasília, em 6 de novembro de 2008, em 
dois originais, nos idiomas português e alemão, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, Tarso Genro, Ministro da Justiça – PELO 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMA-
NHA, Prot von Kunow, Embaixador.
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OF/GAB/I/Nº 225 

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado   

Silas Câmara – PSC passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Especial destinada ao exame e 
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 vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco

Defiro. Publique-se. 
Em 25-3-2009 – Michel Temer, 

Presidente .

OF/GAB/I/Nº 227 

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado   

Paulo Henrique Lustosa passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissão Especial destinada ao exa-
me e 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, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do BLOCO.

Defiro. Publique-se. 
Em 25-3-2009 – Michel Temer, 

Presidente .

OF/GAB/I/Nº 228 

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado   

Jackson Barreto deixa de integrar, na qualidade de SU-
PLENTE, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, e 

passa a integrar, na mesma qualidade, a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em substi-
tuição ao Deputado   Pedro Novais.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em 25-3-2009 – Michel Temer, 

Presidente .

OF/GAB/I/Nº 239

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada  

Fátima Pelaes passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão Especial destinada ao exame e 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão nos 
Serviços e Emprego, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em 25-3-2009 – Michel Temer, 

Presidente .

OF/GAB/I/Nº 240

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada  

Marinha Raupp passa a integrar, na qualidade de su-
plente, a Comissão Especial destinada ao exame e 
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, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se. 
Em 25-3-2009 – Michel Temer, 

Presidente .
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OF/GAB/I/Nº 246 

Brasília, de março de 2009

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

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado   

Paulo Piau passa a integrar, na qualidade de suplen-
te, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-
mara dos Deputado  s, em substituição ao Deputado   
Professor Sétimo.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado   Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco – Deputado   Mauro 
Benevides, Vice-Líder.

Defiro em razão da renúncia do Deputado   
Professor Sétimo ao cargo de suplente do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar. 

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente .

OF nº 222/2009/GAB

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputado  s

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

a fim de indicar como suplente a Deputada  Iriny Lopes 
(PT-ES) em substituição ao Deputado   Pedro Eugênio 
(PT-PE) na Comissão Especial destinada ao exame e 
avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
sistema financeiro.

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

Defiro. Publique-se.
Em 25–3–2009. – Michel Temer,  

Presidente.

OF nº  223/2009/GAB

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputado  s

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

a fim de indicar como titular o Deputado   Pepe Vargas 

(PT-RS) e como suplentes a Deputada  Angela Portela 
(PT-RR) os Deputado  s Leonardo Monteiro (PT-MG), Iran 
Barbosa (PT-SE) para integrarem a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda a 
Constituição nº 555-A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, 
que “revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003”, acabando com a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos dos servidores pú-
blicos aposentados (Contribuição de Inativos).

Atenciosamenete, – Deputado   Cândido Vaccarezza, 
Líder do PT.

Publique-se.
Em 25–3–2009. – Michel Temer,  

Presidente.

OF nº 224/2009/GAB

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputado  s

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

a fim de indicar como titulares as Deputada s Emilia 
Fernandes (PT-RS), Fátima Bezerra (PT- RN) e Jane-
te Rocha Pietá (PT-SP) para integrarem a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 590-A, de 2006, da Sra Lui-
za Erundina, que “dá nova redação ao parágrafo lº do 
artigo 58 da Constituição Federal”. (garante a repre-
sentação proporcional de cada sexo na composição 
das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputado  s e do 
Senado e de cada Comissão, assegurando, ao menos, 
uma vaga para cada sexo).

Atenciosamente, – Deputado   Cândido Vaccarezza, 
Líder do PT.

Publique-se.
Em 25–3–2009. – Michel Temer,  

Presidente.

Ofício nº 141-L-DEM/09

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputado  s do Demo-

cratas que integrarão a 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 



09536 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

Federal” (garante a representação proporcional de cada 
sexo na composição das Mesas Diretoras da Câmara 
dos Deputado  s e do Senado e de cada Comissão, as-
segurando, ao menos, uma vaga para cada sexo).”

TITULARES

Deputada  Nilmar Ruiz
Deputada  Solange Amaral

Atenciosamente, – Deputado   Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente .

Ofício nº 143-L-DEM/09

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente  da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente ,
Indico a Vossa Excelência o Deputado   Jorge 

Khoury para integrar, como membro suplente, a Co-
missão Especial destinada ao exame e avaliação da 
Crise Econômico-Financeira, e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamen-
te no que diz respeito à repercussão na Indústria, em 
vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado   Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

Ofício nº 144-L-DEM/09

Brasília, 25 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor.
Deputado   Michel Temer
Presidente  da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente ,
Indico a V. Exª a Deputada  Solange Amaral para 

integrar, como membro titular, o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputado  s, em 
vaga existente.

Atenciosamente, –  Deputado   Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

Ofício nº 145-L-DEM/09

Brasília, 25 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor.
Deputado   Michel Temer
Presidente  da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente ,
Indico a V. Exª o Deputado   Walter Ihoshi para inte-

grar, como membro suplente, o Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara dos Deputado  s, em vaga 
existente.

Atenciosamente, – Deputao Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

Of. nº 244/2009/PSDB
Brasília, 24 de março de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente  da Câmara dos Deputado  s
Assunto: Indicação para Cargo de Comissão

Senhor Presidente ,
Tenho o prazer de indicar a Vossa Excelência o 

Deputado   Lobbe Neto como Coordenador de Bancada 
na Comissão de Educação e Cultura.

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

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

Of. nº 290/2009/PSDB
Brasília, 25 de março de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente  ,
Indico a Vossa Excelência as Deputada s Andreia 

Zito e Thelma de Oliveira, como membros titulares, para 
integrarem a 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 
Deputado  s e do Senado e de cada Comissão, assegu-
rando, ao menos, uma vaga para cada sexo).

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

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .
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Of. nº 253/2009/PSDB

Brasília, 25 de março de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente  da Câmara dos Deputado  s
Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente ,
Indico a Vossa Excelência os Deputado  s João 

Campos e William Woo, como membros Titulares, para 
integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito des-
tinada a apurar a Violência Urbana.

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

Of. nº 293/2009/PSDB

Brasilia, 25 de março de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente  ,
Indico a Vossa Excelência o Deputado   Carlos 

Brandão, como membro titular, e o Deputado   Gervá-
sio Silva, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a consolidar as proposições 
sobre Reforma Política em tramitação na Câmara dos 
Deputado  s e no Senado Federal.

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

OF.B/033/09

Brasília, 24 de março de 2009

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

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

putado Paulo Pereira da Silva (PDT – BA) como su-

plente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputado  s.

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

Publique-se. 
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício B nº 34/09

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente  ,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado   

Rodrigo Rollemberg (PSB – DF) como suplente do Con-
selho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica.

Respeitosamente, Deputado   Márcio França, Lí-
der do Bloco PSB, PCdoB, e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício B nº 35/09

Brasília, 24 de março de 2009

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

Senhor Presidente  ,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado   Rodrigo Rollemberg (PSB – DF) como su-
plente da Comissão Especial destinada ao exame e à 
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.

Respeitosamente, Deputado   Márcio França, Lí-
der do Bloco PSB, PCdoB, e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício B nº 40/09

Brasília, 25 de março de 2009

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

Senhor Presidente  ,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado   Brizola Neto (PDT – RJ) como suplente do 
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Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputado  s, em substituição ao Deputado   Paulo 
Pereira da Silva (PDT – SP).

Respeitosamente, Deputado   Marcondes Gade-
lha, Vice-Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício nº 121/09 – LPR 

Brasília, 24 de março de 2009

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

Excelentíssimo Senhor Presidente  ,
Solicito especial deferência de Vossa Excelência, 

no sentido de indicar o Deputado   Neilton Mulim (PR 
– RJ) para membro suplente na Comissão de Seguri-
dade Social e Família.

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, Lí-
der do Partido da República.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício Nº 127/09 – LPR

Brasília, 24 de março de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Nesta
Assunto: Indicação para membro de comissão espe-
cial

Senhor Presidente  ,
Solicito especial deferência de Vossa Excelência, 

no sentido de indicar o Deputado   Neilton Mulim (PR 
– RJ) para membro titular da Comissão de Educação 
e Cultura.

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, Lí-
der da República.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Memorando nº 23/09 – Assessoria

Em 24 de março de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a su-
plência de Comissão Parlamentar de Inquérito

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições regimentais previstas no art. 10 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputado  s, a 
indicação do Deputado   Chico Alencar (PSOL – RJ) para 
ocupar a vaga de suplente na Comissão Parlamentar 
de Inquérito com a finalidade de investigar escutas 
telefônicas clandestinas/ilegais, conforme denúncia 
publicada na revista Veja edição 2.022, nº 33, de 22 
de agosto de 2007. CPIESCUT, em vaga destinada ao 
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado   Ivan Valente, Lí-
der do PSOL.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Ofício nº 81/2009

Brasília, 24 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente  ,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado   Sérgio Moraes (PTB – RS), 
na qualidade de suplente, para a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.846, 
de 1994, do Sr. Francisco Silva, que “estabelece me-
didas destinadas a restringir o consumo de bebidas 
alcoólicas, e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado   Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .
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COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 23– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 12 de março de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   MICHEL TEMER
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente  ,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
1.536-A/07.

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

Atenciosamente, – Deputado   Eliseu Padilha, 
Presidente   em exercício

Publique-se
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

OF. nº 24– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 12 de março de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   MICHEL TEMER
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente  ,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
3.644/08.

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

Atenciosamente, – Deputado   Eliseu Padilha, 
Presidente   em exercício

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

OF. nº 28 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 17 de março de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
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, nes-
ta data, a seguir relacionados: 1.170/08, 1.181/08, 
1.204/08, 1.221/08, 1.226/08, 1.227/08, 1.229/08, 
1.246/08, 1.257/08, 1.266/08 e 1.268/08. 

Atenciosamente, – Deputado   Tadeu Filippelli, 
Presidente  .

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

OF. nº 29 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 17 de março de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: encaminhamento de proposição

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

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Le-
gislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, 
a seguir relacionados: 1.272/08, 1.274/08, 1.280/08, 
1.282/08, 1.286/08, 1.287/08, 1.291/08, 1.295/08, 
1.307/08, 1.308/08, 1.309/08 e 1.314/08. 

Atenciosamente, – Deputado   Tadeu Filippelli, 
Presidente  .

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

OF. nº 21– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 12 de março de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   MICHEL TEMER
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente  ,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
3.054-A/04.

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

Atenciosamente, – Deputado   Eliseu Padilha, 
Presidente   em exercício.

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   
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OF. nº 30– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 17 de março de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado   MICHEL TEMER
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Assunto: encaminhamento de proposição

Senhor Presidente  ,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
6.013-A/01.

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

Atenciosamente, – Deputado   Eliseu Padilha 
Presidente   em exercício.

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 277-A DE 2008, DO SENADO FEDERAL, QUE 
“ACRESCENTA § 3º AO ART. 76 DO ATO DAS DISPO-
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA 
REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR DO EXERCÍ-
CIO DE 2009, O PERCENTUAL DA DESVINCULA-
ÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE SOBRE 
OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA 
O ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. (DES-
VINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO)

Ofício nº 04/09 Pres. Brasília 24 de março de 2009 

A Sua Excelência
Deputado   MICHEL TEMER
DD. Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Nesta

Senhor Presidente  ,
A Comissão Especial destinada a proferir pare-

cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 277-A, 
de 2008, que “acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percen-
tual da desvinculação de receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição Federal”, aprovou, em reunião realizada 
hoje, unanimemente, o parecer oferecido pelo Relator, 
Deputado   Rogério Marinho, que concluiu pela adoção 
de um Substitutivo ao conjunto de Propostas de Emen-
da à Constituição que compõem a matéria.

Desta forma solicito a Vossa Excelência, nos 
termos regimentais, a adoção das providências ne-
cessárias para a publicação no Diário da Câmara dos 
Deputado  s e em avulsos, da proposição em apreço.

Deputado   Gastão Vieira, Presidente  

Publique-se.
Em 25-3-09 – Michel Temer, 

Presidente   

Ofício nº 480/09

Brasília, 19 de março de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado   Michel Temer
Presidente   da Câmara dos Deputado  s
Nesta
Assunto: Desistência de titularidade em comissão

Excelentíssimo Senhor Presidente  ,
Comunico a Vossa Excelência que desisto da 

vaga, como membro titular, da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, para a qual fui recentemente no-
meado, conforme ato da Presidência da Câmara dos 
Deputado  s, datado do dia 3 de março de 2009. Embora 
o Regimento interno da Casa – Artigo 26, § 3º – as-
segure a cada parlamentar o direito de integrar, como 
titular, pelo menos uma comissão permanente, saliento 
que o referido artigo deixa a critério de cada deputado 
federal a assunção ou não daquela vaga.

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

Respeitosamente, Deputado   Neilton Mulim.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

Brasília, 25 de março de 2009

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

Senhor Presidente  ,
Com os meus respeitosos cumprimentos, dirijo-

me a Vossa Excelência para comunicar-lhe a minha 
renúncia ao cargo de membro suplente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência expres-
sões de apreço e admiração. – Deputado   Professor 
Sétimo.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 338, DE 2009 

(Do Sr. Ribamar Alves e outros)

Altera os arts. 107 e 118 da Constitui-
ção Federal. 

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

Art. 1º. O artigo 107 da Constituição Federal pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 107 ...................................... .........
I – ..................................... ....................
II – um quinto, mediante promoção de 

Juízes Federais com mais de cinco anos de 
exercício, por antiguidade e merecimento, al-
ternadamente; e

III – três quintos dentre Juízes Eleito-
rais.

§ 1º ...................................... .................
§ 2º ..................................... ..................
§ 3º .................................... .................. ”

Art. 2º. O artigo 118 da Constituição Federal pas-
sa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º com a seguinte 
redação:

“Art. 118 ......................................... ......
I –  .........................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
§ 1º A investidura no cargo de Juiz Eleito-

ral será mediante aprovação prévia em concur-
so público de provas ou de provas e títulos.

§ 2º Em períodos não eleitorais, o Juiz 
Eleitoral gozará das prerrogativas dos Jui-
zes Federais elencadas nos artigos 95 e 109 
estando habilitados a exercer as funções ju-
risdicionais e administrativas nos órgãos da 
Justiça Federal.” 

Art. 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data da sua publicação.

Justificação

Característica marcante da Justiça Eleitoral no 
Brasil é não possuir um quadro próprio de juízes no 
que se refere as eleições. Não temos, portanto, uma 
Magistratura Eleitoral. Já o citado Ministro Mário Gui-
marães observa: “Verdadeiramente, pois, não se dirá 
que existem juízes eleitorais – há juízes de direito em 
funções cumulativas eleitorais.”
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Ao falar sobre as características institucionais da 
Justiça Eleitoral, dentre as quais ressalta essa falta de 
quadro próprio de juízes, esclarece FÁVILA RIBEIRO: 
“Trazendo por empréstimo de outras áreas, ingressam 
os magistrados na Justiça Eleitoral com o elenco de 
garantias constitucionais que não lhes devem faltar 
para que possam retribuir à coletividade com deste-
merosa atuação”

O Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.01.1965) trata 
dos Juízes Eleitorais no Título III, da Parte Segunda, 
compreendendo os arts. 32 a 35). No art. 35 estão 
elencadas as atribuições dos Juízes Eleitorais. São de-
zenove incisos que delimitam toda a sua competência. 
Essa enumeração, entretanto, não é exaustiva, pois as 
Resoluções do TSE e as leis extravagantes em matéria 
eleitoral sempre trazem novas atribuições.

O Juiz Eleitoral é, para a maioria das pessoas, um 
ilustre desconhecido, assim como um juiz bissexto que 
só aparece de eleição em eleição, para assinar títulos 
e apurar votos. Para alguns políticos é um incômodo 
que, intitulando-se representante da Lei e da Justiça, 
dificulta seus objetivos e suas táticas eleitorais. Res-
ponsável pelo êxito ou pelo desastre de uma eleição, 
passa seu trabalho diuturno despercebido da maioria 
da população. No fim, diploma os eleitos, coroando-
os pela vitória eleitoral alcançada, como um estranho 
naquele ninho festivo. E depois, o que recebe? O início 
de uma estafa, as imprecações dos derrotados e a ex-
pectativa de ter seu trabalho criticado com os eventuais 
recursos. Esporadicamente ouve uns tímidos louvores 
pelo seu comportamento. As sucessivas etapas de um 
calendário eleitoral, culminando com uma apuração, 
é um trabalho que exige muito de um Juiz Eleitoral, 
às vezes além de suas forças físicas. Notadamente 
quando ele acumula duas ou três Zonas.

Ressalto esses aspectos para reclamar mais re-
conhecimento, mais valorização e mais garantia ao tra-
balho do Juiz Eleitoral. Afinal, é sobre esse funcionário 
quase anônimo, caluniado, que vai cair a responsabili-
dade última de viabilizar o tão alardeado instrumento 
das democracias: as eleições. 

Face sua importância para o bom andamento 
do processo eleitoral, por que não definir sua escolha 
mediante aprovação em concurso público? Para que 
não recaia a crítica da ociosidade em períodos não 
eleitorais, o Juiz Eleitoral concursado poderia exercer 
funções jurisdicionais e administrativas nos diversos 
órgãos da justiça, sempre carentes de magistrados 
em número suficiente para o melhoramento da cele-
ridade processual.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio 
de nossos ilustres Pares no Congresso Nacional para a 
aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 19 de março de 2009. – 
Deputado   Ribamar Alves, PSB/MA.

Proposição: PEC 0338/09
Autor: RIBAMAR ALVES E OUTROS
Data de Apresentação: 19/03/2009 6:34:02 PM
Ementa: Altera os artigos 107 e 118 da Constituição 
Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 184
Não Conferem: 006
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 002
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 192

Assinaturas Confirmadas

1 – PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)
2 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
3 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
4 – FERNANDO COELHO FILHO (PSB – PE)
5 – ELIENE LIMA (PP – MT)
6 – GERALDO RESENDE (PMDB – MS)
7 – WALTER IHOSHI (DEM – SP)
8 – FERNANDO MARRONI (PT – RS)
9 – MILTON MONTI (PR – SP)
10 – VITOR PENIDO (DEM – MG)
11 – EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
12 – DR. UBIALI (PSB – SP)
13 – CHICO LOPES (PCdoB – CE)
14 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
15 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
16 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
17 – LINCOLN PORTELA (PR – MG)
18 – MANATO (PDT – ES)
19 – VIGNATTI (PT – SC)
20 – JÚLIO CESAR (DEM – PI)
21 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
22 – CIDA DIOGO (PT – RJ)
23 – AFONSO HAMM (PP – RS)
24 – MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
25 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
26 – JOSÉ CHAVES (PTB – PE)
27 – RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
28 – JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
29 – MIGUEL CORRÊA (PT – MG)
30 – MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
31 – NELSON PROENÇA (PPS – RS)
32 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
33 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
34 – NELSON MEURER (PP – PR)
35 – CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO)
36 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
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37 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
38 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
39 – FÁBIO FARIA (PMN – RN)
40 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
41 – ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)
42 – ROGÉRIO MARINHO (PSB – RN)
43 – JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE)
44 – PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
45 – EDGAR MOURY (PMDB – PE)
46 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
47 – EDUARDO DA FONTE (PP – PE)
48 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
49 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
50 – ÁTILA LIRA (PSB – PI)
51 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
52 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
53 – MOISES AVELINO (PMDB – TO)
54 – CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP)
55 – JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV – MG)
56 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
57 – OTAVIO LEITE (PSDB – RJ)
58 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
59 – RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG)
60 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
61 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
62 – GERALDO PUDIM (PMDB – RJ)
63 – SÉRGIO BRITO (PDT – BA)
64 – NEUDO CAMPOS (PP – RR)
65 – DR. TALMIR (PV – SP)
66 – WILSON BRAGA (PMDB – PB)
67 – MARCOS MONTES (DEM – MG)
68 – JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
69 – RUBENS OTONI (PT – GO)
70 – BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE)
71 – PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP)
72 – CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
73 – BETINHO ROSADO (DEM – RN)
74 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
75 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
76 – LÍDICE DA MATA (PSB – BA)
77 – ASSIS DO COUTO (PT – PR)
78 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
79 – EDMILSON VALENTIM (PCdoB – RJ)
80 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
81 – SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
82 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
83 – ANDRE VARGAS (PT – PR)
84 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
85 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
86 – WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT)
87 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
88 – REBECCA GARCIA (PP – AM)
89 – GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)

90 – MAGELA (PT – DF)
91 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
92 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
93 – MAURO NAZIF (PSB – RO)
94 – JOÃO DADO (PDT – SP)
95 – DILCEU SPERAFICO (PP – PR)
96 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
97 – OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
98 – VALTENIR PEREIRA (PSB – MT)
99 – JÔ MORAES (PCdoB – MG)
100 – PEPE VARGAS (PT – RS)
101 – CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
102 – VILSON COVATTI (PP – RS)
103 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
104 – WALDIR MARANHÃO (PP – MA)
105 – BARBOSA NETO (PDT – PR)
106 – DELEY (PSC – RJ)
107 – FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
108 – ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)
109 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
110 – WILLIAM WOO (PSDB – SP)
111 – RENATO MOLLING (PP – RS)
112 – JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
113 – PAULO ROCHA (PT – PA)
114 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
115 – PINTO ITAMARATY (PSDB – MA)
116 – ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
117 – ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
118 – RODRIGO ROLLEMBERG (PSB – DF)
119 – ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
120 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
121 – MÁRCIO FRANÇA (PSB – SP)
122 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
123 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
124 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
125 – RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
126 – FRANCISCO PRACIANO (PT – AM)
127 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
128 – NILSON MOURÃO (PT – AC)
129 – DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS)
130 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
131 – PEDRO WILSON (PT – GO)
132 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
133 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
134 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
135 – ULDURICO PINTO (PMN – BA)
136 – TATICO (PTB – GO)
137 – CELSO MALDANER (PMDB – SC)
138 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
139 – EUDES XAVIER (PT – CE)
140 – MAINHA (DEM – PI)
141 – DOMINGOS DUTRA (PT – MA)
142 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
143 – MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
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144 – DÉCIO LIMA (PT – SC)
145 – PAULO ABI – ACKEL (PSDB – MG)
146 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
147 – GLADSON CAMELI (PP – AC)
148 – JAIME MARTINS (PR – MG)
149 – JULIÃO AMIN (PDT – MA)
150 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
151 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
152 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
153 – CIRO PEDROSA (PV – MG)
154 – EDIO LOPES (PMDB – RR)
155 – GERALDO SIMÕES (PT – BA)
156 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
157 – FRANCISCO TENORIO (PMN – AL)
158 – VICENTINHO (PT – SP)
159 – CLÓVIS FECURY (DEM – MA)
160 – JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE)
161 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
162 – TAKAYAMA (PSC – PR)
163 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
164 – JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
165 – NELSON GOETTEN (PR – SC)
166 – JOÃO MATOS (PMDB – SC)
167 – ROBERTO BRITTO (PP – BA)
168 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
169 – OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI)
170 – PAULO ROBERTO (PTB – RS)
171 – MARCELO SERAFIM (PSB – AM)
172 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
173 – SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
174 – ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
175 – ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
176 – MARIA HELENA (PSB – RR)
177 – JORGE KHOURY (DEM – BA)
178 – JILMAR TATTO (PT – SP)
179 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
180 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
181 – ARNALDO JARDIM (PPS – SP)
182 – SILVIO TORRES (PSDB – SP)
183 – JURANDIL JUAREZ (PMDB – AP)
184 – DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)

Assinaturas que Não Conferem

1 – EFRAIM FILHO (DEM – PB)
2 – BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
3 – WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA)
4 – DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ)
5 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
6 – FELIPE BORNIER (PHS – RJ)

Assinaturas Repetidas

1 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
2 – SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)

PROJETO DE LEI Nº 4.836, DE 2009 
(Do Sr. Mendonça Prado)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação das pesquisas de trabalho e empre-
go, produzidas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, nas escolas brasileiras.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD) 

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

Art. 1º Torna obrigatório a veiculação e publica-
ção de informativos e de pesquisas, pelo Ministério 
da Educação, com o resultado sensorial, produzido e 
publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que 
apresentam dados estatísticos sobre as condições de 
trabalho e as oportunidades de emprego no Brasil, em 
murais e em material impresso a ser distribuído aos 
alunos das escolas pública e particulares brasileiras.

Parágrafo único. A finalidade será a de informar 
os adolescentes que estão se formando e que saem 
em busca do primeiro emprego sobre as situações das 
diversas áreas de formação existentes no mercado 
empregatício brasileiro.

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

Justificação

A grande maioria dos adolescentes quando se 
formam não têm sequer a noção de qual área trabalhis-
ta deseja seguir. Ele ainda não tem a sua orientação 
vocacional definida, não escolheu qual ramo pretende 
ingressar profissionalmente.

Visando promover uma maior conscientização e 
incentivar a inclusão dos jovens do Brasil no mercado 
de trabalho, apresentamos o presente projeto de lei.

Temos ciência de que o Ministério do Trabalho e 
Emprego publica semestralmente trabalhos de pesqui-
sa com um relatório completo sobre as condições de 
emprego em nosso país. Essas publicações são vei-
culadas principalmente no sítio eletrônico do próprio 
ministério, em uma sessão chamada “Observatório do 
Mercado de Trabalho”.

Como o jovem não tem acesso direto a esses 
trabalhos, já que vivem em condições precárias de 
sobrevivência e não têm condições de acessar a rede 
mundial de computadores, e, portanto, é obrigação dos 
governantes de nosso país de promover a divulgação 
desse tipo de informação. Assim, o acesso ao primeiro 
emprego será muito mais fácil.

Sala das Sessões,11 de março de 2009. – Men-
donça Prado, Deputado   Federal/Democratas/SE.
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PROJETO DE LEI Nº 4.838, DE 2009 
(Do Sr. João Paulo Cunha)

Altera a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 
1995, que proíbe a exigência de atestados 
de gravidez e esterilização, e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais 
ou de permanência da relação jurídica de 
trabalho, e dá outras providências, a fim de 
dispor sobre a discriminação ou privilégios 
nos contratos de trabalho.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3980/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13 

de abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º Fica proibida a adoção de qual-
quer prática discriminatória e limitativa ou pri-
vilégio para efeito de acesso a relação de em-
prego, ou sua manutenção, por motivo de:

I – sexo;
II – origem;
III – raça;
IV – cor;
V – estado civil;
VI – situação familiar, 
VII – idade, ressalvadas as hipóteses de 

proteção ao menor previstas no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal;

VIII – credo religioso;
IX – opção sexual;
X – convicções políticas ou ideológicas;
XI – deficiência ou doença crônica;
XII – filiação sindical.
§ 1º Não se considera discriminação ou 

privilégio a adoção de medida baseada num 
dos fatores indicados nos incisos deste artigo, 
sempre que houver previsão legal ou justifica-
tiva fundamentada por razões de segurança, 
saúde, exigências profissionais ou circunstân-
cias específicas da respectiva atividade. 

§ 2º Não se considera discriminação ou 
privilégio a adoção de medida que beneficie 
certos grupos desfavorecidos, com o objetivo 
de garantir o exercício dos direitos ou para cor-
rigir situação de desigualdade no ambiente de 
trabalho ou na vida em sociedade.

§ 3º As exceções previstas nos §§ 1º e 
2º deste artigo somente serão admitidas se 
presente a razoabilidade e nos limites neces-
sários ao fim a que se destina a medida.

§ 4º Aquele que alegar discriminação 
deve fundamentá-la e indicar concretamente 
os fatos e o trabalhador ou trabalhadores em 
relação aos quais se considera discriminado, 
quando possível.

§ 5º Constitui discriminação a candida-
to ao emprego ou ao trabalhador o assédio, 
assim considerado todo comportamento in-
desejado e desproporcional à respectiva ati-
vidade profissional, com o objetivo ou efeito 
de afetar a dignidade da pessoa ou criar um 
ambiente intimidativo, hostil, degradante ou 
humilhante.” (NR)

 ..............................................................
Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo 

anterior, as infrações do disposto nesta lei são 
passíveis das seguintes cominações:

I – multa administrativa de dez vezes o 
valor do maior salário pago pelo empregador, 
elevado em cinqüenta por cento em caso de 
reincidência;

II – proibição de obter empréstimo ou 
financiamento junto a instituições financeiras 
oficiais;

III – reparação dos danos morais sofridos 
pelo trabalhador.

Parágrafo único. A discriminação ocorrida 
no acesso ao emprego não gera a obrigatorie-
dade do contrato de trabalho, resolvendo-se 
em indenização por dano moral.” (NR)

“Art. 4º O rompimento da relação de tra-
balho por ato discriminatório, nos moldes desta 
lei, faculta ao empregado optar entre:

I – a reintegração ao emprego e a sua 
estabilidade no emprego pelo prazo de seis 
meses, mediante pagamento das remune-
rações devidas, corrigidas monetariamente, 
acrescidas dos juros legais;

II – a percepção, em dobro, da remu-
neração do período de afastamento, corri-
gida monetariamente e acrescida dos juros 
legais.” (NR)

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

A edição da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, 
representou um marco no combate a discriminação 
no acesso ao mercado de trabalho e na manutenção 
do emprego.

Porém, passados 13 anos de sua promulgação 
e tendo em vista que ela visava, em grande parte, a 
questão da discriminação em razão de gravidez das 
trabalhadoras, é urgente que essa lei seja comple-
mentada e atualizada, conforme as situações de dis-
criminação e privilégios no acesso e na manutenção 
do emprego surgidas deste então.

Assim, às situações de discriminação por motivo 
de sexo, origem, domicílio, raça, cor, estado civil, si-
tuação familiar, idade, sugerimos acrescentar à Lei nº 
9.029, de 2005, as relativas à opção sexual, às convic-
ções políticas ou ideológicas, à deficiência, à doença 
crônica, à religião ou à filiação sindical.

Essas novas hipóteses estão em consonância com 
a Convenção nº 111, sobre a Discriminação em matéria 
de Emprego e Profissão, da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil em 1968. 

O art. 1º dessa Convenção determina que o ter-
mo discriminação compreende:

“a) Toda a distinção, exclusão ou prefe-
rência fundada na raça, cor, sexo, religião, opi-
nião política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão;

b) Toda e qualquer distinção, exclusão 
ou preferência que tenha por efeito destruir 
ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profis-
são, que poderá ser especificada pelo Estado 
Membro interessado depois de consultadas 
as organizações representativas de patrões e 
trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados.”

Determina ainda a Convenção que as distinções, 
exclusões ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para determinado emprego não são conside-
radas como discriminação.

Essas determinações são bastante amplas pois não 
se limitam apenas ao ingresso no mercado de trabalho 
e à manutenção do emprego, mas também ao acesso à 
formação profissional, ao emprego e às diferentes profis-
sões, como também às condições de emprego.

Assim, de acordo com o art. 2º da Convenção nº 
111, todo País-membro no qual ela vigore compromete-
se a adotar e seguir uma política nacional destinada a 
promover, por meios adequados às condições e à prá-
tica nacionais, a igualdade de oportunidade e de trata-
mento em matéria de emprego e profissão, objetivando 
a eliminação de toda discriminação nesse sentido.

A adoção dessa política iniciou-se tardiamente 
no Brasil, apenas em 1995, com a promulgação da Lei 
nº 9.069, que foi complementada pela Lei nº 9.799, de 
26 de maio de 1999, que Insere na Consolidação das 
Leis do Trabalho regras sobre o acesso da mulher ao 
mercado de trabalho e dá outras providências.

Essa última lei, que acrescenta o art. 373-A à 
CLT, apesar de se destinar a corrigir as distorções de 
acesso ao mercado de trabalho em vista da discrimi-
nação por sexo, estabelece disposições que impedem 
a discriminação referente às relações de trabalho em 
situações discriminatórias diversas das previstas na 
Lei nº 9.069, ao determinar que é vedado: 

“I – publicar ou fazer publicar anúncio de 
emprego no qual haja referência ao sexo, à 
idade, à cor ou situação familiar, salvo quando 
a natureza da atividade a ser exercida, pública 
e notoriamente, assim o exigir;

II – recusar emprego, promoção ou moti-
var a dispensa do trabalho em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de gra-
videz, salvo quando a natureza da atividade 
seja notória e publicamente incompatível;

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou 
situação familiar como variável determinante 
para fins de remuneração, formação profissional 
e oportunidades de ascensão profissional;

IV – exigir atestado ou exame, de qual-
quer natureza, para comprovação de esterilida-
de ou gravidez, na admissão ou permanência 
no emprego;

V – impedir o acesso ou adotar critérios 
subjetivos para deferimento de inscrição ou 
aprovação em concursos, em empresas pri-
vadas, em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez;

VI – proceder o empregador ou prepos-
to a revistas íntimas nas empregadas ou fun-
cionárias.”

Assim, nossa proposta tem o objetivo de aprimorar 
a política pública brasileira de eliminação de toda a forma 
de discriminação e privilégio no acesso ao mercado de 
trabalho e na manutenção no emprego, conforme deter-
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mina a Convenção nº 111 da OIT e, sobretudo, compati-
bilizar nossa legislação às determinações previstas nos 
incisos XXX e XXXI do art. 7º da Constituição Federal, 
que dispõem que é direito do trabalhador:

a proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

a proibição de qualquer discriminação 
no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador com deficiência.

Essas são as razões pelas quais pedimos o apoio 
dos Ilustres Pares para a aprovação do presente pro-
jeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de março de 2008. – 
Deputado   João Paulo Cunha.

PROJETO DE LEI Nº 4.841, DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Cria o Sistema Nacional de Controle 
de Acidentes de Consumo – SINAC.

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Seguridade Social e Família 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Sistema Nacional de Con-

trole de Acidente de Consumo – SINAC, com o obje-
tivo de fazer o controle social da saúde e segurança 
dos consumidores de produtos e serviços colocados 
no mercado.

§ 1º Os dados do SINAC auxiliarão o Poder Pú-
blico e os fornecedores na atuação preventiva e diri-
gida à educação dos consumidores e na adequação 
de produtos e serviços.

§ 2º A redução dos riscos decorrentes da rela-
ção de consumo pressupõe a adoção de um conjunto 
integrado de medidas do poder público, da iniciativa 
privada e da sociedade civil.

Art. 2º O SINAC criará o Cadastro Nacional de 
Controle de Acidentes de Consumo, responsável pelo 
levantamento, registro e análise das informações sobre 
acidentes de consumo, sem prejuízo do registro e ali-
mentação de sistemas próprios dos órgãos setoriais.

§ 1º O SINAC solicitará informações relativas à 
acidentes de consumo dos órgãos federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais com atribuições para 
fiscalizar e controlar o mercado de consumo.

§ 2º Os hospitais e prontos-socorros encaminharão 
trimestralmente ao SINAC o registro especificado dos 
atendimentos decorrentes de acidentes de consumo.

§ 3º O SINAC enviará as informações sistemati-
zadas aos órgãos públicos competentes e aos respec-
tivos representantes das categorias dos fornecedores 
de bens e serviços, a fim de subsidiá-los na atuação 
preventiva e dirigida à educação dos consumidores e 
na adequação de produtos e serviços.

Art. 3º O fornecedor de produtos e serviços po-
tencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou se-
gurança deverá informar ao SINAC, de maneira os-
tensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade.

Art. 4º O SINAC poderá expedir notificações aos 
fornecedores para que, sob pena de desobediência 
e independente da responsabilidade civil e criminal, 
prestem informações sobre questões relativas a pe-
riculosidade e nocividade dos produtos ou serviços 
oferecidos.

Art. 5º Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 8.078, 
de 11 setembro de 1990.

Art. 6º Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo.

Art. 7º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal brasileira estabelece que 
saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por 
sua vez, deve, por intermédio de políticas sociais e 
econômicas, garantir a redução de riscos de doenças 
e outros agravos para a sociedade.

Ainda nos termos da Constituição Federal, a defesa 
do consumidor é não só um direito individual, cuja ga-
rantia deve se dar por ações estatais, mas também um 
princípio que deve ser observado por todas as empresas 
que estejam envolvidas com a atividade econômica.

Regulamentando esses direitos, há o Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC – Lei 
8.078/90, que ao dispor sobre a Política Nacional das 
Relações de Consumo, estabelece princípios impor-
tantes como o reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor, bem como estudos constantes para o 
aperfeiçoamento do mercado (art. 4º, incs. I e VIII).

O CDC determina que a proteção da vida, saúde 
e segurança contra riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços, são direitos básicos 
do consumidor (art. 6º, inc. I) e, ao dispor especificamen-
te sobre esses direitos, o faz privilegiando as ações de 
caráter preventivo (arts. 8º a 10º), sendo destinatários 
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dessas normas não só consumidores e fornecedores, 
mas também e principalmente o Poder Público.

Considerando-se, então, o arcabouço jurídico prin-
cipal que delimita as ações sobre saúde e segurança, 
e, também, as normas que atribuem às associações de 
defesa do consumidor, um importante papel no aper-
feiçoamento do mercado (CDC, arts. 4º e 5º e Decreto 
2.181/97, art. 2º), a PRO TESTE – Associação de Defesa 
do Consumidor, em março de 2003, levou à sociedade 
civil organizada, cujas atuações estão ligadas à saúde, a 
proposta de desenvolvimento de um projeto envolvendo 
o controle social da saúde e segurança de consumidores 
de produtos e serviços colocados no mercado.

Abraçaram a causa a Associação Médica Bra-
sileira – AMB, como parceira do projeto, o Hospital 
São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, o 
Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, o Hospital Universitário, da 
Universidade de São Paulo, como apoiadores.

Apesar da grande importância que a legislação 
brasileira destina à saúde e segurança, não existem 
instrumentos de controle social dos acidentes ocorridos 
por defeitos nos produtos e serviços (fato do produto 
e serviço – art. 12, CDC).

Os relatos das entidades médicas indicam que 
há um expressivo número de acidentes de consumo 
por inadequações, defeitos e falha de informação nos 
produtos e serviços, sendo que, as crianças são, na 
maior parte das vezes, as maiores vítimas.

O atendimento dessas ocorrências gera para a 
rede pública custos significativos, que poderiam ser 
minimizados caso houvesse políticas públicas de ca-
ráter preventivo para evitar esses acidentes.
Nos Estados Unidos, conforme relatório do ano de 
2001, da U.S Consumer Product Safety Commission 
(Comissão de Segurança de Produtos de Consumo) 
divulgou estatística oficial do governo americano sobre 
acidentes de consumo: 4.308 mortes 1 (brinquedos, 
produtos para bebês, equipamentos domésticos, fer-
ramentas, e outros); 14.163.817 ferimentos tratados 
em salas de emergência de hospitais, que envolveram 
gastos de 300.557.000 milhões de dólares.
Nesta linha, apresentamos o presente projeto de lei 
criando o 1 Os dados relativos às mortes correspondem 
ao período de outubro de 1998 a setembro de 1999.

Sistema Nacional de Controle de Acidente de 
Consumo – SINAC, com o objetivo de fazer o contro-
le social da saúde e segurança dos consumidores de 
produtos e serviços colocados no mercado. Os dados 
do SINAC auxiliarão o Poder Público e os fornecedores 

na atuação preventiva e dirigida à educação dos con-
sumidores e na adequação de produtos e serviços.

Estamos certos, pela relevância da medida ora 
proposta, e em face das razões aqui expostas que, 
com o indispensável apoio dos eminentes pares, será 
esta emenda aprovada.

O presente Projeto de Lei foi apresentado por 
mim na legislatura passada tendo sido arquivado.

Tendo em vista o referido arquivamento da ma-
téria e a importância do mesmo tomo a liberdade de 
reapresentar-lo

Sala da Comissão, 11 de Março de 2009. – 
Deputado   Dimas Ramalho, PPS/SP.

PROJETO DE LEI Nº 4.851, DE 2009 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Dispõe sobre equipamentos de segu-
rança para veículos novos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1806/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece programa de inclu-

são de equipamentos obrigatórios de segurança para 
veículos automotores novos comercializados no terri-
tório nacional.

Parágrafo único. Os equipamentos obrigatórios 
dos veículos automotores novos previstos nesta Lei 
não excluem outros constantes da Lei 9.503, de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), de normas estabeleci-
das pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) 
ou de outras normas legais.

Art. 2º Os veículos automotores produzidos ou 
importados para comercialização no território nacional 
incluirão os seguintes equipamentos obrigatórios:

I – A partir da vigência desta lei:

a) Terceira luz de freio (brake-light);
b) Barras de proteção lateral;
c) Air bag duplo (motorista e passagei-

ro), na proporção de 20% (vinte por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa.

II – Após decorrido um ano da vigência desta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passagei-
ro), na proporção de 30% (trinta por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;
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b) Encostos de cabeça ajustáveis para 
todos os ocupantes do veículo automotor;

c) Cintos de segurança retráteis e com 
pré-tensionadores;

d) Freios antitravamento (ABS – Antilock 
Brake System), na proporção de 10% (dez por 
cento) dos veículos automotores dentro do total 
fabricado ou importado por cada empresa.

III – Após decorridos dois anos da vigência des-
ta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passageiro), 
na proporção de 50% (cinqüenta por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 20% 
(vinte por cento) dos veículos automotores 
dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

IV – Após decorridos três anos da vigên-
cia desta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passageiro), 
na proporção de 60% (sescenta por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 30% 
(trinta por cento) dos veículos automotores 
dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

V – Após decorridos quatro anos da vigência 
desta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passageiro), 
na proporção de 70% (setenta por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 40% 
(quarenta por cento) dos veículos automoto-
res dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

VI – Após decorridos cinco anos da vigência 
desta lei:

a) – Air bag duplo (motorista e passagei-
ro), na proporção de 80% (oitenta por cento) 
dos veículos automotores dentro do total fabri-
cado ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 50% 

(cinqüenta por cento) dos veículos automoto-
res dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

VII – Após decorridos seis anos da vigência des-
ta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passageiro), 
na proporção de 90% (noventa por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 60% 
(sescenta por cento) dos veículos automoto-
res dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

VIII – Após decorridos sete anos da vigência 
desta lei:

a) Air bag duplo (motorista e passageiro), 
na proporção de 100% (cem por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado 
ou importado por cada empresa;

b) Freios antitravamento (ABS – Anti-
lock Brake System), na proporção de 70% 
(setenta por cento) dos veículos automotores 
dentro do total fabricado ou importado por 
cada empresa.

IX – Após decorridos oito anos da vigência des-
ta lei, freios antitravamento (ABS – Antilock Brake 
System), na proporção de 90% (noventa por cento) 
dos veículos automotores dentro do total fabricado ou 
importado por cada empresa.

X – Após decorridos nove anos da vigência des-
ta lei, freios antitravamento (ABS – Antilock Brake 
System), na proporção de 100% (cem por cento) dos 
veículos automotores dentro do total fabricado ou im-
portado por cada empresa.

Art. 3º Os fabricantes de veículos empreenderão 
estudos com vistas a desenvolver e produzir carroce-
rias absorvedoras de energia do impacto com vistas a 
proporcionar maior segurança aos pedestres.

Art. 4º O disposto nesta Lei não se aplica aos 
modelos de veículos automotores cuja produção ou 
importação anual não exceda a duzentas unidades.

Art. 5º Esta lei entra em vigor seis meses após a 
data de sua publicação.

Justificação

No Brasil, e no mundo, os acidentes de trânsito 
são uma das principais causas de mortes violentas. 
A média nacional de óbitos decorrentes da violência 
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no trânsito é de trinta mil. Mesmo quando se compara 
com outros países, os dados referentes ao Brasil são 
bastante elevados.

Desse modo, as mortes causadas por acidentes 
de trânsito, sem considerar o número de feridos, repre-
sentam parcela substantiva dentro do total de mortes 
no Brasil. Com efeito, a solução desse problema passa 
necessariamente por uma campanha de conscienti-
zação de motoristas e disponibilização de rodovias e 
estradas em condições melhores de tráfego. 

Contudo, um aspecto fundamental para a redução 
dessas estatísticas é a disponibilização de veículos 
automotores, pelo menos os novos, com a adoção de 
melhores e mais equipamentos de segurança.

Nesse aspecto, cumpre-nos salientar, propomos 
por meio deste Projeto de Lei o aumento da seguran-
ça passiva (relativa à diminuição das conseqüências 
do acidente automotivo) e também da segurança ati-
va (relativa àqueles itens que evitam o acidente, caso 
dos equipamentos de freios ABS, ou antitravamento). 
A tendência natural da indústria automobilística brasi-
leira, a exemplo do que ocorre em países da Europa e 
nos Estados Unidos da América, é a inclusão gradativa 
de alguns dos equipamentos de segurança, como air 
bags, barras de proteção nas laterais da porta, encos-
tos de cabeça ajustáveis para todos os ocupantes do 
veículo, terceira luz de freio e freios com sistema ABS, 
como itens de série, ou seja, vendidos não como opcio-
nais apenas. No entanto, para que essa tendência seja 
concretizada em médio e longo prazos para todos os 
veículos em comercialização no País, faz-se mister a 
adoção de uma estrutura normativa em que seja prevista 
a implementação gradativa de um programa consistente 
e realista em matéria de segurança veicular.

Nessa linha, a presente proposta tem por objetivo 
determinar os equipamentos de segurança obrigató-
rios para veículos automotores novos comercializados 
no território nacional, seja de fabricação nacional ou 
importado. Para tanto, o Projeto de Lei ora proposto 
prevê uma capacidade de planejamento suficiente para 
a indústria automobilística nacional e para empresas 
importadoras de veículos, considerando que a sua im-
plementação total se dará no prazo de cerca de dez 
anos, de modo gradativo. Isso porque a realidade da 
indústria automobilística nacional impede a instalação 
imediata de equipamentos como air bags em todos os 
modelos de automóveis atualmente em fabricação, 
uma vez que veículos de concepção mais antiga não 
comportariam tais equipamentos.

Concordamos que tais medidas poderão, em grau 
variado, impactar no preço final dos veículos automoto-

res. Contudo, é preciso termos em mente que as van-
tagens de tais medidas compensarão sobremaneira 
seus custos, tanto para o Estado brasileiro como para 
os consumidores de automóveis, uma vez que gastos 
paralelos ocasionados por acidentes veiculares, como 
atendimento médico-hospitar e de reabilitação e o 
atendimento policial, serão minorados. Nesse aspecto, 
cuidamos também de propor projeto dispondo sobre a 
isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos) desses equipamentos de segurança, que estão, 
no geral, em torno de 15%, com o objetivo de aliviar 
o seu custo no orçamento já limitado da maior parte 
dos consumidores de veículos brasileiros.

Mesmo assim, não podemos permitir que a segu-
rança dos indivíduos fique sujeita inteiramente à uma 
noção de economia de preços.

Mais uma vez, as vantagens são bastante signi-
ficativas tanto para o Estado brasileiro como para os 
próprios motoristas e passageiros, sem contar os pe-
destres. Segurança, acreditamos, não pode ser tratada 
como item de conforto.

Ademais, a legislação atinente à segurança vei-
cular, frente ao Código de Trânsito Brasileiro, apresen-
ta-se falha e desatualizada. Os avanços tecnológicos 
advindos da indústria automobilística mundial vêm 
sendo limitados, na prática, a um número reduzido de 
brasileiros. Este Projeto de Lei, portanto, tem como 
objetivo suplementar a democratização da provisão de 
itens de segurança veicular ao maior número possível 
de motoristas, passageiros e pedestres.

Dessa forma, é com a preocupação de disponi-
bilizar uma legislação justa, programada e preocupa-
da com a segurança veicular que apresentamos este 
Projeto de Lei, esperando contar com o indispensável 
apoio dos ilustres pares do Congresso Nacional para 
a sua aprovação no prazo mais curto possível. 

O presente Projeto de Lei foi apresentado por mim 
na legislatura passada tendo sido arquivado.

Tendo em vista o referido arquivamento da ma-
téria e a importância do mesmo tomo a liberdade de 
reapresentá-lo.

Sala das Sessões, 11 de março de 2009. – 
Deputado   Dimas Ramalho, PPS/SP.

PROJETO DE LEI Nº 4.857, DE 2009 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Cria mecanismos para coibir e prevenir 
a discriminação contra a mulher, garantin-
do as mesmas oportunidades de acesso e 
vencimentos, nos termos dos arts. 1º, inci-
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so III, 3º, I e IV, bem como arts. 4º, incisos II 
e IX e 5º, inciso I, da Constituição Federal, 
da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mu-
lheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher; e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:

Título I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei cria mecanismos para coibir e pre-
venir a discriminação contra a mulher, nos termos nos 
termos dos arts. 1º, inciso III, 3º, incisos I, II e IV, bem 
como arts. 4º, incisos II e IX e 5º, inciso I da Consti-
tuição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulhe-
res e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre sanções e estabelece medidas de proteção à 
construção de uma sociedade verdadeiramente livre, 
justa e solidária.

Art. 2º Toda mulher, independentemente de clas-
se, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza de todos os direitos 
fundamentais e, portanto, devem-lhe ser asseguradas 
todas as oportunidades de acesso, em igualdade de 
condições, inclusive remuneratória, à sua devida va-
lorização, para fins de aperfeiçoamento moral, intelec-
tual e social, em respeito a uma vida digna, livre de 
preconceitos de gênero.

Art. 3º Compete ao Estado e a toda a sociedade, 
a construção de condições à mulher, para o efetivo 
exercício dos direitos constitucionalmente assegura-
dos à sua devida inserção participativa em todas as 
esferas, sejam elas públicas ou privadas.

Título II

Capítulo I 
Da esfera pública e da esfera privada

Art. 4º Para os efeitos desta lei, configura-se dis-
criminação de gênero, toda e qualquer ação tendente a 
inferiorizar a mulher em relação ao homem, tolhendo a 

sua capacidade intelectiva, criativa e humana, inviabi-
lizando-lhe, por estereótipos e costumes excludentes, 
o acesso às funções diretivas e/ou tratamento isonômi-
co, nos espaços públicos ou privados, minorando-lhe, 
de qualquer forma, a perspectiva de desenvolvimento, 
em igualdade de condições. 

Art. 5º O Estado brasileiro reconhece que a dis-
criminação de gênero constitui uma das formas de 
violação aos direitos humanos.

Art. 6º Os representantes dos Poderes, agentes 
públicos, dirigentes de empresas com participação pú-
blica, investidores privados, empresários, comerciários, 
partidos políticos, bem como toda a sociedade, têm o 
dever de combater a discriminação de gênero, criando 
oportunidades igualitárias entre homens e mulheres, 
tanto para acesso aos cargos diretivos e isonomia no 
tratamento, como para promoção e desenvolvimento 
participativo, efetivando na sociedade uma verdadeira 
política de direitos humanos.

§ 1º. Os poderes Públicos, em todas as esferas 
do Executivo (União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios), deverão informar, anualmente, à Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres do Governo 
Federal, na finalização de cada ano letivo, as estatís-
ticas no que se refere à participação das mulheres nos 
cargos de presidência, diretivos ou representativos, 
para fins de controle e visibilidade social.

§ 2º. Competirão ao Legislativo e ao Judiciário, 
conforme diretriz interna de cada Poder, proceder à 
divulgação e dar publicidade, anualmente, conforme 
disciplinado em sua organização, para fins de arqui-
vo, pesquisa e dados, junto aos órgãos de controle, 
cadastro e informação, destacando-se, pois, o Con-
selho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

§ 3º. Para os efeitos obrigatórios do presente dis-
positivo, o funcionário ou agente responsável pelo Setor 
de informação e cadastro, caso descumpra o dever de 
proceder à divulgação ou venha a adulterar os informati-
vos e dados reais, responderá administrativamente, pela 
inobservância de seu dever funcional, sem prejuízo de 
outras penalidades, de ordem civil e/ou penal.

Art. 7º O Estado Brasileiro reconhece que a dis-
criminação de gênero é ofensiva ao devido desenvol-
vimento harmônico da família e da sociedade, cons-
tituindo-se em uma patente violação à dignidade da 
pessoa humana e, por isso, compromete-se à efetivação 
de medidas hábeis à devida integração da mulher, em 
todas as esferas públicas, fazendo, inclusive, cumprir 
a igualdade de proporção, nos termos do artigo 4º, in-
ciso I, da Convenção sobre a Eliminação de todas as 
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Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW, 
ratificada pelo Brasil em 1984, bem como art. 7º, e 
parágrafos da Convenção de Belém do Pará, esta, 
adotada pela Assembléia Geral da Organização dos 
Estados Americanos, em 06.06.1994 e ratificada pelo 
Brasil em 27.11.1995.

Parágrafo único. Para fins da regularidade de parti-
cipação e compromissos internacionais assumidos pela 
República Federativa do Brasil, todas as esferas públicas 
deverão efetivar uma política de inclusão da mulher, até 
a devida regularidade da proporção equânime à repre-
sentatividade social, nas cúpulas e órgãos diretivos.

Capítulo II 
Das formas de Discriminação  

de Gênero contra a Mulher

Art. 8º São formas de discriminação profissional 
contra a mulher:

I – a diferenciação salarial, quando desenvolvida 
a mesma função ou atividade, em paridade;

II – o controle de suas condutas no ambiente de 
trabalho, oprimindo-lhe e inviabilizando-lhe a partici-
pação em igualdade de condições;

III – a vinculação da mulher na condição de sub-
serviência e subjugação em relação aos demais cole-
gas da mesma função ou atividade;

IV – as objeções de gênero às suas atividades, 
mesmo quando efetivamente comprovada a produtivida-
de ou conhecimentos técnicos decorrentes de seu his-
tórico curricular, para fins de promoção ou remoção;

V – o fato de ser preterida, com desrespeito à sua 
qualificação e histórico profissional; sem justificativas 
objetivamente e constitucionalmente previstas, crian-
do, de tal forma, o monopólio masculino nas cúpulas, 
em patente exclusão participativa da parcela feminina 
da sociedade;

VI – criar obstáculos de acesso aos cursos pro-
fissionalizantes e de especialização, ofertados pelas 
instituições, dando preferência às pessoas do sexo 
masculino;

VII – a humilhação e o constrangimento no am-
biente de trabalho, em patente violência de gênero, 
utilizando-se pejorativamente argumentos vinculadores 
de sua condição física e/ou sexual;

VIII – a violência moral, física, patrimonial, psi-
cológica e sexual cometidas, nos termos do art. 7º. e 
incisos da Lei 11.340/06. 

IX – o assédio sexual, com o intuito de obter 
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior hierárquico ou as-

cendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função, nos termos do art. 216-A do Código Penal.

X – o desrespeito, nos meios de comunicação 
internos e institucional, com consignação indevida 
de papéis estereotipados que exacerbam ou legiti-
mem ações excludentes, violência ou discriminação 
de gênero.

Art. 9º Cada instituição, pública ou privada, com 
apoio do Estado, desenvolverá políticas educativas e 
de conscientização nas questões de direitos humanos 
e gênero, objetivando, de tal forma, a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, comprometida 
na ordem interna e internacional com a prevalência 
dos direitos fundamentais da pessoa humana, tendo 
por diretrizes:

I – a promoção de cursos humanísticos na pers-
pectiva de direitos humanos e gênero;

II – a realização de divulgação estatística, da par-
ticipação da mulher, nos órgãos diretivos, como meio 
eficaz à percepção da cultura sexista à efetiva obser-
vância da disposição do art. 8º da Lei 11.340/06;

III – a vinculação de divulgação comercial sem es-
tereótipos condicionantes de uma cultura identificadora 
de espaços masculinos e femininos, reduzindo à mulher 
as tarefas domésticas, de servidão ou sujeição;

IV – a promoção de programas objetivando o pro-
gresso humano e a conscientização social no concer-
nente à igualdade constitucionalmente almejada;

V – a participação em campanhas educativas 
voltadas ao combate à discriminação de gênero.

Capítulo III  
Da responsabilidade dos Agentes  

e das Entidades Públicas ou Privadas

Art. 10. O conhecimento de condutas discrimina-
tórias, na perspectiva de gênero, deverá ser combatido 
através de todos os meios hábeis, inclusive median-
te sanções legalmente estabelecidas, respondendo 
os dirigentes ou agentes identificados, nos termos 
estabelecidos nesta lei, para todos os efeitos legais 
decorrentes.

Parágrafo único. A conduta tendente a negar re-
gularidade à igualdade de gênero resultará no direito à 
indenização, sem prejuízo da competente ação penal.

Art. 11. O artigo 149-A do Decreto-lei 2.848, de 
07 de dezembro 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Discriminação de gênero
Art. 149-A. Reduzir a mulher à condição 

de inferioridade, submetendo-a a constrangi-
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mentos, restrições diferenciadas ou humilha-
ções ofensivas à sua dignidade, quer sujei-
tando-a a condições degradantes de trabalho 
perante aos demais colegas ou, inibindo-lhe, 
em patente discriminação de gênero, o acesso 
e a participação em igualdade de condições:

Pena – detenção de 6 meses a três anos, 
e multa. 

Parágrafo único – Aumentar-se-á a pena 
em 2/3 se a conduta for cometida mediante o 
emprego de violência física, sem prejuízo de 
outras modalidades de crimes, contravenção 
e/ou repercussão cível.”(NR)

Título III

Capítulo I 
Da interpretação da Lei

Art. 12. Na interpretação desta lei, serão consi-
derados os fins sociais a que ela se destina e, espe-
cialmente, as condições peculiares da histórica cultura 
de violência de gênero em relação à mulher.

Art. 13. No cometimento de condutas discrimi-
natórias de gênero contra adolescentes ou idosas, na 
atividade de estágio ou condição de aprendiz, bem 
como trabalho desempenhado, aplicar-se-ão subsidia-
riamente as disposições do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, bem como o Estatuto do Idoso, respec-
tivamente, segundo a condição da ofendida.

Art. 14. Nos casos criminais de discriminação de 
gênero, o Juiz poderá determinar o comparecimen-
to obrigatório do ofensor aos programas públicos de 
conscientização em direitos humanos.

Capítulo II 
Das regras de competência

Art. 15. Inexistindo Vara com competência especí-
fica híbrida, para os casos decorrentes da violência de 
gênero, na ambiência profissional, o trâmite dar-se-á 
segundo a orientação delineada pelos Estados Fede-
rados (art. 24, XI da CF), respeitando-se os limites de 
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 
V-A, bem como da Justiça do Trabalho, nos termos do 
art. 114, I e VI, todos da Constituição República.

Título IV

Disposições Gerais

Art. 16. Os Poderes Públicos, empresas ou so-
ciedade com capital público, nos limites de suas com-
petências, estabelecerão dotações orçamentárias es-

pecíficas educativas e preventivas da discriminação de 
gênero, nos termos desta lei.

Art. 17. O Poder Público, representado pelas es-
feras federativas da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, poderá conceder benefícios fiscais e 
disposição de recursos à estruturação de uma política 
pública de direitos humanos às empresas e instituições 
da esfera privada, inclusive aos partidos políticos e às 
entidades com participação de capital público.

Art. 18. Esta lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após sua publicação.

Justificação

Este Projeto de Lei da Igualdade é fruto de bri-
lhante trabalho capitaneado pela Dra. Amini Haddad 
Campos, Juíza de Direito do Estado de Mato Grosso, 
Coordenadora de Direitos Humanos da AMAM, Coor-
denadora de Direitos Humanos da Escola da Magistra-
tura – MT, Membro da Diretoria de Direitos Humanos 
da Associação de Magistrados Brasileiros, escritora e 
idealizadora do Projeto de Lei.

Para vislumbrar a necessidade de aprovação des-
te projeto, segue o aprofundado estudo apresentado 
pela Digníssima Magistrada:

Apesar da aparente igualdade entre os sexos, os 
salários entre homens e mulheres continuam sendo di-
ferentes. Pensando, pois, em esclarecer essa questão, 
a Pesquisa Salarial do Grupo Catho realizou estudos 
publicados, nos meios de comunicação e inseridos 
junto ao site http://www3.catho.com.br/salario/action//
artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mu-
lheres.php. 

Através da pesquisa, pode-se notar que a dife-
rença entre os salários de homens e mulheres vem 
crescendo nos últimos anos. No ano de 2005 essa di-
ferença era de aproximadamente 52% a mais para o 
salário dos homens. Para o ano de 2007, até o mês de 
Junho, essa diferença subiu para 75,38%, no geral.

Analisando essa diferença, no mesmo período, 
em cada um dos níveis hierárquicos considerados nesta 
pesquisa, nota-se que para a maioria dos níveis houve 
um aumento da diferença entre salários, principalmente 
para os cargos mais elevados como diretores, nos 
quais a diferença chega a aproximadamente 20%. Já 
para os cargos de trainee, estagiários e operacionais 
houve uma queda na diferença salarial quando se 
compara aos anos de 2005 e 2007. Apesar dessa di-
minuição, a classe referente aos operacionais tem uma 
diferença de 45,59%. Esta, pois, apresenta-se como a 
maior diferença entre os níveis hierárquicos.
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De igual forma, podemos registrar a dificuldade 
de acesso para as mulheres nos espaços públicos, 
afinal, até a presente data, as mesmas não detiveram 
representação significativa nas cúpulas dos Poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), nem tampouco do 
Ministério Público, Tribunal de Contas e demais rele-
vantes instituições.

Na II Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres do Governo Federal, foi lembrado o fato de 
Ruanda deter o maior número de mulheres no legis-
lativo federal (48,8%); seguida pela Suécia (45,3%); 
Costa Rica (38,6%), Argentina (35%), Chile (12%), 
Brasil (8,8%) e Palestina (8,2%).

Vale registrar que o Consenso de Quito-Equador, 
aprovado na X Conferência Regional sobre a Mulher 
da América Latina e do Caribe, realizado em 2007, 
consignou o compromisso dos países signatários em 
adotarem medidas para garantir a participação das 
mulheres em cargos públicos, inclusive com desenvol-
vimento das políticas eleitorais necessárias à incorpo-
ração de um segmento significativo de mulheres nos 
seus programas, com enfoque especial nas questões 
relacionadas ao gênero em seus estatutos.

Segundo dados trazidos pela Ministra Eliana Cal-
mon Alves– STJ, na II Conferência Nacional de Políti-
cas para as mulheres, mais de 40% da base do Poder 
Judiciário é composta por mulheres magistradas. No 
entanto, ainda há poucas na cúpula da Justiça, ocu-
pando funções administrativas de comando, ou mesmo 
atuando como Ministras ou Desembargadoras.

Nunca houve leis proibindo mulheres de integrar 
carreiras públicas como juízas, promotoras, procura-
doras, defensoras, delegadas e tantas outras, mas os 
detentores do poder na cúpula, sobretudo do judiciário 
resistiu o quanto pôde. No passado, por exemplo, os 
editais de concursos da magistratura estaduais, con-
templavam restrição à admissão de mulheres como 
desembargadoras. Aliás, não é incomum a inexistên-
cia ou diminuta presença de mulheres nos altos esca-
lões do Judiciário brasileiro. Veja-se que no Tribunal de 
Justiça de São Paulo, até fevereiro de 2001, tínhamos 
notícia de que apenas uma única desembargadora 
compunha uma das câmaras daquela corte e, duran-
te muitos anos, ela foi à única mulher, dentre 263 co-
legas de trabalho. A situação não era muito diferente 
nas demais Cortes de Justiça e apesar do crescente 
número de mulheres nas Cortes, ainda não existe po-
lítica eficaz de combate à discriminação de gênero, 
com habilidade à efetiva consagração de igualdade 
em tais espaços de poder.

Para fins de melhor esclarecimento temático, 
valemo-nos da história. Afinal, a trajetória da mulher, 
no mundo, não tem sido tarefa fácil. Aliás, para alcance 
de alguns direitos, destacando-se o exercício da cida-
dania e a potencialidade de participar dos caminhos 

governamentais, a mulher muito arrostou, até conse-
guir estabelecer, por meios legais, o direito ao voto. 
Assim, temos alguns dos registros do afamado direito 
pelas mulheres, no mundo [1]: Nova Zelândia – 1893; 
Alemanha – 1918; Suécia – 1919; Estados Unidos – 
1920; Brasil – 1934; Canadá – 1940; China – 1949; 
Índia – 1950; México – 1953; Suíça – 1971; Iraque – 
1980; África do Sul – 1994 (ainda hoje com restrições 
do apartheid); Kwait – as mulheres ainda não tinham o 
direito de votar, na data da referida pesquisa. [1] Inter-
Parliamentary Union (Fev. 13, 2004). 

A história de subjugação da mulher teve seu início 
há aproximadamente 4.000 a.C1, já que, na antiguida-
de, havia tribos lideradas por mulheres, sendo que na 
Gália, antes da invasão pelos romanos, era cultuada a 
religião denominada druidismo, a mesma crença dos 
celtas da Bretanha, atualmente território da Irlanda e 
Escócia. Para celtas e gauleses, a mulher era conside-
rada a única fonte da vida. Deus era feminino, uma vez 
que a mulher dava à luz. Era a sociedade matrifocal. Tal 
sociedade teria existido na Europa e na Ásia, aproxi-
madamente no ano 35.000 a. C. Mas os traços dessa 
cultura foram progressivamente sendo extintos a partir 
de 4.000 a.C., quando invasores foram introduzindo a 
cultura da guerra e da sociedade patriarcal. A ideologia 
da superioridade do homem e, conseqüente subordi-
nação da mulher, tem pelo menos 2.500 anos. 

Alguns dados interessantes são necessários 
para o esclarecimento das vivências sexistas na con-
temporaneidade. Na Alexandria, no século I d.C, Fi-
lon, filósofo helenista, lançou raízes argumentativas 
e ideológicas para a subordinação das mulheres no 
mundo ocidental. De igual forma, para Platão, a mu-
lher tinha alma inferior e pouca racionalidade, verten-
do-lhe os adjetivos de insensata, sensual e carnal, 
cheia de vaidade e cobiça, ‘apesar de ter sido criada 
a partir do homem’. Para Aristóteles, a fêmea era um 
macho mutilado. O conhecimento racional era a mais 
alta conquista humana, e assim, os homens, seriam 
superiores e mais divinos que as mulheres, descritas 
como monstros desviados do tipo genérico humano, 
emocionais e subjetivas.

Nessa mesma esteira, Jean de Marconville [1], 
em 1564, invocou os gregos, os romanos, os textos bí-
blicos, os padres da Igreja para demonstrar a maldade 
das mulheres. Segundo ele, Adão, “(...) o mais dotado 
de todas as perfeições que todos os outros homens, 
foi entretanto vencido no primeiro assalto que lhe fez 
sua mulher”. Ainda, assegura que as mulheres não têm 
aptidões “(...) para manejar e conduzir coisas grandes 
e difíceis como costumes, religião, república e família, 
pois parecem ter sido feitas mais para a volúpia e o 
ócio que para tratar negócios de importância”. 

1 – CAMPOS, Amini Haddad e CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Di-
reitos Humanos das Mulheres.  Juruá Editora. 2007. p. 99.



09558 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

A intenção de demonstrar e argumentar quanto 
à superioridade do homem em relação à mulher, com 
o fim precípuo de legitimar as diferenças socialmen-
te construídas levou ao absurdo de, no século XIX, o 
filósofo Theodor Von Bischoff fazer uma investigação 
sobre o peso dos cérebros humanos. Observou, então, 
o referido pesquisador, que o peso médio do cérebro 
do homem era de 1350g, enquanto a média do das 
mulheres se fixava em 1250g. Durante toda a sua vida, 
baseou-se neste fato para apresentar a mulher como 
um ser com menores capacidades intelectuais. Bischoff 
doou o seu próprio cérebro à Ciência. O exame anatô-
mico mostrou que o mesmo pesava 1245g.

Em decorrência da constatação anterior, iniciaram-
se novas pesquisas. Um estudo dirigido pelo Dr. Godfrey 
Pearlson2 demonstrou que duas áreas nos lobos fron-
tais e temporais, relacionados à linguagem (conhecidos 
como áreas de Broca e Wernicke, em homenagem a 
seus descobridores), são significativamente maiores 
nas mulheres (em torno de 23%), fornecendo assim a 
conclusão da superioridade mental das mesmas no que 
se refere à linguagem, inclusive para o aprendizado si-
multâneo de outras línguas. O referido estudo, dirigido 
pelo Dr. Godfrey Pearlson, foi realizado graças à análise 
de varreduras de imagens de ressonância magnética 
de homens e mulheres. Os volumes foram calculados 
através de um pacote de software desenvolvido pelo 
Dr. Patrick Barta, um psiquiatra da Universidade de Jo-
hns Hopkins. Mesmo depois de descartar as diferenças 
naturais que existem no volume total cerebral entre os 
homens e as mulheres, ainda permanecia uma dife-
rença de 5% entre os volumes de LIP (o cérebro dos 
homens é, em média, aproximadamente 10% maior do 
que o cérebro das mulheres), mas restou devidamente 
comprovado, na referida pesquisa, que isso é devido ao 
maior tamanho corporal dos homens: um maior número 
de células musculares implica um maior número de 
neurônios para controlá-las. Por outro lado, evidências 
adicionais são obtidas a partir da pesquisa que mostra 
que o corpus callosum (corpo caloso), ou seja, uma 
grande massa de fibras nervosas, conectada a ambos 
os hemisférios cerebrais, é maior nas mulheres do que 
nos homens.3 Pelo que se vê, as diferenças igualam 
as potencialidades. Inexiste qualquer superioridade a 
ser defendida.

2 – SCHLAEPFER, T. E.; HARRIS, G.J.; TIEN, A.Y.; PENG, L.; LEE, 
S.; PEARLSON, G. D. Structural differences in the cerebral cortex of 
healthy female anda male subjects: a magnetic resonance imaging 
study. Psychiatry Res. 1995 Sep 29; 61 (3): 129-35.

3 – BISHOP, K.M.; WAHLSTEN, D. Sex differences in the human 
corpus callosum: myth or reality? Neuroscience and Biobehavioural 
Reviews, v. 21 (5) 581-601, 1997.

Além dessas diferenças, um grupo de pesquisa-
dores da University of Cincinnati, nos Estados Unidos 
e Canadá, apresentou evidências morfológicas de que, 
enquanto os homens têm mais neurônios no córtex ce-
rebral (maior habilidade para as questões espaciais), 
as mulheres têm um neuropil mais desenvolvido – isto 
é, o espaço entre os corpos celulares que contêm as 
sinapses, os dendritos e os axônios, permitindo, assim, 
maior comunicação entre os neurônios4. Pelo que se 
vê, as diferenças não são vinculadoras de qualquer 
inferioridade entre os sexos.

Essas pesquisas, às necessidades de consta-
tação de capacidade intelectiva, beira ao absurdo e 
revela a drástica situação de desequilíbrio entre os 
seres humanos. Afinal, todos deveriam ser tratados 
com dignidade, inexistindo competição no que con-
cerne a essa elementar, decorrente da própria con-
dição humana.

É bom deixar claro que não se prega a superio-
ridade de qualquer dos sexos, aliás, cada ser huma-
no é magnífico em sua existência, além de ser pos-
suidor de uma incomensurável diversidade genética, 
condição, esta, infinitamente complexa, para qualquer 
simplificação ou atrelamento limitante. Sabemos que 
as estruturas de vivências, bem como as influências 
genéticas, moldam a individualidade humana, numa 
excepcional e magnífica expressão da própria vida, 
sendo, pois, cada ser único em seus característicos, 
caráter e existência.

Em verdade, a divulgação dos estudos deverá 
servir, apenas, como uma crítica à vocação racional 
atribuída ao sexo masculino, em patente secundariza-
ção do papel da mulher na sociedade. 

De qualquer forma, a reconstrução de parâmetros 
igualitários de direito, numa cultura secularmente ex-
cludente, mostra-se imensamente abstrusa e comple-
xa, visto que, vencer a desestrutura construída requer 
mais do que simples declarações legais. A ambiência 
dos estereótipos está enraizada em conceitos natura-
lizados, fazendo parte de uma estrutura educacional e 
de formação de personalidades desviadas da pretensa 
igualdade fomentada.

Assim, as ações precisam ser integradas nas 
ambiências públicas e privadas, para que o princípio 
da igualdade-isonomia detenha efetivamente concre-
ção humana.

4 – RABINOWICZ, T.; DEAN, D. E.; PETETOT, J. M.; CORTEN-
MYERS, G.M.de. Gender differences in the human cerebral cortex: 
more neurons in males; mores processes in females. J. Child Neurol. 
1999 Feb; 14 (2): 98-107.
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OBJETIVOS

Objetiva-se com a proposta legislativa, conceder 
melhores condições de vida às mulheres e respectivas 
famílias, visto que o custo da discriminação de gênero 
atinge toda a sociedade e deturpa a educação das ge-
rações futuras, descaracterizando, na prática, o próprio 
princípio da dignidade humana.

A possibilidade da concreção da igualdade deve-
rá passar, necessariamente, pela conscientização dos 
direitos humanos na perspectiva de gênero, inclusive 
no concernente aos conceitos básicos do direito funda-
mental à integridade física, psicológica, moral, sexual 
e patrimonial, visto que, mundialmente, a violência de 
gênero apresenta-se, por vezes, até institucionalizada, 
pela própria forma de Estado, através de seus costumes 
(omissivo no que se entende por expressão da vida 
privada), leis, sistemas, hierarquias e culturas.

A superação da concepção de espaços pré-des-
tinados é outra questão de suma importância para se 
vencer as distinções discriminatórias secularmente 
prescritas.

FUNDAMENTOS

O preâmbulo da Constituição da República acres-
ce como diretriz do país a instituição de um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran-
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos.

Na mesma diretriz, o art. 1º, inciso III da Carta 
Magna, assegura a devida observância da dignidade 
da pessoa humana, estruturando objetivos fundamen-
tais (art. 3º) ao país, tais como: a) a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária (inciso I); b) a redu-
ção das desigualdades sociais (III); c) a promoção do 
bem de todos, sem preconceitos ou discriminação de 
quaisquer naturezas (IV). 

De igual forma, a República Federativa do Brasil, 
através de sua Constituição Federal de 1988, compro-
meteu-se, na ordem internacional (art. 4º), com a pre-
valência dos direitos humanos (inciso II), objetivando, 
inclusive, a cooperação entre os povos para o progresso 
da humanidade (inciso IX), prescrevendo, enfaticamen-
te, em seu art. 5º, inciso I, sob o título Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, o princípio da igualdade entre 
homens e mulheres, como diretriz à sociedade. 

Na mesma ordem de idéias, o Brasil asseverou 
compromissos internacionais, destacando-se como 
signatário e cumpridor das diretrizes e deveres de Es-
tado à concreção da Convenção sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra a Mu-
lher – CEDAW – ratificada pelo Brasil em 1984, bem 

como da Convenção de Belém do Pará – Adotada 
pela Assembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos em 6-06-1994 e ratificada pelo Brasil em 
27-11-1995.

A experiência do movimento organizado de mu-
lheres no Brasil oferece um excelente exemplo de como 
se pode utilizar a lei em favor da melhoria do status 
jurídico, da condição social, do avanço no sentido de 
uma presença mais efetiva no processo de decisão po-
lítica. Ao longo de quase todo o século XX, com mais 
intensidade em algumas décadas do que em outras, 
as mulheres brasileiras conseguiram vitórias expres-
sivas. Algumas vezes, abolindo dispositivos legais dis-
criminatórios, outras, conseguindo aprovar novas leis 
que reconheciam direitos fundamentais e ampliavam 
garantias. Essa realidade também resta patente no 
início do século XXI, inclusive pela própria inserção 
normativa da Lei 11.340/06, então denominada Lei 
Maria da Penha.

As iniciativas de ações afirmativas visam corrigir 
a discrepância entre o ideal igualitário e/ou legitimado 
nas sociedades democráticas modernas e a realida-
de, decorrente de um sistema de relações sociais as-
sinalado pela desigualdade e hierarquia (costumes e 
culturas excludentes), em relação à mulher. 

A necessidade de se criar uma legislação que 
coíba a discriminação de gênero contra a mulher, na 
ambiência profissional, é reforçada pelos dados que 
comprovam sua ocorrência no habitual da mulher bra-
sileira, sendo, pois, patente, a necessidade de ações 
normativas que possam prescrever e orientar políticas 
nacionais de prevenção e contenção das referidas 
condutas discriminatórias, na perspectiva, pois, dos 
próprios direitos humanos.

É, pois, a estrutura que se pretende com o pre-
sente projeto de Lei, ora descrito, exemplificativamente, 
como Lei da Igualdade.

Sala das sessões, 12 de março de 2009. – 
Deputado Valtenir Pereira, PSB / MT.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 76, DE 2009 

(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Propõe que a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle – com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, fiscalize e 
controle os atos praticados com amparo 
na Lei nº 11.908, de 2009. 

Despacho: À Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação interna nas Comissões.
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Senhor Presidente  ,
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os 

arts. 32, XI, b, 60, incisos I e II e 61 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputado  s, proponho a Vossa 
Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, 
adote as medidas necessárias para realização de fis-
calização e controle – com o auxílio do Tribunal de Con-
tas da União – sobre os atos praticados com amparo 
na Lei nº 11.908, de 2009, que autoriza o Banco do 
Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal a constituírem 
subsidiárias e a adquirirem participação em instituições 
financeiras sediadas no Brasil. No caso dos artigos 1º, 
2º e 3º, faz-se necessário averiguar:

O valor da avaliação de cada transação 
fiscalizada;

A estrutura para a concretização da ope-
ração: prazos e forma de pagamento;

Principais acionistas cedentes e respec-
tivos CPFs;

A metodologia empregada, da qual re-
sultou o valor da avaliação, indicando, princi-
palmente, os seguintes tópicos a respeito da 
instituição adquirida: 

análise do ativo;
análise do passivo;
forma de tratamento dos passivos contin-

gentes, inclusive os trabalhistas e tributários;
forma de tratamento dos intangíveis;

Em relação às transações decorrentes do artigo 
4º da citada lei, que autoriza a criação da empresa 
CAIXA – Banco de Investimento S/A, faz-se necessário 
responder às seguintes questões:

descrição da empresa adquirida (perso-
nalidade jurídica, localização, setor de ativida-
de, principais acionistas ou sócios proprietários, 
número de empregados, valor das obrigações 
tributárias pagas nos últimos 5 anos);

histórico contábil da empresa/instituição 
adquirida, pelos últimos 5 anos;

O valor da avaliação de cada transação 
fiscalizada;

A estrutura para a concretização da ope-
ração: prazos e forma de pagamento;

A metodologia empregada, da qual re-
sultou o valor da avaliação, indicando, princi-
palmente, os seguintes tópicos a respeito da 
instituição adquirida: 

análise do ativo;
análise do passivo;
forma de tratamento dos passivos con-

tingentes, inclusive os trabalhistas;
forma de tratamento dos intangíveis;

Justificação

O artigo 49 da Constituição Federal estabelece 
em seu inciso X o dever de fiscalização dos atos do 
Poder Executivo por este Congresso Nacional. Trata-
se de atribuição constitucional, da qual esta Casa não 
pode abdicar. 

Nessa linha, plenamente justificada é a tarefa 
de fiscalização ora proposta referente aos atos que 
hão de decorrer da Lei 11.908, de 2009, resultante da 
aprovação da MP 443, de 2008. 

Durante o processo de votação da mencionada 
medida provisória, houve um acordo entre os partidos 
da oposição e a base parlamentar do governo no sen-
tido de se instituir uma Comissão Mista de Acompa-
nhamento da Crise Financeira – CMACF, no âmbito do 
Congresso Nacional. Tal instrumento de fiscalização se 
converteu no artigo 8º do projeto de lei de conversão 
aprovado em Plenário. Surpreendentemente, nada 
obstante o acordo, o Executivo vetou o referido dispo-
sitivo. Dessa forma, o único mecanismo de controle 
previsto na lei foi retirado por iniciativa do Presidente   
da República, reduzindo a capacidade de atuação do 
Legislativo em matéria tão sensível para as finanças 
públicas e de severas complexidades operacionais. 

De se destacar que a presente proposta de fis-
calização não é abstrata, vez que trata de atos espe-
cíficos a serem perpetrados pelo Poder Executivo, até 
o primeiro semestre de 2011. 

Ademais, da leitura dos incisos XIX e XX do ar-
tigo 37, infere-se que para criação de cada subsidiá-
ria mister se faria a aprovação de uma lei específica, 
monotemática, o que não ocorreu no caso em tela. 
Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do voto do 
Exmo. Sr. Ministro Carlos Ayres Britto, por ocasião do 
julgamento da ADI 1.649:

“Entendo que a exigência de lei específica de 
que trata o inciso XIX do art. 37 alcança o inciso XX, 
porque a Constituição diz que ‘depende de autoriza-
ção legislativa, em cada caso’, ou seja, a Constitui-
ção desejou casuisticamente aplicada. A cada nova 
empresa subsidiária, portanto, há necessidade de 
uma lei específica, tanto quanto do art. 37, inciso XIX, 
para que, mediante essa lei monotemática – digamos 
– monofinalista, o legislador pudesse se concentrar ao 
máximo no exame da criação de uma subsidiária. É 
uma lei monotemática de máxima concentração ma-
terial pela importância do assunto. E justifico, penso 
ser lógico raciocinar assim, porque a Constituição já 
havia dito que atividade econômica, art. 170, parágra-
fo único, é própria da iniciativa privada. Assim como o 
serviço público é próprio do Poder Público, atividade 
econômica é própria da iniciativa privada. São dois co-
mandos claríssimos da Constituição. Entretanto, no art. 
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173, a nossa Lei das Leis permite que o Estado, em 
caráter excepcional, quebrante a força do parágrafo 
único do art. 170, empresarie atividades econômicas 
e assim concorra com os particulares, mas em casos 
excepcionais, quando presentes ou o relevante inte-
resse coletivo ou o imperativo da segurança nacional. 
Logo, está lógico o porquê da exigência da lei especí-
fica para autorizar a criação de subsidiária, porque o 
Estado, ao criar uma subsidiária, está ocupando um 
espaço que não é dele, mas de iniciativa privada, um 
espaço estranho aos cometimentos estatais. Acho que 
está muito claro.” (grifos nossos)

Desse modo, tendo em vista que a opção do 
Congresso Nacional não foi a de autorizar, individu-
alizadamente, a criação de subsidiárias, nada mais 
razoável do que um instrumento de fiscalização desti-
nado a investigar a correição dos atos praticados com 
arrimo na Lei 11.908, de 2009. 

Por todo o exposto, requeremos que esta Co-
missão aprove a presente proposta e, com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, realize investigação 
específica, dos atos enumerados, voltada para as pre-
ocupações apresentadas nesta exposição quanto à le-
galidade, eficiência e economicidade das operações. 

Sala das Comissões, 18 de março de 2009. – 
Deputado   Ronaldo Caiado, Líder do Democratas.

RECURSO Nº 246, DE 2009 
(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8º do 
Regimento Interno, da decisão da Presidên-
cia na Questão de Ordem n. 411, de 2009, so-
bre a interpretação do termo “deliberações 
legislativas”, para os fins de sobrestamento 
da pauta por medida provisória.

Despacho: Submeta-Se Ao Plená-
rio, Após Ter Sido Ouvida A Comissão De  
Constituição E Justiça E De Cidadania, Nos 
Termos Do Art. 95, § 8º, Do Regimento In-
terno. 

Publique-Se.

Texto da Questão de Ordem

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente  , 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-SP. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , cito uma questão de ordem com base no 
art. 95, entendendo que quando o § 6º do art. 62 da 
Constituição fala em sobrestamento de todas as deli-
berações legislativas da Casa quando houver o tranca-

mento por medida provisória, as resoluções previstas 
no inciso VII do art. 59 não estão aí compreendidas.

Fiz uma pesquisa sobre isso, Sr. Presidente  . 
Cito um grande jurista chamado Michel Temer e seus 
Elementos de Direito Constitucional, e outros juristas, 
Manoel Gonçalves Filho, Pontes de Miranda e José 
Afonso da Silva, todos eles entendem que o projeto de 
resolução não faz parte do processo legislativo. 

Diante desse observação, quero indagar à Mesa 
questão de ordem sobre se, para efeito de trancamento 
da pauta, todos os itens do art. 59 realmente trancam 
a pauta, salvo as resoluções. Pois assim poderíamos 
trabalhar tranquilamente em termos de alteração regi-
mental e questões de ordem que podem ser solucio-
nadas pelo Plenário.

Entendo que podemos deliberar sobre resolu-
ções e toda matéria administrativa, como a que on-
tem deliberamos sobre a prorrogação de prazo para 
término de CPI. 

Por consequência, a indagação ou a questão de 
ordem que suscito, Sr. Presidente  , é que o Plenário 
não fica com a sua pauta fechada. Claro que fica com 
a pauta fechada em todas as matérias, como vemos 
aqui, mas resoluções não estão subordinadas ao tran-
camento da pauta. 

Esta é a questão de ordem que coloco a V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Recolho 

a questão de ordem de V.Exa. e logo de início já me 
convenço das primeiras razões de V.Exa., mas exami-
narei com maior vagar, para dar a solução à questão 
de ordem que ora suscita.

Questão de ordem apresentada pelo autor:
Exmo. Sr. Deputado   Michel Temer, DD. Presidente   

da Câmara dos Deputado  s
REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, deputado 

federal, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. 
suscitar a presente questão de ordem, fazendo-o com 
base no art. , pelos motivos que a seguir arrola:

01. Dispõe o parágrafo 6º do art. 62 que se a 
medida provisória não for apreciada em até quarenta 
e cinco (45) dias, entrará em regime de urgência, “fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver transitando”.

02. Conseqüência óbvia do texto é que nada se 
pode decidir, salvo deliberar sobre a medida provisória 
que sobresta a pauta.

03. Dentro do processo legislativo, há diversos 
tipos de edição de normas jurídicas, tal como devida-
mente mencionadas pelos incisos do art. 59.

04. O processo legislativo engloba os itens I a VI 
que, realmente estão compreendidas na expressão 
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deliberações legislativas, exceptuando-se o item VII 
que cuida das resoluções.

05. Todas são espécies normativas. A lei é, concei-
tualmente, um ato geral e abstrato editado pelo órgão 
parlamentar e imposto, obrigatoriamente, à obediên-
cia de todos. Ressalta: a) o caráter de generalidade 
e abstração e b) a imposição à obediência de todos. 
Evidente que o procedimento para elaboração da lei 
obedece a ritos especificados, seja na Constituição 
seja nas leis que disciplinam a matéria.

06. A lei produz, pois, efeitos externos, isto é, al-
cança terceiros. Não é ato interna corporis, mas, uma 
vez aprovada pelo órgão parlamentar e sancionada 
pelo órgão executivo, ingressa no mundo jurídico (pro-
mulgação e publicação), impondo-se à obediência de 
todos. Não se irá cuidar de seu aspecto patológico, 
qual seja, o de vício em sua produção.

07. De seu turno, a resolução não produz efeitos 
externos, mas internos, na forma delimitada pelo ilustre 
Prof. Michel Temer (“Elementos de direito constitucio-
nal”, Ed. Malheiros, 22ª. Ed., pág. 157).

08. A propósito do assunto, o Prof. Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho afirma: “Se, com boa vontade, ainda 
se pode dizer que a inclusão do decreto legislativo no 
“processo normativo” apresenta um tênue fundamento, 
bem mais difícil é admiti-lo em relação às resoluções, 
também incluídas pelo art. 59 no “processo legislati-
vo” (“Do processo legislativo”, Saraiva, 4ª. Ed., 2001, 
pág.198, item 113).

Mais contundente é PONTES DE MIRANDA ao 
afirmar que “resolução é a deliberação que uma das 
câmaras do Poder Legislativo, ou o próprio Congresso 
Nacional toma, fora do processo de elaboração das leis 
e sem ser lei” (“Comentários à Constituição de 1967”, 
tomo 3, pág. 89, Rio, 1960).

09. Na Constituição anterior, a resolução não era 
prevista como dignidade constitucional e destinava a 
“regulamentar matéria de interesse interno (político ou 
administrativo) de ambas as Casas em conjunto ou de 
cada uma delas em particular” (José Afonso da Silva, 
“Princípios...”, 182).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho conclui dizendo 
que no âmbito de suas competências internas as Ca-
sas do Congresso “podem deliberar, por resoluções, 
para dispor sobre assuntos políticos e administrativos, 
excluídos do âmbito da lei” (ob. cit., pág. 198). Fulmina, 
ao final, esclarecendo que “claramente se infere que 
a resolução não tem por que ser incluída no processo 
normativo strictu sensu” (ob. cit., pág. 199).

10. Fora da dúvida, pois, que a matéria que deve 
ser apreciada por resolução não pode ser compreendida 
na expressão “deliberações legislativas” da parte final 
do parágrafo 6º. Do art. 62 da Constituição Federal.

11. Resulta óbvio, pois, que, quando da medida 
provisória trancar a pauta de deliberações da Câmara 
dos Deputado  s, não há tal providência em relação às 
resoluções, que prosseguem sua tramitação normal, 
inclusive inclusão na ordem do dia do Plenário, sem 
qualquer restrição.

12. Dizer-se o contrário é aceitar a afirmativa que 
todas as deliberações da Casa, isto é inclusive o pro-
cedimento que se opera junto às Comissões, também 
não podem objeto de deliberação. Haveria paralisação 
total de todas as deliberações em todas as comissões e 
não apenas no Plenário. O absurdo da afirmativa é que 
embasa a opinião de que as matérias trazidas à pauta 
por força de resolução, não ficam obstadas por força 
do trancamento da pauta determinado pelo vencimento 
do prazo de tramitação das medidas provisórias.

Daí a questão de ordem, a fim de que se entenda 
que o trancamento de pauta a que alude o parágrafo 6º. 
do art. 62 não alcança a deliberação, em Plenário, da 
matéria que deva ser apreciada através de resolução, 
o mesmo sucedendo com as questões de ordem. Em 
suma, toda matéria administrativa afeta ao conhecimen-
to do Plenário da Câmara não fica inibida em face de 
medida provisória que aguarde deliberação.

É o que se aguarda e espera.
Brasília, 11 de março de 2009. – Deputado   Re-

gis de Oliveira 
Sessão do dia 17 de março de 2009
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Natural-

mente não vamos votar nada, mas podemos começar 
a discussão.

E antes mesmo de começar a discussão, peço 
a atenção dos senhores membros do plenário e da-
queles que ainda estão no gabinete, já fizemos uma 
comunicação aos Srs. Líderes sobre isso, pois quero 
responder a uma questão de ordem formulada anterior-
mente. É a questão de ordem proposta pelo Deputado   
Regis de Oliveira, em que S.Exa. sustenta que não se 
aplica ao caso das resoluções aquele final do §6º, do 
art. 62, dizendo que ficam sobrestadas, até que se ul-
timem à votação da Medida Provisória, naturalmente, 
todas as demais deliberações legislativas da Casa em 
que estiver tramitando a medida provisória.

Este tema que vou abordar, Sras. Deputada s, 
Srs. Deputado  s, diz respeito às medidas provisórias. 
Ao responder a essa questão de ordem, e vou fazê-lo 
para constar das notas taquigráficas desta Casa, para 
que eventualmente os argumentos aqui expedindos 
possam ser objeto de contestação, contestação da 
mais variada natureza, mesmo de ordem judicial. Por-
tanto, passando a responder a questão de ordem do 
Deputado   Regis de Oliveira, quero dizer -– já faço uma 
síntese preliminar -– que além das resoluções, que po-
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dem ser votadas apesar do trancamento da pauta por 
uma medida provisória, também assim pode ocorrer 
com as emendas à Constituição, com a lei comple-
mentar, com os decretos legislativos e, naturalmente, 
com as resoluções.

Dou um fundamento para esta minha posição.
O primeiro fundamento é de natureza meramente 

política. Os senhores sabem o quanto esta Casa tem 
sido criticada, porque praticamente paralisamos as 
votações em face das medidas provisórias. Basta re-
gistrar que temos hoje 10 medidas provisórias e uma 
décima primeira que voltou do Senado Federal, por-
que lá houve emenda, que trancam a pauta dos nos-
sos trabalhos. Num critério temporal bastante otimista, 
essa pauta só será destrancada no meio ou no final de 
maio, isso se ainda não voltarem para cá outras me-
didas provisórias do Senado Federal, com eventuais 
emendas, ou ainda outras vierem a ser editadas de 
modo a trancar a pauta. 

Portanto, se não encontrarmos uma solução no 
caso interpretativo do texto constitucional que nos per-
mita o destrancamento do pauta, nós vamos passar, 
Deputada s e Deputado  s, praticamente esse ano sem 
conseguir levar adiante as propostas que tramitam por 
esta Casa que não sejam as medidas provisórias. Aqui, 
estou me cingindo a colocações de natureza política. 
Eu quero, portanto, dar uma resposta à sociedade bra-
sileira, dizendo que nós encontramos aqui uma solu-
ção que vai nos permitir legislar. 

Quero dizer, registrar, ressaltar que não falo isso 
como Líder do Governo, nem como Líder da Oposição, 
faço-o como Presidente   da Câmara dos Deputado  s e 
disposto a sofrer toda e qualquer consequência desse 
ato que agora estou praticando.

Fechada a explicação de natureza política, eu 
quero dar uma explicação de natureza jurídica que 
me leva a essa destrancamento. A primeira afirmação 
que quero fazer, agora sob o foco jurídico, é uma afir-
mação de natureza genérica. Aliás, 2 afirmações de 
natureza genérica. 

Uma primeira é que esta Constituição – sabemos 
todos – inaugurou política e juridicamente, um estado 
democrático de direito. Não precisamos ressaltar que 
nasceu como fruto do combate ao autoritarismo. Não 
precisamos ressaltar que surgiu para debelar o cen-
tralismo. Não precisamos repisar que surgiu para igua-
lar os poderes e, portanto, para impedir que um dos 
poderes tivesse uma atuação política e juridicamente 
superior a de outro poder, o que ocorria no período 
anterior à Constituinte de1988. 

Quando digo que se quis um estado democrático 
de direito, estou reproduzindo o texto constitucional. A 
Constituição, logo na sua abertura, diz que o Brasil é 

um estado democrático de direito. Bastaria dizer esta-
do democrático. Bastaria dizer estado de direito, mas 
repisou: “é um estado democrático de direito.” 

E, na sequência, estabeleceu uma igualdade ab-
soluta entre os poderes do Estado, ou seja, eliminou 
aquela ordem jurídica anterior que dava prevalência 
ao Poder Executivo e, no particular, ao Presidente   da 
República. 

Feita essa equação, pela Constituição Federal, 
da repartição das funções do Estado, falo entre pa-
rênteses, o poder não é nosso, não é do Presidente   
da República, não é do Judiciário; o poder é do povo. 
Somos meros órgãos exercentes do poder que nos 
foi atribuído.

Ao distribuir essas funções, a soberania popu-
lar, expressada na Constituinte, estabeleceu funções 
distintas para órgãos distintos. Para dizer uma obvie-
dade, Executivo executa, Legislativo legisla e Judici-
ário julga.

Portanto, a função primacial, primeira, típica, iden-
tificadora de cada um dos poderes é esta: execução, 
legislação e jurisdição. 

No caso do Legislativo, atividade entrega ao ór-
gão do poder chamado Poder Legislativo. 

Pode haver exceção a esse princípio? Digo eu: 
pode e há. Tanto que, em matéria legislativa, o Poder 
Executivo, por meio do Presidente   da República, pode 
editar medidas provisórias com força de lei, na expres-
são constitucional. 

É uma exceção ao princípio segundo o qual ao 
Legislativo incumbe legislar. 

Sabemos que quando há exceção a um determi-
nado princípio, toda e qualquer exceção, peço licença 
para dizer que estou sendo um pouco didático porque 
sei que isso será objeto de contestação e quero dar 
todos os elementos para as notas taquigráficas. 

Então, volto a dizer: toda vez que há uma exce-
ção esta interpretação não pode ser ampliativa. Ao 
contrário. A interpretação é restritiva. Toda e qualquer 
exceção retirante de uma parcela de poder de um dos 
órgãos de Governo, de um dos órgãos de poder, para 
outro órgão de Governo só pode ser interpretada res-
tritivamente.

Muito bem. Então, registrado que há uma exce-
ção, nós vamos ao art. 62 e lá verificamos o seguinte: 
que a medida provisória, se não examinada no prazo 
de 45 dias, sobresta todas as demais deliberações le-
gislativas na Casa em que estiver tramitando a medida 
provisória. Mas, aí surge uma pergunta: de que delibe-
ração legislativa está tratando o texto constitucional? 
E eu aqui faço mais uma consideração genérica.

A interpretação mais prestante na ordem jurídica 
do texto constitucional é a interpretação sistêmica. Quer 
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dizer, eu só consigo desvendar os segredos de um dis-
positivo constitucional se eu encaixá-lo no sistema. É 
o sistema que me permite a interpretação correta do 
texto. A interpretação literal – para usar um vocábulo 
mais forte – é a mais pedestre das interpretações. 

Então, se eu ficar na interpretação literal “todas 
as deliberações legislativas”, eu digo, nenhuma delas 
pode ser objeto de apreciação. Mas não é isso que diz 
o texto. Eu pergunto, e a pergunta é importante: uma 
medida provisória pode versar sobre matéria de lei 
complementar? Não pode. Há uma vedação expres-
sa no texto constitucional. A medida provisória pode 
modificar a Constituição? Não pode. Só a emenda 
constitucional pode fazê-lo. A medida provisória pode 
tratar de uma matéria referente a decreto legislativo, 
por exemplo, declarar a guerra ou fazer a paz, que é 
objeto de decreto legislativo? Não pode. A medida pro-
visória pode editar uma resolução sobre o Regimento 
Interno da Câmara ou do Senado? Não pode. Isto é 
matéria de decreto legislativo e de resolução. Aliás aqui 
faço um parêntese: imaginem os senhores o que sig-
nifica o trancamento da pauta. Se hoje estourasse um 
conflito entre o Brasil e um outro país, e o Presidente   
mandasse uma mensagem para declarar a guerra, nós 
não poderíamos expedir o decreto legislativo, porque a 
pauta está trancada até maio. Então nós mandaríamos 
avisar: só a partir do dia 15 ou 20 de maior nós vamos 
poder apreciar esse decreto legislativo. Não é?

Então, em face dessas circunstâncias, a interpre-
tação que se dá a essa expressão “todas as delibera-
ções legislativas” são todas as deliberações legislativas 
ordinárias. Apenas as leis ordinárias é que não podem 
trancar a pauta. E ademais disso, mesmo no tocante às 
leis ordinárias, algumas delas, estão excepcionadas. 
O art. 62, no inciso I, ao tratar das leis ordinárias que 
não podem ser objeto de medida provisória estabele-
ce as leis ordinárias sobre nacionalidade, cidadania, 
e outros tantos temas que estão elencados no art. 62, 
inciso I. Então, nestas matérias também, digo eu, não 
há trancamento da pauta. . 

Esta interpretação, como V.Exas. percebem, é 
uma interpretação do sistema constitucional. O sistema 
constitucional nos indica isso, sob pena de termos que 
dizer o seguinte: olha aqui, a Constituinte, de 1988, não 
produziu o estado democrático de direito; a Constituinte, 
de 1988, não produziu a igualdade entre os órgãos do 
Poder. A Constituinte, de 1988, produziu um sistema 
de separação de Poderes, em que o Poder Executivo 
é mais relevante, é maior politicamente do que o Le-
gislativo, tanto é maior que basta um gesto excepcional 
de natureza legislativa para paralisar as atividades do 
Poder Legislativo. Poderíamos até exagerar e dizer: na 
verdade o que se quis foi apenar o Poder Legislativo. 

Ou seja, se o Legislativo não examinou essa medida 
provisória, que nasceu do sacrossanto Poder Executivo, 
o Legislativo paralisa suas atividades e passa natural-
mente a ser chicoteado pela opinião pública.

Por isso que ao dar esta interpretação, o que 
quero significar é que as medidas provisórias evidente-
mente continuarão na pauta das sessões ordinárias, e 
continuarão trancando a pauta das sessões ordinárias, 
não trancarão a pauta das sessão extraordinárias. Ou 
seja, se cair a sessão ... (Palmas.) 

Olha, agradeço os aplausos, mas considero que 
esta é uma matéria complicadíssima, reconheço, tanto 
que ao comunicar aos Srs. Líderes, com muita dignida-
de, alguns Líderes se opuseram e até farão uma coi-
sa, pelo menos anunciaram, extremamente útil, que é 
levar esta matéria ao Supremo Tribunal Federal para 
que o Supremo decida. 

Por isso estou sendo, volto a dizer, razoavelmen-
te didático no que estou dizendo. Como não escrevi 
isso, quem quiser interpor medida judicial contra esta 
minha decisão, a decisão da Presidência, retirará as 
notas taquigráficas e terá o elemento necessário para 
levar ao Supremo Tribunal Federal.

O que acho utilíssimo, porque a palavra final do 
Supremo... Precisamos acabar com essa história do 
litígio permanente entre o Executivo, o Legislativo e 
o Judiciário, porque estamos, na verdade, praticando 
um gesto inconstitucional. Quem disse que os Poderes 
devem ser harmônicos não fomos nós, foi a sobera-
nia popular, harmônicos e independentes. Então, não 
tem nada demais que o Supremo, nessa matéria, se 
provocado, venha a dizer: O ato da Presidência está 
correto, o ato da Presidência está incorreto. 

O que eu quero, ao fechar estas considerações 
de natureza jurídica, é dizer que estou convencidíssi-
mo desta interpretação. Fui provocado pela questão de 
ordem levantada pelo Deputado   Regis de Oliveira, que 
se cingia à questão das resoluções, ao fundamento de 
que elas tratam de matéria administrativa. Isso aguçou 
nosso raciocínio para chegar à conclusão que agora 
chego, ou seja, as pautas serão trancadas nas sessões 
ordinárias, nada impedindo, nada impedindo, que em 
sessões extraordinárias votemos emendas à Constitui-
ção, lei complementar, decreto legislativo e resolução.

Portanto, ao proferir esta decisão e dar provi-
mento à questão de ordem do Deputado   Regis de 
Oliveira no tocante às resoluções, e ampliando essa 
significação, quero dizer que com isso pretendo – vou 
usar a expressão entre aspas – “levantar a cabeça” 
do Poder Legislativo, mostrar que temos condições de 
dar uma interpretação consequente que nos permite 
essa atividade.
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Entretanto, quero acrescentar que eu resolvi, an-
tes comunicar aos Srs. Líderes, para depois trazer a 
matéria ao plenário, e naturalmente todos se surpre-
enderam, reconheço a ousadia dessa colocação. Mas 
eu acho que o Brasil, o Legislativo, estão precisando 
dessa ousadia.

Então, eu tomo essa ousadia como Presidente   
da Câmara, mas com sabor, convenhamos, extrema-
mente acadêmico. Eu não tenho nenhuma preocupa-
ção se num dado momento, aqueles que se opõem, 
levarem a questão ao Supremo Tribunal Federal, e o 
Supremo disser: não senhor, o Legislativo não pode 
legislar enquanto houver medida provisória trancando a 
pauta, o Legislativo que se cale, silencie e preste obe-
diência a este Poder extraordinário, enaltecido, que é 
o Poder Executivo. Não tenho nenhuma preocupação 
em relação a isso.

Então, quero dizer desde logo, que eu espero que 
se isto for ao Supremo, que esta tese seja vitoriosa, é 
claro. Estou agora expendendo-a Mas se for derrotada, 
eu não me sentirei derrotado, mas eu sentirei que terei 
dado a minha opinião como Presidente   da Câmara e 
como alguém que milita nessa área, que pode ter se 
equivocado, e se equivoco houver, que o Supremo 
Tribunal Federal a corrija.

Ademais disso, a prudência recomenda que eu 
aguarde uma decisão do Supremo Tribunal Federal 
para convocar as sessões extraordinárias. Se houver 
uma liminar paralisando este meu ato, muito bem, eu 
não tenho o que fazer. Se não houver uma liminar não 
paralisando o ato, eu volto a reunir os Srs. Líderes para 
discutir esta matéria.

Esta a decisão proferida.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente  , peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como Lí-

der, questão de ordem, Deputado   Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Antes de ...
O SR. MIRO TEIXEIRA – Quero requerer como 

questão de ordem uma preferência. Porque é para 
aditar, e aí as outras poderão inclusive ...

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente  , ga-
ranta-me na qualidade de Líder a questão de ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não, aí a questão de 
ordem não é na qualidade de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
fazer uma harmonia aqui.

O SR. MIRO TEIXEIRA – V.Exa. está aí para 
harmonizar.

O SR. RONALDO CAIADO – A pergunta que 
faço a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
cede ao Líder Ronaldo Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO – V.Exa. disse que 
aguardará a decisão do Supremo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Isto.
O SR. RONALDO CAIADO – Porque nós recorre-

remos ao Supremo Tribunal Federal antes de convocar 
sessões extraordinárias e fazer uma pauta com PECs 
ou leis complementares. 

É exatamente isso, Sr. Presidente  ?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exata-

mente.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente  , sen-

do assim, gostaria então que V.Exa. me concedesse o 
tempo na qualidade de Líder para eu poder realmente 
colocar a posição do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
quero só explicar a V.Exa. que a minha decisão é a 
seguinte, se não for dada a liminar neste mandado de 
segurança, se ele vier a ser solicitado...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Agora, se não for pe-
dida? Essa que é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se não 
for pedida, confesso que levarei adiante correndo os 
riscos.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Esta é a questão que 
queria chamar a atenção do Deputado   Ronaldo Caia-
do. V.Exa. foi muito habilidoso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Suponho 
que quem propuser o mandato de segurança dessa 
natureza vai pedir liminar.

O SR. MIRO TEIXEIRA – V.Exa. foi muito habili-
doso, quero cumprimentá-lo.

O SR. RONALDO CAIADO – A assessoria dos 
Democratas está elaborando já a peça jurídica para 
darmos entrada no Supremo Tribunal Federal de ime-
diato, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Questão de 
ordem, o Deputado   Miro Teixeira havia pedido antes.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para aditar até o que 
disse V.Exa. Cumprimentá-lo pela habilidade. Se eu 
tivesse de me opor judicialmente não pediria uma limi-
nar, não tentaria precipitar uma discussão, até porque 
V.Exa. disse que nada fará antes de uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal.

Então, que não se peça a liminar, essas pressas 
aí às vezes prejudicam o debate. E só queria acres-
centar detalhes para o debate.

Mas V.Exa. chama a atenção para algo que eu 
penso que não existe o risco de o Brasil precisar de-
cretar a guerra. Nós temos as nossas salvaguardas; 
temos as previsões de que isso aí superaria todas as 
questões das medidas provisórias. Mas qual se con-
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sidera mais relevante? O instrumento que V.Exa. uti-
lizará será resposta à questão de ordem? E é sobre 
resposta à questão de ordem que se pretende que se 
vá ao Supremo? Eu imagino até que nesse, em sede 
de resposta à questão de ordem, o Supremo poderá 
dizer que ainda é matéria interna corporis.

Quero sugerir a V.Exa., com a disposição que 
revela de colocar o assunto em debate, antes mesmo 
de aplicar aqui a regra, que o faça como ato da Mesa, 
para permitir que outros instrumentos sejam usados, 
junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando a trans-
gressão a texto constitucional.

Finalmente, Sr. Presidente  , V.Exa. fez menção 
ao § 6º, in fine, do art. 62, na expressão “todas as de-
mais deliberações legislativas da Casa em que estiver 
tramitando”. Essas deliberações legislativas, no meu 
modestíssimo ponto de vista, têm de estar discrimi-
nadas no ato da Mesa, porque são expressamente 
escritas e porque são deliberações legislativas. V.Exa. 
fez menção ainda há pouco.

Depois teremos um ambiente, que V.Exa. anun-
ciou, quase que de debate acadêmico sobre uma ma-
téria antes de colocá-la em discussão.

V.Exa. merece os cumprimentos da Casa, porque, 
democraticamente, expôs-se com uma formulação que 
pode sofrer contestações pesadas. V.Exa. merece os 
cumprimentos por essa exposição como Presidente   
da instituição. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado   Vicente Arruda.

O SR. VICENTE ARRUDA (PR-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , cumprimento V.Exa. pela 
brilhante solução que trouxe ao grave problema da 
Medida Provisória. É preciso que tenhamos atenção 
para o seguinte fato: quando nós deliberamos sobre 
Emendas Constitucionais, não estamos como legisla-
dores ordinários, mas como constituintes derivados. O 
mesmo se pode dizer em relação à Lei Complementar, 
que é uma complementação do Poder Constituinte, que 
é deferido em caráter especial. A legislação ordinária 
é outra coisa. Não sei como não chegamos a essa 
conclusão a que V.Exa. chegou, que é óbvia. Não há 
razão nenhuma para se manter trancada a pauta nas 
Emendas Constitucionais, que é um Poder Constituinte 
outorgado ao Congresso. Não é um legislador ordinário. 
Isso demanda na sistemática constitucional.

Parabenizo V.Exa. e a solução que deu é brilhante 
e está de acordo com os cânones constitucionais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Embora 

tenham colegas pedindo questão de ordem, mas a Li-
derança tem preferência. De modo que darei a palavra 
ao Líder Ronaldo Caiado, que a pediu como tal.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , peço 
a V.Exa. que a discussão não fique restrita aos Líde-
res. É um tema que já foi discutido entre os Líderes e 
vamos deixar que a Casa se manifeste.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sem dúvi-
da, mas aqui sou obrigado a cumprir o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Ronaldo Caiado tem a palavra.

Vamos ouvi-lo.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Parla-
mentares, tenho que reconhecer que, quando ouvimos 
hoje, na reunião de Líderes, a decisão do Sr. Presidente  , 
fiquei perplexo, atônito, até porque o curriculum do 
Presidente   da Casa é de um professor constituciona-
lista que já presidiu esta Casa por 2 mandatos.

Qual é o juramento que nós prestamos aqui ao 
tomar posse? É exatamente o de respeito à Constitui-
ção brasileira e de seu cumprimento. Eu pergunto aos 
Srs. Parlamentares aqui presentes, quando dizem que 
a Casa não produz há mais de 30 dias, que existem 
8 medidas provisórias obstruindo a pauta a partir de 
quinta-feira: quem tem maioria no plenário? É o Go-
verno. Não vota porque não quer votar. Tranca a pauta 
para fazer valer a decisão de uma medida provisória 
e legisla sobre a Câmara dos Deputado  s.

Mas agora é mais grave. Ela trancava a pauta, 
e exigia-se a deliberação. Com essa modificação na 
Constituição brasileira, uma decisão monocrática do 
Presidente   da Casa, diz S.Exa.: “O que está escrito 
no § 6º do art. 62 da Constituição brasileira não vale 
mais”. O que é? 

“Se a medida provisória não for apreciada em até 
45 dias contados de sua publicação, entrará em regime 
de urgência, subsequentemente, em cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até 
que se ultimem a votação, todas as demais deliberações 
legislativas da Casa em que estiver tramitando.” 

É norma constitucional. 
Mas a Constituição de 1988 é, sim, clara, garan-

tiu o Estado Democrático de Direito e a independência 
dos Poderes. Medida provisória só pode ser editada 
em condições de urgência e relevância e sobre os as-
suntos que ela enumera. No entanto, medidas provi-
sória são editadas sobre toda e qualquer matéria que 
deseje o Executivo. 

Nessa hora, o que está faltando é os Presidente  s 
da Câmara e do Senado reunirem-se e devolverem as 
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medidas provisórias para o Executivo. Isso, sim, seria 
o cumprimento da Constituição brasileira. 

Não é tratar o efeito. Nós estamos priorizando o 
acessório em detrimento do principal.

Vejam, senhores. Se uma norma constitucional 
é revogada monocraticamente, qual é a garantia do 
cidadão comum e do Estado Democrático de Direito, 
tão decantado aqui? A interpretação do Presidente  ? 
Dos próximos? Que garantia legal nós temos? 

É por isso que todos nós queremos avançar nas 
votações. Mas o princípio maior do Democratas é o 
que juramos: defender a Constituição brasileira. Não é 
porque o Governo e a sua base obstruem as votações 
e não deixam votar as medidas provisórias que temos 
de revogar uma norma constitucional ou discutir as vo-
tações seguintes. É para isso que chamo a atenção 
de todos os senhores e as senhoras. 

Por que não se propõe uma PEC, para dizer que a 
medida provisória, a partir de agora, não mais obstruirá 
a pauta? Tudo bem. Nós aceitaremos, é a decisão da 
maioria. É assim que tramita uma proposta de emen-
da à Constituição brasileira. Mas o que não podemos 
aceitar, para o que peço a atenção dos senhores, é 
que uma medida provisória, editada, se transformou e 
vai se transformar a partir de agora no decreto-lei da 
época de exceção neste Congresso Nacional. 

Vira decreto-lei porque tem vigência por 120 dias. 
Depois o Relator poderá apresentar aqui decreto legis-
lativo que, se aprovado, vai manter toda aquela vigência 
e todos os atos praticados pela medida provisória.

Isso é gravíssimo. Isso é, sem dúvida nenhuma, 
a diminuição desta Casa. Peço a todos os senhores 
que reajam, que apoiem a decisão dos democratas. 
Recorreremos à Comissão de Constituição e Justiça e 
também ao Supremo Tribunal Federal. Queremos votar, 
mas não podemos admitir, em momento algum, que 
se pratique um golpe contra a Constituição brasileira, 
porque, sim, é de golpe que se trata, de desrespeito à 
Constituição brasileira. Não se pode admitir que uma 
medida provisória coloque em risco o Estado Demo-
crático de Direito.

Era o que tinha a dizer.

RECURSO Nº 247, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Venho perante Vossa Excelência, com base no art. 
142, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputado  s 
– RICD, RECORRER da Vossa decisão que indeferiu 
a apensação da PEC Nº 549 a PEC 151, nos termos 
dos fundamentos que, de agora em diante, passa a 
expor.

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário

Senhor Presidente  ,
Venho perante Vossa Excelência, com base no art. 

142, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputado  s 
– RICD, RECORRER da Vossa decisão que indeferiu 
a apensação da PEC Nº 549 a PEC 151, nos termos 
dos fundamentos que, de agora em diante, passa a 
expor.

São os seguintes pressupostos contidos nos arts. 
139 e 142, caput, do RICD, no ponto que interessa à 
demarcação da presente questão:

“Art. 139. A distribuição de matéria às Co-
missões será feita por despacho do Presidente  , 
dentro em duas sessões depois de recebida na 
Mesa, observadas as seguintes normas:

I – antes da distribuição, o Presidente   
mandará verificar se existe proposição em 
trâmite que trate de matéria análoga ou cone-
xa; em caso afirmativo, fará a distribuição por 
dependência, determinando a sua apensação, 
após ser numerada, aplicando-se à hipótese o 
que prescreve o parágrafo único do art. 142.

 ..............................................................
Art. 142. Estando em curso duas ou mais 

proposições da mesma espécie, que regulem 
matéria idêntica ou correlata, é licito promover 
sua tramitação conjunta, mediante requeri-
mento de qualquer Comissão ou Deputado   ao 
Presidente   da Câmara, observando-se que:

I – do despacho do Presidente   caberá 
recurso para o Plenário, no prazo de cinco 
sessões contado de sua publicação;”

O primeiro pressuposto, que é o da matéria da 
mesma espécie, está preenchido, pois ambas são Pro-
postas de Emendas à Constituição;

O segundo pressuposto também está preen-
chido, pois a matéria não é idêntica, mas é correlata; 
uma vez que a correlação se dá quando o assunto é 
pertinente. A pertinência se dá uma vez que o reque-
rimento é bem claro que a apensação deve-se ao fato 
de que a PEC 549/06 trata da carreira policial, sua re-
muneração e provimento derivado, objeto das PECs Nº 
514/97, 613/98 e também do Substitutivo aprovado 
na Comissão Especial relativo à PEC 151/95, cons-
tante de seus arts. 10, 15 e 16, inciso I, conforme 
passo a expender:

Art. 10 Acrescente-se o inciso II-A, ao 
artigo 37:

II-A – não se aplica o previsto no inciso 
II deste artigo para a ascensão e promoção 
funcional para servidores da mesma carreira 
ou categoria funcional, desde que terminado o 
estágio probatório e preencham os requisitos 
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legais para o cargo, mediante concurso inter-
no de provas ou de provas e títulos, na forma 
prevista na lei da carreira.”

 ..............................................................
Art. 15. Acrescente-se o Capítulo I no 

Título V-A, no texto constitucional, com o art. 
144-A, denominado “DA POLÍCIA”:

Art. 144-A. A Polícia é instituição regular 
e permanente, essencial à função do Estado, 
incumbindo-lhe a preservação da ordem pú-
blica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, sendo exer-
cida para defesa da cidadania , dos direitos 
humanos e para preservação da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio.

Parágrafo único. À Polícia é assegurada 
as autonomias administrativa, orçamentária e 
financeira, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação 
e a extinção de quadros de apoio técnico-
administrativo na polícia, estruturados em 
carreira e providos por concurso público 
de provas ou de provas e títulos.

 ..............................................................
Art. 16. Acrescentem-se ao texto cons-

titucional os seguintes artigos 144-B, 144-C, 
144-D e 144-E:

 ..............................................................
I – as seguintes garantias:
a) irredutibilidade de remuneração, ob-

servados o que dispõem os arts. 37, inciso 
XI, 39, § 4º, 150, inciso II, 153, inciso III e § 
2º, inciso I;

b) aposentadoria com remuneração in-
tegral por invalidez ou voluntariamente, após 
trinta anos de serviço, ao policial, se homem 
e, aos vinte e cinco anos, se mulher, com no 
mínimo quinze anos de atividade policial;

c) aposentadoria com remuneração pro-
porcional após vinte e cinco anos, para o ho-
mem, e vinte anos, para a mulher, de serviço 
efetivo na atividade policial;

d) previsão de cursos de aperfeiçoamen-
to ou especialização, como requisito para as-
censão, promoção e progressão, observada 
a lei da carreira;

e) seguro de vida e de acidentes pesso-
ais e de viaturas;

f) bolsa de estudos para aprimoramento 
profissional; e para os órfãos dos policiais;

g) residência oficial ou auxílio-moradia.
h) piso salarial nacional mínimo;
i) assistência à saúde física e mental;

j) assistência jurídica em decorrência da 
função pública.

Aliado a todos os fatores acima expostos há ou-
tras matérias estão apensadas a PEC 151/95, como 
a, 514-97, 613/98, todas elas versam sobre a carreira 
policial, sua remuneração; objetos expressos também 
na PEC 549/06.

Acrescenta, ainda, que a PEC 549 , acrescenta 
o art. 251, as disposições gerais da Constituição, tra-
zendo de forma expressa a possibilidade do policial 
ter provimento derivado; texto correlato com o art. 144, 
§ 7º da PEC 151, que diz que serão reservadas 50% 
das vagas para provimento derivado.

Assim, está mais do que evidente que, com a de-
vida vênia, o indeferimento do requerimento afronta a 
previsão expressa do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s.

Pelo exposto, o Recorrente requer, o seu provimen-
to pelo Plenário desta Casa, em ordem a restabelecer a 
tramitação conjunta entre as referidas proposições.

Sala das Sessões, 19 de março 2009. – Deputado   
Capitão Assumção, PSB/ES.

REQUERIMENTO Nº 2607, DE 2008 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Requer a realização de Sessão Sole-
ne da Câmara dos Deputado  s para come-
moração do 49º aniversário da cidade de 
Brasília. 

Senhor Presidente  :
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputado  s, requeremos a Vossa Exce-
lência, com a base no art. 68 do Regimento Interno, 
e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene 
desta Casa de Leis para o dia 20 de abril de 2009, às 
10:00 horas, objetivando a comemoração do 49º ani-
versário de Brasília.

A inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 
não representou apenas a fundação de mais uma cidade, 
mas a entrega à nação da nova capital de todos os bra-
sileiros, inaugurando uma nova era de desenvolvimento. 
Brasília, chamada por muitos de capital da esperança, é 
também patrimônio cultural e histórico da humanidade. 
Face a relevância do tema julgamos de suma importância 
a realização da Sessão Solene em epígrafe.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2008. – Deputado   
Rodrigo Rollemberg, Vice-líder do Bloco PSB/PDT/
PCdoB/PRB/PMN.

Apoiamento: – Deputado   Renildo Calheiros, Lí-
der do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PRB/PMN.

Defiro. Publique-se.
Em 25/03/2009. – Michel Temer, 

Presidente  .



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09569 

REQUERIMENTO Nº 4.051, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Requer a realização de Sessão Solene 
da Câmara dos Deputado  s para comemoração 
do 49º aniversário da cidade de Brasília. 

Senhor Presidente  :
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputado  s, requeremos a Vossa Exce-
lência, com a base no art. 68 do Regimento Interno, 
e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene 
desta Casa de Leis para o dia 20 de abril de 2009, às 
10:00 horas, objetivando a comemoração do 49º ani-
versário de Brasília.

A inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 
não representou apenas a fundação de mais uma ci-
dade, mas a entrega à nação da nova capital de todos 
os brasileiros, inaugurando uma nova era de desen-
volvimento. Brasília, chamada por muitos de capital da 
esperança, é também patrimônio cultural e histórico 
da humanidade. Face a relevância do tema julgamos 
de suma importância a realização da Sessão Solene 
em epígrafe.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2009. – 
Deputado   Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB

Apoiamento(s):

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  

REQUERIMENTO Nº 4.223, DE 2009 
(Do Sr. Osório Adriano)

Requer que seja realizada Sessão So-
lene em homenagem ao aniversário de Bra-
sília.

Senhor Presidente  ,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 68 do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputado  s, que seja 
realizada no dia 20 de abril, segunda-feira, Sessão 
Solene em homenagem ao aniversário de Brasília.

Sala das Sessões, 4 de março de 2009. – Osório 
Adriano, Ronaldo Caiado, Deputado   Federal Líder 
do Democratas

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  

REQUERIMENTO Nº 4316 DE 2009 
(Do Sr. André de Paula)

Requer nos termos do Art. 140 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputado  s 

que o PL 3460/04 seja analisado, quanto ao 
mérito, na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.

Senhor Presidente  :
Nos termos do art. 140, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputado  s, requeiro a Vossa Exce-
lência que o Projeto de Lei nº. 3460 de 2004, do Sr. 
Walter Feldman, que institui as diretrizes para a Polí-
tica Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria 
o Sistema Nacional de Planejamento e Informações 
Regionais Urbanas, seja submetido à Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para 
análise do mérito.

Sala das Sessões, 10 de março de 2009. – André 
de Paula, Deputado   Federal – DEM/PE.

Defiro a revisão do despacho inicial apos-
to ao PL nº 3460/2004, para incluir a Comissão 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável e a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

NOVO Despacho:  Constitua-se Comis-
são Especial, conforme determina o art. 34, II, 
do RICD, tendo em vista a competência das 
seguintes Comissões: Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável; Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; Desenvolvi-
mento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54, RICD). 

Proposição sujeita à apreciação conclu-
siva das Comissões – Art. 24,II. 

Regime de tramitação: ordinário. 
Oficie-se e, após, 
Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

REQUERIMENTO Nº 4.320, DE 2009 
(Da Comissão de Desenvolvimento Econômico,  

Indústria e Comércio)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao Projeto de Lei 3.460/2004, de modo que a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio se manifeste quanto 
ao mérito da proposição. 

Senhor Presidente  ,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos 

arts. 140 e 17, inciso II, alíneas “a” e “c” e art. 32 inci-
so VI, alínea “l”, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado  s, o reexame do despacho inicial referente 
ao PL 3.460 de 2004, de autoria do nobre Deputado   
Walter Feldman (PSDB/SP), que “Institui diretrizes 
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para a Política Nacional de Planejamento Regional 
Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e 
Informações Regionais Urbanas e dá outras providên-
cias.”, de modo que a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio se manifeste quanto 
ao mérito da proposição. 

Justificação

Trata-se do PL 3.460 de 2004, de autoria do no-
bre Deputado   Walter Feldman (PSDB/SP), que “Institui 
diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Re-
gional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento 
e Informações Regionais Urbanas e dá outras provi-
dências”, cujo despacho inicial foi aposto, nesta ordem, 
às Comissões de Desenvolvimento Urbano; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.

O Projeto de Lei, denominado Estatuto da Metró-
pole, visa viabilizar os meios de produção da Política 
Nacional de Planejamento Regional Urbano, mediante 
a criação do Sistema Nacional de Planejamento e In-
formações Regionais Urbanas, que tem por objetivos 
gerais, dentre outros, promover, por meio da União, 
a elaboração de um conjunto de critérios técnicos de 
referência nacional, que contemple, entre outros, as-
pectos estruturais, funcionais, sociais, econômicos, 
hierárquicos, tipológicos e espaciais de centros urba-
nos na rede brasileira de cidades, visando a classifi-
cação de Municípios e a caracterização de unidades 
regionais urbanas.

Conforme o art. 7º, proposto pela proposição, 
são objetivos específicos da Política Nacional de Pla-
nejamento Regional Urbano, dentre outros, assegurar 
o desenvolvimento socioeconômico das unidades re-
gionais urbanas e a melhoria da qualidade de vida da 
população residente nessas áreas.

Constitue, também, incluída nas diretrizes gerais de 
ação para a implementação da Política Nacional de Pla-
nejamento Regional Urbano, a promoção do crescimento 
econômico sustentado e a redução das desigualdades 
sociais, mediante a utilização racional dos recursos finan-
ceiros destinados a essas unidades federativas.

Tendo em vista que o art. 36, VI, alinea “l” do 
RICD elenca como matéria referente ao campo temá-
tico desta Comissão as “diretrizes e bases do planeja-
mento do desenvolvimento nacional equilibrado; plano 
nacionais e regionais ou setoriais” e a proposição em 
epígrafe diz respeito à tal matéria, solicito a Vossa Ex-
celência que defira a mudança de despacho, de modo 
a incluir esta Comissão para que possa se manifestar 
sobre o tema.

Sala da Comissão, 11 de março de 2009. – 
Deputado   Edmilson Valentim, Presidente  

Defiro a revisão do despacho inicial apos-
to ao PL nº 3460/2004, para incluir a Comissão 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável e a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

NOVO Despacho:  Constitua-se Comis-
são Especial, conforme determina o art. 34, II, 
do RICD, tendo em vista a competência das 
seguintes Comissões: Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável; Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; Desenvolvi-
mento Urbano; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54, RICD). Proposição sujeita 
à apreciação conclusiva das Comissões – Art. 
24,II. Regime de tramitação: ordinário. 

Oficie-se e, após, Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  .

REQUERIMENTO Nº 4.370, DE 2009 
(Do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis)

Requer a criação de Comissão Geral 
para exame do substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 1.987, de 2007.

Senhor Presidente  :
Com base no art. 91, do RICD, requeiro a V. Exa., 

data para a realização de Comissão Geral para exame 
do substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.987, de 2007, 
que consolida a Legislação Trabalhista.

Sala das Sessões, 17 de março de 2009. – Cân-
dido Vaccarezza, Presidente   do Grupo de Trabalho. 
Líder do PMDB Líder do PT Líder do PSDB, Líder do 
DEM Líder do PTB Líder do PP, Líder do Bloco PMDB, 
PSC, PTC Líder do PDT Líder do PPS, Líder do PSDB 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB Líder do PR , 
Líder do PTB Líder do PV Líder do PSOL.

Submeta-se ao Colégio de Líderes, vez 
que o requerimento não contém o número 
mínimo de assinaturas previsto no inciso I do 
art. 91 do RICD. 

Publique-se. Oficie-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente  

REQUERIMENTO Nº 4380, DE 2009 
(Do Sr. Felipe Maia)

Requer voto de pesar pelo Falecimento 
do Senhor Ulisses Bezerra Potiguar.

Senhor Presidente  :
Nos termos do art. 117, XVIII do Regimento In-

terno, venho, respeitosamente, solicitar a V.Ex.ª se 
digne registrar nos Anais desta Casa, voto de pesar 
pelo falecimento de Ulisses Bezerra Potiguar.
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Com sólida formação acadêmica e política, du-
rante décadas serviu de modo ilibado ao seu povo, 
como médico e político, no sertão do Seridó Potiguar, 
na sua amada cidade de Parelhas/RN.

Sua honradez e espírito público são exemplos a 
serem seguidos no âmbito da Administração Pública.

Transmita-se à família as mais sinceras condolên-
cias pelo falecimento de Ulisses Bezerra Potiguar.

Dê-se conhecimento do presente aos familiares 
de Ulisses Bezerra Potiguar.

Sala das Sessões 17 de março de2009. – 
Deputado   Felipe Maia.

Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente 

REQUERIMENTO Nº 4.382, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Professor Arnaldo Paes Adélia 
B. Paes do Lyceu Cuiabano.

Senhor Presidente  :
Com fulcro no Art. 117, inciso XVIII, e § 2º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputado  s, requei-
ro a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais 
desta Casa voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Professor Arnaldo Paes Adélia B. Paes, em Cuiabá, 
Mato Grosso, do no último dia 15 de março do cor-
rente ano.

É a nossa homenagem. Na certeza do apoio dos 
nobres Pares ao presente Requerimento, submetemos 
à apreciação.

Justificação

O professor Arnaldo Paes Adélia B. Paes nasceu 
em Ponta Grossa no Paraná 6 de setembro de 1961 e 
estava trabalhando no renomado colégio estadual Liceu 
Cuiabano desde 1996, tendo assim 13 anos de efe-
tivo exercício da função como mestre de matemática. 

O professor Arnaldo deixa profunda saudade em 
todos os que compõem aquela unidade de ensino, prin-
cipalmente seus dedicados alunos. Como professor, 
este parlamentar não poderia deixar de prestar esta 
singela homenagem a mais herói brasileiro. Herói por-
que hoje todos os professores neste país são abnega-
dos profissionais cujo ofício é levar o conhecimento a 
todos, indistintamente de raça, cor ou religião. 

Sala das Sessões, 19 de março de 2009. – Elie-
ne Lima, Deputado   Federal 

Texto Despacho:  Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente .

REQUERIMENTO DE MOÇÃO Nº 4.384, DE 2009 
(Do Deputado   Luiz Carreira)

Requer moção de pesar pelo passa-
mento do Sr. GEY ESPINHEIRA, falecido no 
último dia 17 de março de 2009.

Senhor Presidente  :
Requeiro à V.Exa., nos termos regimentais, ouvi-

do o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa e 
publicado nos órgãos de comunicação do Congresso, 
moção de pesar em memória do Sr. CARLOS GERAL-
DO D’ANDREA ESPINHEIRA (GEY ESPINHEIRA), 
brilhante sociólogo, escritor e professor pesquisador 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal da Bahia – UFBA.

Gey Espinheira nasceu em Poções, município 
da região sudoeste da Bahia, fez graduação e mes-
trado em Ciências Sociais pela UFBA e doutorado em 
Sociologia pela Universidade de São Paulo. Foi emé-
rito pesquisador do Centro de Recursos Humanos da 
UFBA, com foco na produção de conhecimento nas 
áreas de direitos humanos, violência (com ênfase em 
violência urbana), educação, cidadania e democracia. 
Atuou também, muitos anos, como consultor do Centro 
de Formação do Projeto Axé.

Autor de diversos livros e artigos, a exemplo do 
“Os limites do indivíduo: mal-estar na racionalidade, os 
limites do indivíduo na medicina e na religião”, editado 
pela Fundação Pedro Calmon, um de seus mais recentes. 
Além disso, foi premiado, em 2005, no gênero roman-
ce, com o seu livro “Relógio da Torre”, na 2ª Edição do 
Concurso Literário Bahia de Todas as Letras da Editora 
EDITUS, da Universidade de Santa Cruz – Bahia.

Lembro, Sr. Presidente  , que tive a oportunidade 
de desfrutar, ao longo desses anos, de sua amizade, 
tendo conhecido-o no início de minha vida profissional, 
como técnico na Secretaria do Planejamento, Ciência e 
Tecnologia do Estado da Bahia, nos idos dos anos 70, 
ocasião em que trabalhamos na elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Urbano das Cidades de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália, então já um brilhante e experiente 
sociólogo que tornou-se uma referência de conhecimento 
para um jovem técnico em começo de carreira. 

Casado com Ita Marina Espinheira, Gey, que veio 
a falecer aos 62 anos, era filho do saudoso jurista baiano 
Ruy Espinheira e irmão do jornalista e também escritor 
Ruy Espinheira Filho. Com sua morte, a Bahia perde 
um dos seus filhos ilustres e um dos mais brilhantes 
estudiosos de temas sociais contemporâneos.

Isso posto, requeiro que esta iniciativa, em nome 
da Câmara dos Deputado  s, seja comunicada à famí-
lia através o endereço: Rua Adelaide Fernandes da 
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Costa, nº 528, Aptº 301, Bairro Costa Azul, CEP 
41.760-040 – Salvador/BA.

Respeitosamente, 
Sala de Sessões, 19 de março de 2009 – Luiz 

Carreira, Deputado   Federal – Vice-Líder do DEM.

Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer,  

Presidente .

REQUERIMENTO Nº 4.405, DE 2009 
(Deputado   Pompeo de Mattos)

Requer, nos termos regimentais, a re-
alização de Sessão Solene em homenagem 
ao Centenário do Sport Club Internacional, 
fundado em 4 de abril de 1909.

Senhor presidente
Requeiro, nos termos regimentais, a realização de 

Sessão Solene em homenagem ao Centenário do Sport 
Club Internacional, fundado em 4 de abril de 1909.

Justificação

O Sport Club Internacional, carinhosamente cha-
mado de Clube do Povo, vive o ano de seu Centenário, 
que se completará no próximo dia 4 de abril. 

A origem do Sport Club Internacional está asso-
ciada a três integrantes da família Poppe: Henrique (foto 
ao lado), José e Luis. Eles chegaram a Porto Alegre, 
em 1908, vindos de São Paulo, e logo abriram uma loja. 
A capital gaúcha se modernizava e progredia rapida-
mente. Desde o fim do século XIX, possuía fábricas de 
máquinas, tecidos, móveis e cerveja; há quatro anos 
os bondes elétricos tinham substituído os puxados a 
burro; acabava-se de instalar iluminação elétrica em 
todas as ruas do centro; e a população havia saltado 
de 73 000 habitantes em 1900 para 120 000 naquele 
ano de 1908.

Difícil mesmo para os Poppe foi serem aceitos 
como sócios em algum clube da cidade. Jovens de 
20 e poucos anos, eles queriam praticar esportes, de 
preferência o futebol. Mas o Grêmio, que já existia há 
seis anos, se fechou para eles. E também os clubes 
de remo, de tiro, de tênis. A desculpa era sempre a 
mesma: gente recém chegada, pouco conhecida. A 
dificuldade que Poppe encontrou acabou servindo de 
motivação para a criação de um novo clube em Porto 
Alegre, o centenário Sport Club Internacional.

A Democracia

Os discursos ouvidos nas reuniões sempre gira-
vam em torno de um princípio muito importante para 
os Poppe e para aqueles que ali estavam. O Interna-
cional estava sendo criado para brasileiros e estran-
geiros, uma clara alusão à política de discriminação 

dos outros clubes de Porto Alegre. E esta democracia 
de acesso muito cedo oferecida pelo Internacional é 
a melhor explicação para o fato de que estudantes e 
empregados do comércio predominassem como joga-
dores do time. A cada domingo crescia o núcleo dos 
que iam apoiá-los contra seus adversários.

Inter recebeu inédito certificado de qualidade ISO 
9001

O Sport Club Internacional recebeu no dia 8 de 
dezembro passado, o certificado ISO 9001. A entrega 
do documento foi feita pela diretora executiva da cer-
tificadora DQS (Associação Alemã para Certificação 
de Sistemas de Gestão. 

O Internacional passa a ser o único clube do Bra-
sil a ter esta certificação de qualidade no seu serviço 
de atendimento ao seu cliente, os colorados e demais 
visitantes que chegam todos os dias para apreciar o 
Gigante da Beira-Rio. 

A certificação é o resultado de um trabalho de 
infra-estrutura que está sendo feito desde 2002. O Inter 
merecia o certificado. Além de atender aos requisitos 
estabelecidos através da norma ISO 9001, para que 
uma organização receba o certificado de qualidade, 
ela precisa demonstrar que realmente busca constan-
temente satisfazer os seus clientes, que está sempre 
melhorando seus processos, que possui uma infra-
estrutura e ambiente adequado e que proporciona o 
desenvolvimento dos seus colaboradores.

Embora cada vez mais a ISO 9001 seja uma nor-
ma difundida entre as empresas e conhecida pelo pú-
blico em geral, o percentual de empresas certificadas 
no Brasil não passa de 0,2% das empresas registradas 
no país. Com a sua certificação, o S.C. Internacional 
passa fazer parte deste seleto grupo de empresas e 
passa a ser o único clube de futebol atualmente cer-
tificado no Brasil.

O escopo desta certificação abrangeu a recep-
ção e atendimento ao sócio e torcedor em geral (Ope-
ração de Estádio Esportivo). A escolha deste escopo 
visa exatamente atingir todo o serviço oferecido pelo 
clube que é diretamente percebido pelo seu cliente, “o 
torcedor”. Uma vez definido este escopo, foi feito um 
direcionamento dos trabalhos de forma a mapear os 
processos que compõem este escopo e a partir daí 
iniciou-se todo um trabalho de desenvolvimento de 
procedimentos, realização de treinamento de capaci-
tação de todos os colaboradores envolvidos e definição 
de melhorias de infra-estrutura e organização que se 
fez necessário.

Neste período muitos foram os investimentos 
que trouxeram melhorias e resultaram em um grande 
crescimento do clube, este crescimento se refletiu não 
só dentro dos campos, onde o clube chegou ao título 
máximo almejado por qualquer clube de futebol, o título 
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de campeão do mundo FIFA, mas também se refletiu 
num grande desenvolvimento estrutural e administra-
tivo, prova disso que chegou este ano a um número 
expressivo de mais de 80.000 sócios. Tudo isto habilitou 
o Internacional a buscar uma maneira de consolidar 
todo este trabalho e garantir que toda esta base ficasse 
sistematizada no clube para sempre, e aí surge então 
a idéia de implantação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade baseado na norma ISO 9001.

A certificação do seu Sistema de Gestão da Qua-
lidade deve ser comemorada por todos como se fosse 
a conquista de uma taça de campeão, por se tratar de 
um clube de futebol fica difícil não se fazer uma ana-
logia desta, a diferença, no entanto, é que esta con-
quista não foi obtida pelo time de futebol, foi obtido 
pelo time de gestão, um time formado na sua maioria 
por pessoas muito simples, pessoas que mostraram 
uma raça extraordinária durante toda a etapa de im-
plantação e principalmente na reta final e decisiva da 
certificação. 

Esta certificação representa um título muito es-
pecial, que não apenas premia o trabalho da gestão 
atual, mas que representa uma herança para todas 
as gestões futuras, validando todos os investimentos 
que foram feitos nos últimos anos, voltados a melho-
rar o atendimento dos clientes, ou seja, todos os seus 
torcedores. 

O Sport Club Internacional busca superar as ex-
pectativas de seus sócios e torcedores em geral, através 
da melhoria contínua de seu processo de recepção e 
atendimento ao público, fundamentado pela valorização 
de seus colaboradores e pela busca permanente em 
atingir os objetivos da qualidade estabelecidos. 

Títulos

O Sport Club Internacional acumula ao longo dos 
seus 99 anos de história muitas conquistas. Os títulos 
e as taças erguidas eternizam o espírito vitorioso do 
Colorado na sua gloriosa trajetória. Em diversos tem-
pos, em diversas competições e com diferentes times, 
o Internacional nunca parou de conquistar títulos. Com 
as conquistas obtidas nos últimos 3 anos, a Liberta-
dores da América, o Mundial de Clubes, a Recopa e a 
Sulamericana, o Internacional recebeu da própria FIFA 
a honrosa referência de clube “Campeão de Tudo”. 

Diante da façanha de chegar os 100 anos com 
tanto brilho e realizações, nada mais justo que o Sport 
Club Internacional receba desta Casa a justa home-
nagem, através de uma Sessão Solene.

Sala das Sessões, 23 de março de 2009. – Pom-
peo de Mattos, Deputado Federal, PDT/RS.

Defiro. Publique-se.
Em 25-3-2009. – Michel Temer, 

Presidente .

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Antes de 
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci-
mento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

O Presidente   da Câmara dos Deputado  s, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com o disposto 
nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 7º e no art. 8º da Resolução 
nº 25, de 2001,

Resolve:
I – instalar o Conselho de Ética e Decoro Par-

lamentar da Câmara dos Deputado  s, no dia 25 de 
março, quarta-feira, às 14h30min, no Plenário 10 do 
Anexo II;

II – designar para compô-lo, na forma indicada 
pelas Lideranças, os Deputado  s constantes da rela-
ção anexa.

Brasília, 24 de março de 2009. – Michel Temer, 
Presidente   da Câmara dos Deputado  s.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA  
E DECORO PARLAMENTAR  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

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

Titulares

Hugo Leal (PSC), José Carlos Araújo (PR), Mauro 
Lopes (PMDB), Nazareno Fonteles (PT), Pedro Eugê-
nio (PT), Sérgio Moraes (PTB), Waldir Maranhão (PP), 
Wladimir Costa (PMDB).

Suplentes

Chico D’Angelo (PT), Fernando Marroni (PT), Lú-
cio Vale (PR), Marcelo Melo (PMDB), Professor Sétimo 
(PMDB). Restam 3 vagas.

PSDB/DEM/PPS

Titulares

Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), Moreira 
Mendes (PPS), Professor Ruy Pauletti (PSDB), Solan-
ge Amaral (DEM), Urzeni Rocha (PSDB).

Suplentes

Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB), Fernando 
Coruja (PPS), Walter Ihoshi (DEM). Restam 2 vagas.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Titulares

Abelardo Camarinha (PSB), Dagoberto (PDT).

Suplentes

Brizola Neto (PDT), Sérgio Brito (PDT).
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O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Trinta e um Parlamentares se inscreveram para 

dar o pronunciamento como lido. Concederemos 1 
minuto a cada um. Reservamos 30 minutos para esta 
fase.

Em primeiro lugar, tenho o prazer de dar a pa-
lavra ao Deputado   Lael Varella, do Democratas de 
Minas Gerais.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, nas pegadas da inexplicável demarcação 
da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Rorai-
ma, e de sua confirmação pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, com apenas o voto contrário do Ministro Marco 
Aurélio de Mello, vimos assistindo, de norte a sul do 
País, a uma verdadeira sanha de demarcação de ter-
ras indígenas.

Em artigo intitulado Só um justo, a socióloga Ma-
ria Lúcia Victor Barbosa assim se manifestou: 

“O julgamento pelo STF (...) culminou naquilo 
que já se esperava: a continuidade da área de 1,7 mi-
lhão de hectares ou 12 vezes o tamanho da cidade de 
São Paulo. Isso significa que essa parte do território 
nacional (...) pertence agora a uma ‘nação indígena’ 
e nela não poderão viver ou sequer pisar os chama-
dos ‘não índios’ (termo politicamente correto), como 
se todos nós, brancos, negros, pardos, não fôssemos 
igualmente brasileiros.

Segundo o ministro Carlos Ayres Britto, os arro-
zeiros devem ser expulsos imediatamente da reserva, 
como se bandidos fossem. Note-se que os ‘não índios’, 
que compõem 1,5% dos habitantes do local, produzem 
70% do arroz de Roraima ou 106 mil toneladas das 
11.04 milhões que são produzidas em todo o Brasil. 

Só um justo, o ministro Marco Aurélio de Mello, 
votou contra a abstrusa demarcação. O ministro Marco 
Aurélio foi, além de justo, corajoso, coerente, clarivi-
dente, lúcido. Mas só um justo não salva o Brasil. (...) 
A eles (os índios) foi dado o direito de voltar ao atraso 
primitivo, de se aliar aos que vindo de fora quiserem 
se estabelecer nas terras de ninguém, ou seja, dos 18 
mil índios, gatos pingados naquele ermo sem defesa. 
Que venham os companheiros das Farc, os cobiçosos 
estrangeiros, os madeireiros, os predadores de todo 
tipo que devastam a natureza e levam a riqueza que 
o País estupidamente não sabe usar. Ninguém vai to-
mar conhecimento.”

Sr. Presidente  , em seu voto de 120 páginas, o 
Ministro Marco Aurélio apontou inúmeros vícios no pro-
cedimento administrativo para definir a área. 

Por exemplo, não se poderiam desconsiderar os 
títulos de propriedade reconhecidos como de “bom 
valor pelo Estado”. E foi além ao considerar as limi-
tações à liberdade de ir e vir de brasileiros na área, 
qualificando-as de um “verdadeiro apartheid”, que 
nem sequer interessa aos índios já num adiantado 
aculturamento.

Ele alegou que o Brasil poderá até ser levado a 
responder perante entidades internacionais, se deixar 
de reconhecer a legalidade de títulos de determinadas 
terras, por meio de processo judicial transitado em jul-
gado. “Cumpre asseverar ser direito humano a proteção 
da propriedade privada”.

Sr. Presidente  , Marco Aurélio de Mello ressaltou 
a previsão acertada do grande líder católico, de quem 
já havíamos, em mais de uma ocasião, falado desta 
tribuna: 

“Também vale registrar que, em 1987, o professor 
Plinio Corrêa de Oliveira, autor de ‘Tribalismo Indígena 
-– Ideal Comuno-Missionário para o Brasil no Século 
XXI’, diante dos trabalhos de elaboração da Carta de 
1988, advertiu: ‘O Projeto de Constituição, a adotar-se 
em uma concepção tão hipertrofiada dos direitos dos 
índios, abre caminho a que se venha a reconhecer 
aos vários agrupamentos indígenas uma como que 
soberania diminutae rationis. Uma autodeterminação, 
segundo a expressão consagrada.” (Projeto de Cons-
tituição angustia o País, Editora Vera Cruz, São Paulo, 
1987, p. 182; e p. 119 da obra citada).

Marco Aurélio comenta: 
“Proféticas palavras, tendo em conta, até mesmo, 

o fato de o Brasil, em setembro de 2007, haver concor-
rido, no âmbito da Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, para a aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos dos Indígenas.”

Recordemos que a Câmara dos Deputado  s e o 
Senado Federal formaram Comissões Especiais, anali-
saram essa demarcação e concluíram pela sua rejeição. 
Mas, quem assistiu à sessão do STF deve ter saído 
perplexo e se perguntado: como pôde aquela Corte 
voltar-se contra a Nação e o povo brasileiro? 

Por outro lado, a população indígena manifestou-
se, em sua maioria, contrária à demarcação, e por 
isso mesmo não foi consultada. Prevaleceu a opinião 
do Conselho Indigenista de Roraima (CIR), financiado 
por ONGs e pela esquerda católica.

Igualmente, as Forças Armadas rejeitaram essa 
política indigenista, com destaque para as declarações 
do General Augusto Heleno, Comandante da Amazô-
nia, que a classificou de “caótica”.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem 
sequer foram cedidos os 5% das áreas pertencentes 
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aos produtores com posse centenária, todos classifi-
cados pelo Relator como míseros invasores. 

Do Rio Grande do Sul, o jornalista Percival Pu-
ggina brada: 

“Lá no norte do país, cidadãos brasileiros rece-
biam pela tevê, viva voz e viva imagem, a notícia da 
expulsão imediata, emitida entre bocejos pelos senho-
res da Corte. Ao lixo os títulos de propriedade legíti-
mos e os longos anos de árduo trabalho familiar nas 
terras que a União lhes vendeu. Ao lixo suas lavouras 
plantadas e seus rebanhos no pasto. Ponham-se na 
rua, todos, com suas famílias, moradias, máquinas e 
bens! A Corte decidiu e a Corte, visivelmente, está 
cansada. Isso é que é trabalho duro. Moleza é plantar 
arroz no trópico e discutir antropologia com padres 
que não evangelizam os índios e que desevangelizam 
os não índios.”

O que resultará dessa fatídica decisão? Como fi-
carão as inúmeras famílias de índios casados com não 
índios? Divididas? E os índios contrários à demarcação 
e de etnias diferentes, reunidas nessa pequena torre 
de Babel, agora entregues à sua própria sorte? E se 
amanhã vier a faltar arroz em nossas mesas?

Nesse sentido, o Governador Requião cobrou, 
no dia 23 do corrente, durante reunião da Operação 
Mãos Limpas, melhor atuação dos órgãos federais 
de atendimento aos índios no Paraná. Segundo ele, 
crianças estavam morrendo por falta de alimentação 
nas aldeias paranaenses, e o que se observa é uma 
contradição. 

Para o Governador, a FUNAI briga e consegue 
demarcação de imenso território para os índios em 
Roraima, enquanto no Paraná os índios morrem de 
fome. E questiona a disparidade: “Por que tanta terra lá 
e tanta falta de atenção aqui?”. Indaga: “Por que essa 
grandiosidade (sic) na Raposa Serra do Sol e essa mi-
séria que leva crianças índias à morte no Paraná?” 

Sr. Presidente  , termino com o dito de sabedoria 
do caboclo do nosso lendário Pantanal, lembrado pelo 
blog GPS do Agronegócio: “A sucuri pode comer o boi, 
mas depois não anda”.

Tenho dito.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, nos últimos dias, esta Casa tem ou-
vido sucessivos pronunciamentos de representantes 
das várias regiões, em torno da diminuição ocorrida 
no repasse do Fundo de Participação de Estados e 
Municípios, gerando descompassos ao cumprimento 
dos encargos mensais, inclusive destinados a atender 
às respectivas folhas de pessoal e diversas modalida-
des de compromissos inadiáveis.

A bancada cearense, aliás, apresta-se a receber, 
em audiência, a diretoria da APRECE, tendo à frente a 
Prefeita de General Sampaio, Eliene Brasileiro. O obje-
tivo é mostrar a Deputado  s e Senadores o panorama 
delicado instalado em nossa unidade federada, parti-
cularmente nas pequenas cidades, cujos orçamentos 
são de menor ponderabilidade.

Embora a crise haja atingido a arrecadação fede-
ral, é bom que a área econômica busque, sem tardança, 
soluções capazes de acudir as edilidades, recompon-
do esse quadro de extrema delicadeza registrado em 
numerosas urbes do País.

O Congresso Nacional deve, pois, ser intérpre-
te dessa justa postulação, intermediando alternativas 
compatíveis com a presente conjuntura, procurando 
soluções capazes de atenuar as preocupações cons-
tantes de Prefeitos e Vereadores, a braços com obs-
táculos orçamentários de larga monta.

Por isso, entendi de, mais uma vez, secundar ape-
los já direcionados ao Presidente   Luiz Inácio Lula da 
Silva e aos Ministros Paulo Bernardo e Guido Mantega, 
para que encontrem fórmulas em condições de ultra-
passar a atual fase vivenciada pelo interior do País.

É certo estar a União defrontando-se com outros 
empecilhos, os quais justificaram o corte de 21 bilhões, 
ora anunciado pelo titular do Planejamento e Gestão.

É indispensável, porém, que o engenho e a arte 
dos atuais dirigentes, no Governo central, apontem 
um socorro emergencial, em condições de ultrapas-
sar as dificuldades financeiras com que se defrontam 
as Prefeituras, disseminadas na extensão do território 
nacional.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, marisqueiras e pescadores, o Brasil levará 
adiante um programa de R$1 bilhão para a expansão 
do setor pesqueiro, apesar da crise econômica, sinali-
zou o Ministro da Pesca, Altemir Gregolin, em encontro 
internacional em Roma.

Representantes de 80 países se reuniram na Or-
ganização das Nações Unidas para Agricultura e Ali-
mentação (FAO) para discutir o impacto da mudança 
climática nas espécies marinhas e na aquicultura.

A aquicultura já é responsável por quase meta-
de de todo o pescado consumido no mundo. Estima-
se que a produção por cativeiro deve dobrar, a fim de 
evitar a devastação dos estoques marinhos e atender 
a demanda em crescimento.

A agência da ONU defende que os amadores do 
pescado passem a consumir espécies mais “vegeta-
rianas”, como tilápias e carpas originárias das fazen-
das de produção, como forma de proteger as espécies 
dos mares ameaçadas de extinção. Mas organizações 
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ambientais dizem que a FAO deveria encorajar mais 
as pessoas a seguir outros tipos de dieta, em vez de 
consumir outros peixes.

Além disso, há preocupações com a poluição de 
águas nas fazendas de pescado com antibióticos e hor-
mônios que escapam dessas áreas e a contaminação 
de peixes em áreas naturais. Globalmente, a produção 
de pescado bateu recorde em 2006 (a cifra mais re-
cente), com 143,6 milhões de toneladas – 92 milhões 
de toneladas foram pesca de captura, 52 milhões de 
toneladas vieram da aquacultura. Desse total, 110,4 
milhões de toneladas foram destinadas à alimentação. 
O resto foi usado para alimentar animais ou fazer fari-
nha de peixe para aquacultura.

Segundo a FAO, 19% dos principais estoques de 
pesca marinha comercial estão superexplorados, 8% se 
esgotaram e 1% está em vias de reconstituição. Outros 
20% estão na categoria de “moderadamente explorados 
ou subexplorados”, sobretudo no Atlântico da América 
do Norte, oeste do Oceano Índico e no Pacífico.

A entidade aponta o excesso de capacidade 
(um número exagerado de navios com tecnologias de 
ponta) como o principal problema que afeta a pesca 
hoje. A frota mundial é de 2,1 milhões de navios – a 
grande maioria com menos de 12 metros; outros 23 
mil são grandes.

O consumo aumenta também na América Latina. 
Até 2015 o consumo de peixes na região poderá au-
mentar 20%, o que significa cerca de 1,2 milhões de 
toneladas a mais por ano do que em 2005.

Os latino-americanos vão consumir um pouco 
mais de pescado e menos carne vermelha, o que deve 
resultar em ligeiro aumento de preços. No Brasil, se-
gundo Gregolin, os supermercados registram alta de 
15% por ano nas vendas de pescado, desde 2006. O 
País teve de importar 209 mil toneladas de pescado 
e só exportou 36 mil toneladas no ano passado. A ex-
pectativa é de que o consumo pule de 7 quilos para 9 
quilos por habitante, em um horizonte de 3 anos.

Nesse cenário, o Ministro afirmou que o Governo 
vai impulsionar seu plano para aumentar a produção 
em 35% até 2011 e alcançar 1,4 milhões de tonela-
das de pescado.

Para isso, o Governo vai ceder, este ano, mais 
10 reservatórios de hidrelétricas e fazendas marinhas 
nas costas de 4 Estados – Santa Catarina, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Bahia – para produção familiar e 
empresas.

A Secretaria Especial da Pesca vai ampliar tam-
bém o financiamento do PROFROTA para moderni-
zação, agora, de toda a frota pesqueira e não apenas 
dos barcos maiores para pesca oceânica.

É mais uma conquista. Ela mostra o resultado 
de nosso trabalho na Câmara dos Deputado  s. Como 
Presidente   da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicul-
tura, reafirmo meu compromisso em continuar na luta 
por melhorias para o setor pesqueiro em nosso País.

Sr. Presidente  , quero convocar as Sras. Deputada s 
e os Srs. Deputado  s a comparecerem logo mais, às 
14h30min, no Plenário 1, na Comissão Especial que 
trata do Projeto de Lei nº 3.960, de 2008, que dispõe 
sobre a criação do Ministério da Pesca. Representan-
tes do setor, sindicatos, colônias e federações estarão 
presentes para apoiar a nossa Casa na finalização 
desse projeto.

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, no último dia 13 de março, o 
Município de Guaiúba completou 22 anos de emanci-
pação política. Ele está localizado na Região Metropo-
litana, a 26,1 quilômetros da Capital cearense; 68,8% 
de sua população são alfabetizados e mais de 7 mil 
alunos estão matriculados em suas 35 escolas, distri-
buídos entre a educação infantil, o ensino fundamental 
e o ensino médio.

Tendo a educação como uma das prioridades de 
sua gestão, o Prefeito recém-eleito, Marcelo Fradique 
Accioly, ao lado da Secretária da Pasta, Zuilene Dió-
genes, vem dando continuidade ao trabalho de seu 
antecessor, Antonio Carlos Torres Fradique Accioly, 
no tocante à leitura de jornais em sala de aula. Esse 
compromisso foi reforçado durante a participação de 
um grupo especializado no seminário Jornal Escolar 
na Era da Comunicação, no final do mês de fevereiro, 
no Centro de Convenções Edson Queiroz. A meta é 
levar esse recurso a todas as 35 escolas.

A premiação em 2 edições do Selo UNICEF Mu-
nicípio Aprovado, 2006 e 2008, promete também ter 
sequência na nova administração de Marcelo Fradique, 
sensibilizado que é pela melhora dos índices sociais 
das crianças e adolescentes de Guaiúba. Lançado no 
ano de 1999, o prêmio tem por objetivo estimular os 
gestores públicos a investirem em políticas sociais. 
Nesse sentido, destaco a importante parceria recém-
firmada entre o UNICEF e a APRECE para que todas 
as gestantes cearenses realizem o teste HIV/AIDS, a 
fim de evitar a propagação da doença para o bebê.

Na área da saúde, o Município de Guaiúba conta 
com um hospital e unidades do Programa Saúde da 
Família (PSF) em todos os distritos. A cobertura do 
programa chegou a quase 90% em 2007. Toda essa 
assistência visa baixar cada vez mais a taxa de mor-
talidade infantil, que hoje é de 14,6%. 
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Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, com uma 
população estimada em 22.405 habitantes, computados 
em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Guaiúba tem como principal atividade 
econômica o algodão herbáceo sequeiro; o abate de 
carne de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equíde-
os; a produção de salsicharia; a avicultura de corte e 
postura; e a suinocultura. Dos 20 açudes existentes no 
Município, 5 possuem volume superior a mil metros cú-
bicos de água e capacidade cumulativa estimada em 
mais de 5 mil metros cúbicos de água.

O Poder Judiciário está presente em Guaiúba, 
por meio do Fórum Desembargador Faustino de Albu-
querque e Sousa, com juízes, promotores e defensores 
à disposição da população. Na parte cultural, Guaiú-
ba dispõe de uma biblioteca, um teatro e um centro 
cultural. As notícias e o entretenimento chegam pela 
sintonia da Melodia FM. Entre os atrativos para quem 
visita o Município estão o Açude da Corte, a Serra de 
Aratanha, o Hotel Fazenda Vale do Juá, o Sítio Céu 
e a Olaria.

Desejo muito sucesso ao Prefeito recém-eleito, 
Marcelo Fradique, e ao seu Vice-Prefeito, Celso Ro-
bério de Castro, bem como a toda a administração. 
Coloco-me à disposição para ajudar o Município em 
seu desenvolvimento. Ressalto o desempenho do Le-
gislativo de Guaiúba, representado pela Vereadora 
Sílvia Helena Maria de Lima, hoje Presidenta da Câ-
mara Municipal, que, em parceria com a administração 
pública, dá contribuição fundamental para o progresso 
do Município. 

Como Presidente   da Frente Parlamentar em Defe-
sa da Assistência Social, também não medirei esforços 
para que a assistência social continue atuando de forma 
brilhante, melhorando, assim, a vida da população.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, os 52 

anos de emancipação política do Município de Mu-
lungu, localizado no Maciço de Baturité, no Estado 
do Ceará, no último dia 14 de março, foram motivo de 
muita comemoração. A programação festiva, liderada 
pelo Prefeito José Mansueto Martins de Souza, reuniu 
políticos, empresários e lideranças comunitárias.

Com aproximadamente 11 mil habitantes, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Censo de 2007, o Município faz parte da lista 
de ilustres centenários cearenses. O crescimento dessa 
população no Estado aumentou 120%, se compara-
do ao do ano de 1996, passando, assim, de 258 para 
560 o número de pessoas com 100 anos ou mais. No 
caso de Mulungu, o clima ameno, o ar puro e a tran-
quilidade são fatores que contribuem para melhorar a 
qualidade de vida.

Em recente reportagem publicada pelo jornal Diá-
rio do Nordeste, foi mostrada a vida de 2 centenários 
que vivem no Município serrano – ambos com 101 anos 
e muita história para contar. Alfredo Farias Filho tem 
uma memória impecável e bom humor de sobra. Ainda 
hoje ele supervisiona as atividades da fazenda, o plantio 
de banana, de café e a distribuição dos produtos, além 
de caminhar por toda a região. Agricultor aposentado, 
Otávio Leandro Bezerra só parou de trabalhar na roça 
no ano passado, devido a fortes dores na coluna e nas 
pernas. Ele adora Carnaval e forró.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, mesmo 
com todas as dificuldades de uma cidade pequena, o 
Prefeito Mansueto Martins de Sousa, ao lado de seu 
Vice-Prefeito, Luciano Ferreira da Silva, vem admi-
nistrando o Município, objetivando garantir obras de 
infraestrutura e assegurar melhorias dos indicadores 
nas áreas de educação, saúde e assistência social. A 
preservação dos recursos hídricos e do meio ambien-
te e uma agricultura sustentável são metas que visam 
melhorar a qualidade de vida dos que moram naquele 
Município serrano.

Por fim, parabenizo todos os que fazem a ad-
ministração do Prefeito Mansueto pelos relevantes 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em prol da 
população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado   Dr. Talmir, do PV de 
São Paulo.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Deputado   Rafael 
Guerra, quero anunciar que hoje, às 15h, na sala da 
Presidência da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, vamos instalar o Grupo Brasil-
Israel.

Todos os Deputado  s da Casa estão convidados a 
serem signatários desse grupo parlamentar, conside-
rando a importância do Brasil para o Estado de Israel 
e também a importância de Israel para o Brasil, princi-
palmente no que diz respeito à inovação tecnológica.

Também quero deixar registrada nos Anais da 
Casa importante mensagem, intitulada Silêncio sobre 
o Aborto Legal, que recebi de cidadão que não quer se 
identificar, a respeito do caso da menina de Pernam-
buco em quem foi feito o aborto de gêmeos.

Muito obrigado, Sr. Presidente  . 

(A mensagem Silêncio sobre o Aborto 
Legal a que se refere o Deputado   Dr. Talmir 
encontra-se na Coordenação de Arquivo do 
Centro de Documentação e Informação da Câ-
mara dos Deputado  s, conforme Memorando nº 
22, emitido pelo Departamento de Taquigrafia, 
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Revisão e Redação – art. 98, § 3º, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputado  s.)

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 
palavra o Deputado   Albano Franco, do PSDB de Ser-
gipe.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, ocupo esta tribuna para expressar minha 
preocupação com um número expressivo de Prefeitu-
ras do nosso País, em relação aos repasses do Fundo 
de Participação dos Municípios.

Todos nós temos consciência de que a crise eco-
nômica que abala o mundo – e ela já está ingressando 
no Brasil – é um fato que temos de enfrentar com rea-
lismo, tomando medidas urgentes que impeçam a sua 
propagação em vários segmentos da sociedade.

Não podemos, nesta hora, penalizar os Municí-
pios brasileiros. Somos um país continental, diferente 
de tantos outros do mundo. Sabemos que a maioria 
dos nossos Municípios, principalmente os das Regiões 
Norte e Nordeste, são pobres e lá residem pessoas 
com poucas possibilidades de emprego, de subsis-
tência, com falta de assistência à saúde e educação 
de qualidade.

São as Prefeituras que amparam aqueles desam-
parados que vivem nos longínquos povoados do inte-
rior brasileiro e dão o primeiro socorro a eles, diante 
de seus apelos.

Levantamento feito pela Confederação Nacional 
dos Municípios, em 10 de março próximo passado, 
indicava que a queda do FPM em março seria 12,6% 
menor em relação ao mesmo período do ano passado. 
Mas, confirmado o segundo repasse, a CNM destaca 
uma queda ainda maior, de 14,5%.

Isso é muito grave. Tenho certeza de que a Frente 
Municipalista e os integrantes desta Casa, de forma 
suprapartidária, empreenderão todos os esforços no 
sentido de sensibilizar o Governo para, de forma rápi-
da, compensar essa perda.

Não podemos ficar indiferentes à situação das 
Prefeituras brasileiras. Se elas entrarem em colapso – 
muitas já estão próximas disso –, aí, sim, vamos agra-
var as desigualdades regionais, aumentar a pobreza 
e deixar no abandono o ente federativo que atua mais 
próximo da população.

Apelo aos Ministros da Fazenda e do Planeja-
mento e ao próprio Presidente   Luiz Inácio Lula da Silva 
para que não permitam que se estabeleça o caos nos 
Municípios, principalmente naqueles que têm no FPM 
sua maior fonte de receita. A maioria das Prefeituras 
do meu Estado está nessa situação, e em outros Es-
tados o quadro não é diferente.

Tenho certeza de que ninguém nesta Casa está 
indiferente a esta grave situação. O Governo e o Con-
gresso Nacional precisam agir rapidamente, antes que 
o pior aconteça.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, daqui a menos de 1 semana o Golpe de 1964 com-
pletará 45 anos. Não é uma data para se comemorar, 
muito menos para ser esquecida ou diminuída, como 
fez há pouco um grande jornal. 

O que se seguiu ao golpe foi uma sucessão de 
arbitrariedades, injustiças, desmandos, que as novas 
gerações precisam conhecer. Muita gente foi persegui-
da, presa, torturada e morta. Muita gente teve a vida 
irremediavelmente atingida. Muita gente sofreu. Muita 
gente se perdeu. 

Muitos já falaram sobre esses dias de chumbo. 
Mas hoje, desta tribuna, gostaria de lembrar de pessoas 
absolutamente inocentes, que foram perseguidas por-
que eram adversárias políticas dos grandes coronéis da 
época e que ousaram deixar claras suas posições. Isso 
aconteceu tanto com homens conhecidos e lembrados 
até hoje, como Vladimir Herzog, quanto com alguns co-
legas de profissão de Herzog que, mesmo em cidades 
pequenas, tiveram de enfrentar a fúria dos truculentos 
de plantão. Falo especificamente de um homem, um jor-
nalista, um advogado, um pensador muito querido por 
mim: meu amigo Jasson de Oliveira Andrade.

Em 1964, Jasson era um exemplar funcionário 
do então Serviço de Assistência Médica Domiciliar e 
de Urgência (SAMDU) em São João. Nas horas vagas, 
também era redator do jornal O Município, onde era 
encarregado, além de redigir as páginas de esportes, 
de cobrir as atividades da Câmara Municipal.

Jasson também era militante do PTB. Talvez isso 
tenha irritado o que se chamava de “direita de plan-
tão” na época. O fato é que ele foi preso 2 dias depois 
do golpe. Passou mais de 1 mês na cadeia. Depois, 
foi exonerado. Perdeu seu emprego no SAMDU sem 
qualquer motivo. Tinha mulher e um bebê de 9 meses 
para sustentar. Não houve qualquer explicação legal 
para o fato. 

Jasson não foi o único. Outros companheiros de 
São João da Boa Vista, como Ito Amorim, Hélio Fon-
seca, Benedito Sérgio de Almeida Brandão, Wilson 
Lourenço Gomes, foram presos e acusados. 

Os “comunistas” foram inclusive acusados de se-
rem os responsáveis por uma série de incêndios que 
havia ocorrido na região, na década anterior. Anos 
depois foi apurado que os acusados eram inocentes. 
Também passou a haver a forte suspeita de que os 
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mesmos dedos que acusavam haviam participado da 
“obra”.

Jasson conta a sua história no livro Golpe de 64 
em São João da Boa Vista. É um relato histórico, mas 
emocionado, de como a ditadura foi capaz de alterar 
para sempre o destino e a história dele e de outros 
brasileiros, dos mais comuns aos mais ilustres.

Quem tenta reduzir a extensão dos danos que a 
ditadura causou ao nosso País incorre não apenas num 
erro histórico detestável, mas numa enorme injustiça. 
O golpe não foi nem um pouco brando com Jasson. 
Mas ele está vivo para contar sua história. Também 
não houve qualquer brandura com outros tantos, como 
Vladimir Herzog, Edson Luiz, Manuel Fiel Filho ou Ru-
bens Paiva – só para citar alguns.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, registro 
minha homenagem a todos que se mantiveram firmes 
naqueles tempos duros. Meu profundo respeito aos 
que ousaram acreditar. Deixo meu apelo para que não 
nos esqueçamos daqueles dias para que eles jamais 
se repitam.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente  , Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro 
lugar, quero saudar mais uma vez o Presidente   Lula, 
pelo lançamento do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que prevê a construção de 1 milhão de casas, 
com investimentos de 34 bilhões de reais, para reduzir 
o déficit habitacional no País em 14%. As 400 mil mo-
radias são destinadas a famílias com fonte de renda 
de até 3 salários mínimos. É um investimento funda-
mental em uma política habitacional consistente que 
vai ao encontro da necessidade básica das famílias 
brasileiras. 

O objetivo do programa é o de compatibilizar 
a prestação da casa própria com a capacidade de 
pagamento da família. A mulher vai ser olhada com 
prioridade. Para quem ganha de zero a 3 salários mí-
nimos, a prestação não ultrapassará 50 reais. Isso é 
importantíssimo.

Parabenizo o Presidente   Lula, a Ministra Dilma, 
o Ministro Mantega e os demais participantes desse 
grande projeto.

Sr. Presidente  , aproveito a oportunidade para ler 
a intervenção que fiz no 23º Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realiza-
do no dia 24 de março. Mas, antes, não posso deixar 
de citar algumas personalidades que prestigiaram o 
evento: Nilson Ferraz, Secretário Estadual de Saúde 
de São Paulo em exercício; Jorge Harada, Presidente   
do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo (COSEMS/SP); Adriano Diogo, 
Presidente   da Comissão de Saúde e Higiene Assem-

bleia Legislativa de São Paulo; Sebastião Almeida, Pre-
feito de Guarulhos; Antônio Carlos Figueiredo Nardi, 
Presidente   do CONASEMS; Augusto Bandeira Vargas, 
da Caixa Econômica Federal; José Sérgio Iglesias, 
Presidente   da Associação Paulista de Medicina de Gua-
rulhos; Denise Oliveira Reis, Presidenta do Conselho 
Municipal de Saúde; Vereadores Zuquila, Vitor da Far-
mácia e José Mário; Tereza Tashiro, Secretária-Adjunta 
de Saúde de Guarulhos; Carlos Derman, Vice-Prefeito 
e Secretário de Saúde de Guarulhos.

Passo a ler o pronunciamento que fiz no 23º Con-
gresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo:

Gostaria de saudar todos os participantes do 23º 
Congresso de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo, reconhecendo que este encon-
tro, realizado anualmente, é um importante espaço na 
consolidação do Sistema Único de Saúde. 

Refletindo sobre o tema do 23º Congresso – Re-
gionalização Solidária e Pacto pela Saúde: O Protago-
nismo dos Municípios –, fica clara a importância, sim, 
das 3 esferas governamentais na construção do SUS, 
principalmente do protagonismo municipal neste pro-
cesso de consolidação do SUS, mediante a regionali-
zação e o fortalecimento da atenção básica. 

Nesse aspecto, parabenizo a cidade de Guaru-
lhos, que sedia este encontro, pelo avanço na implan-
tação das Regiões Intramunicipais de Saúde. Guaru-
lhos avançou também na gestão democrática e par-
ticipativa, com a realização das plenárias de Saúde 
Participativa, que tive o prazer de implantar enquanto 
Secretária-Adjunta da Saúde, em 2005; a eleição dos 
Conselhos Gestores; e o Pró-Rede Saúde, políticas 
que demonstram o esforço da gestão da saúde na 
cidade em cumprir os princípios e as diretrizes preco-
nizados pelo SUS.

O 1º Encontro de Saúde Pública de Guarulhos, 
realizado nesta data, coroa o esforço dos profissio-
nais pela superação dos desafios colocados para o 
oferecimento da saúde pública de qualidade à nossa 
população. 

Entendendo todos os desafios que a saúde pú-
blica nos coloca, o meu mandato tem a Saúde como 
questão prioritária. Na destinação das emendas par-
lamentares individuais, por meio de um processo de-
mocrático que inclui a participação de gestores muni-
cipais, mais de 30% dos recursos têm sido destina-
dos a ações diretas de saúde em Guarulhos e outros 
municípios, como Mairiporã, Nazaré Paulista, Arujá, 
Salesópolis, Itapevi, Amparo, Borborema, Porto Feliz, 
Sumaré, Zacarias, e Igaratá, além de outras ações 
que impactam indiretamente a saúde, como esporte, 
lazer e infraestrutura.
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Aproveito a oportunidade para cumprimentar os 
novos Secretários Municipais de Saúde, que assumem 
o desafio da gestão da saúde pública e neste espa-
ço terão a oportunidade de trocar experiências e se 
fortalecer para o exercício desta função tão especial. 
Quero afirmar que podem contar com o meu mandato 
para as questões de saúde, pois sempre encontrarão 
abertas as portas do gabinete em Brasília ou da Casa 
do Mandato, em Guarulhos.

Finalizando, reafirmo a nossa luta pela regulamen-
tação da Emenda 29, porque entendemos a necessi-
dade do financiamento para que o SUS tenha ações 
eficientes e eficazes. Por isso, apoio o trabalho do Re-
lator da proposta de regulamentação da Emenda 29 
(Projeto de Lei Complementar nº 306/08), o Deputado   
Pepe Vargas (PT-RS). Nesse sentido, o lançamento da 
Caravana Nacional em Defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS), criada no mês passado pelo Conselho 
Nacional de Saúde, é uma importante iniciativa que 
pode contribuir para a aprovação da regulamentação 
da Emenda 29, apesar do momento de crise interna-
cional. A Câmara ainda precisa votar 2 destaques da 
Oposição, um deles inviabilizando a cobrança da Contri-
buição Social para a Saúde (CSS), prevista no projeto. 
A alíquota de 0,1% incidiria sobre as movimentações 
financeiras, e a arrecadação seria inteiramente desti-
nada à área de saúde. Como todos sabemos, a nova 
fonte de recursos para a saúde é fundamental.

Acesso à saúde é cidadania, é qualidade de vida 
para todos os homens e mulheres em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Pela or-
dem, concedo a palavra ao Deputado   Sebastião Bala 
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
o Jornal do Dia, do Amapá, foi homenageado na noite 
de ontem pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas com o prêmio Mérito Lojista.

Quero, então, congratular-me com os fundado-
res daquele diário, com a família Pinto Pereira e com 
todos os seus trabalhadores. 

O Jornal do Dia foi o primeiro do Estado do Ama-
pá. Fundado no dia 4 de fevereiro de 1987, completou 
22 anos e teve como seu inspirador o eminente pede-
tista Júlio Maria Pinto Pereira, já falecido.

Aproveito a oportunidade para homenagear a 
memória de Júlio Maria Pinto Pereira e de seu genitor, 
Otaciano Pereira, também fundador do jornal. 

Dessa forma, parabenizo a família Pinto Pereira – 
Inerini Pereira, a matriarca, e os filhos Otaciano Júnior, 
Luís Alberto Pereira e José Arcângelo Pereira – pela 
condução do Jornal do Dia, veículo que presta relevan-
tes serviços de comunicação ao povo amapaense

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o Sr. Deputado   Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
registro inicialmente a apresentação de 2 projetos de 
lei: um deles regulamenta os concursos regionais, 
municipais e estaduais; o outro disciplina o transporte 
escolar. Em Municípios como Triunfo e Salgueiro, em 
Pernambuco, o transporte não pode ser feito em ôni-
bus; tem de ser feito em caminhonete mesmo. 

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, comple-
taram-se, no último dia 14 de março, 70 anos do nas-
cimento de Glauber de Andrade Rocha (1939-1981), 
diretor baiano cuja obra e personalidade permanecem 
acesas como símbolo do momento mais efervescente, 
criativo, provocador e internacional do cinema brasi-
leiro, o Cinema Novo.

Glauber iniciou seu contato com a aridez do ser-
tão e a miséria do seu povo logo cedo. Aos 9 anos de 
idade acompanhava o pai, engenheiro de estradas de 
rodagem, nas viagens pelo sertão da Bahia.

No Colégio Dois de Julho, em Salvador, atuando 
numa peça teatral, seu talento e vocação foram revela-
dos para as artes performativas. Participou de progra-
mas de rádio, de grupos de teatro e cinema amador e 
até do movimento estudantil, curiosamente ligado ao 
integralismo.

Em 1959 seu primeiro curta-metragem, Pátio, es-
treou na Bahia, ao mesmo tempo em que ingressava 
na Faculdade de Direito da Bahia. Ele logo abandonou 
o curso para iniciar uma breve carreira jornalística. O 
foco era sempre o cinema, sua paixão. Queria uma 
arte engajada ao pensamento e pregava uma nova 
estética, uma revisão crítica da realidade.

No início dos anos 60, realizou sua primeira via-
gem à Europa. Conheceu Praga, Roma, Paris e Lis-
boa. 

Em Barravento, seu primeiro longa-metragem, 
premiado em Karlovy Vary, antiga Tchecoslováquia, 
vimos Glauber transformar o malandro Firmino, um 
negro consciente, num Zumbi guerreiro, negro marxis-
ta-leninista ou maoísta disposto a fazer a Revolução 
sem perder um milímetro da sua africanidade e dos 
seus mitos. Num ato de paroxismo, Glauber começou 
a construir uma “esquerda” mística, com sua própria 
mitologia, e a juntar misticismo com revolução.

Quando aconteceu o Golpe de 1964, Sr. 
Presidente  , Glauber viajava com Deus e o Diabo em 
direção a Cannes. Premiado, ele tornou-se o cineasta 
brasileiro de maior prestígio internacional. Foi o seu “fil-
me-revelação”, marco fundamental do Cinema Novo.
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Deus e o Diabo na Terra do Sol explodiu nas telas 
como uma revelação. “Um filme solar”. Glauber parte 
da convulsão e violência da terra sertaneja para che-
gar à rebeldia em estado puro. Beatos e cangaceiros 
são os nossos rebeldes primitivos, portadores de uma 
ira revolucionária difusa, emissários da cólera da terra 
para além de Deus e o Diabo.

Glauber faz parte de todo imaginário euclidiano 
de Os Sertões, onde a violência, a ferocidade, a fome 
e a rebeldia são atributos ou condições do homem e 
da terra, mas transforma isso em duelo, dança, wes-
tern politizado.

Transforma beatos, vaqueiros, matadores de alu-
guel em agentes da Revolução. A violência não é um 
simples sintoma, é um desejo de transformação, “é a 
mais nobre manifestação cultural da fome”. Para Glau-
ber, a revolução tem de ser precedida por um crime, 
um massacre. São constatações correntes no olhar 
investigativo de Ivana Bentes, talentosa estudiosa da 
obra glauberiana.

Com a radicalização do regime, Glauber partiu 
para o exílio, de onde nunca retornou totalmente.

Glauber faleceu vítima de septicemia ou, como 
foi declarado no atestado de óbito, choque bacteria-
no, provocado por broncopneumonia, que o atacava 
há mais de 1 mês, na Clínica Bambina, no Rio de Ja-
neiro, no dia 22 de agosto de 1981, depois de ter sido 
transferido de um hospital de Lisboa, onde permaneceu 
18 dias internado. Há meses residia em Sintra, cidade 
de veraneio portuguesa, e se preparava para fazer um 
filme, quando começou a passar mal. “Em Sintra, me 
sinto reprojetado nas origens”, registrou ele em carta 
datada de 26 de abril de 1981.

Glauber Rocha foi um cineasta controvertido e 
incompreendido no seu tempo, além de ter sido patru-
lhado tanto pela Esquerda como pela Direita brasilei-
ra. Ele tinha uma visão apocalíptica de um mundo em 
constante decadência e toda sua obra denotava esse 
seu temor. Para o poeta Ferreira Gullar, “Glauber se 
consumiu no seu próprio fogo”.

Creio que, com esta pequena contribuição pa-
norâmica da vasta obra glauberiana, manifestamos 
nosso apreço a esse valoroso sertanejo e à sua luta. 
Um sertanejo igual aos mesmos da minha convivên-
cia e origem.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, no final 

do mês passado, encaminhei ofício aos Srs. Ministros 
Paulo Bernardo, do Planejamento, e Tarso Genro, da 
Justiça, e ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Fede-
ral, Hélio Derenne, no sentido de viabilizarem a convo-
cação dos concursados excedentes da PRF. A luta é 
justa, uma vez que os referidos candidatos passaram 

por um processo minucioso de seleção e a segurança 
pública, em nosso País, está com déficit de pessoal. 

O concurso público da Polícia Rodoviária Federal 
2008 teve seu início em 5 de outubro de 2007, com 
a publicação do Edital nº 001/2007-PRF, transcrito 
no Diário Oficial da União de 8 de outubro de 2007, 
tendo como organizador o Núcleo de Computação e 
Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com prova objetiva marcada para o dia 9 de dezem-
bro de 2007. 

A convocação para o curso de formação, em pri-
meira chamada, estava prevista para o dia 16 de maio 
de 2008. Porém, o referido certame foi suspenso em 
8 de dezembro de 2007 por suposta fraude, sendo 
a prova objetiva cancelada, o que desencadeou um 
longo processo de investigação, numa ação conjunta 
entre o Ministério Público Federal e o Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal. 

O concurso foi retomado em 18 de julho de 2008, 
gerando um grande transtorno na vida de muitos can-
didatos, pois alguns deles precisaram deslocar-se de 
seus Estados até os locais de prova, que se restrin-
giam às Capitais dos Estados da Região Norte e do 
Centro-Oeste. Outro fator de desgaste dos candidatos 
foi a demora na reabertura do certame. 

Enfim, o concurso foi retomado pelo Centro de 
Seleção e de Promoção de Eventos, da Universidade 
de Brasília (CESPE/UnB), pelo Edital nº 001/2008-PRF, 
de 18 de julho de 2008, com novo prazo de inscrições 
e prova objetiva marcada para o dia 14 de setembro de 
2008, sendo que o resultado definitivo e a consequen-
te convocação para matrícula no curso de formação 
ocorreram no dia 15 de janeiro do corrente. 

Os critérios de seleção fixados pela nova organi-
zadora foram por demais rigorosos e exigiram o máximo 
de todos os candidatos. Basta observar que, ao final 
da primeira etapa, dos 158.681 inscritos, apenas 746 
candidatos foram considerados aprovados, conforme 
o Edital nº 10/2008-PRF, de 16 de janeiro de 2009. 
Subtraindo-se as 340 vagas inicialmente previstas no 
edital, restam apenas 406 candidatos excedentes. 

Destarte, como podemos perceber, todos os 
candidatos aprovados são bem qualificados. Não foi 
o acaso que os conduziu até esse patamar. Por essa 
razão, a não utilização deles seria um verdadeiro des-
perdício de mão-de-obra qualificada. A convocação de 
mais candidatos é perfeitamente possível e está em 
total conformidade com a legislação federal pertinente, 
conforme demonstramos abaixo.

Ampara-se a convocação de excedentes no art. 
14 da Portaria nº 450/MPOG, de 6 de novembro de 
2002, que permite ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, durante o período de validade do 



09582 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

concurso público, autorizar a nomeação de candidatos 
classificados e não convocados, até o limite de 50% 
a mais do quantitativo original de vagas. Isso implica 
170 novas convocações. Porém, salientamos que ain-
da assim sobrariam 236 candidatos aprovados e não 
amparados pela referida portaria. 

Tal convocação, Sr. Presidente  , está ampara-
da nos princípios da celeridade, economia e eficiên-
cia, respeitando assim a atual conjuntura da econo-
mia mundial, que está trazendo reflexos na atuação 
do Governo Federal, bem como na escolha de suas 
prioridades. Por ora, a Administração evitará os altos 
custos de uma nova seleção, pois poderá utilizar toda 
mão-de-obra e infraestrutura já disponibilizadas para 
esse certame. Dessa forma viabilizará em pouquíssi-
mo tempo a atuação de mais policiais nas rodovias 
federais de Mato Grosso, do Pará e, quiçá, de outros 
Estados brasileiros. 

Encontramos a possibilidade de convocação des-
ses 236 últimos aprovados na letra C, inciso II, § 1º do 
art. 61 da Constituição Federal do Brasil, que prevê o 
provimento de cargos públicos por iniciativa presiden-
cial e que haja a necessária vontade de contratação 
desses excedentes. 

Em pesquisas realizadas pela Comissão de Ex-
cedentes diretamente nos Diários Oficiais da União, 
constatou-se a existência de 961 vacâncias na estru-
tura do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 
estando distribuídas anualmente como se segue: a) no 
ano de 2006, 386 vacâncias; b) no ano de 2007, 278 
vacâncias; c) ano de 2008, 307 vacâncias; Tudo isso 
levando-se em consideração aposentadorias, faleci-
mentos, posses em cargo inacumulável, exonerações a 
pedido, demissões, entre outras causas esporádicas. 

Recordamos que, pela Lei nº 11.784/08, foram 
criadas 3 mil novas vagas nos quadros do DPRF. O 
concurso de 2008 tem compatibilidade com todas es-
sas vagas, visto que a referida lei, no seu art. 59, § 
2º, prevê que os concursos em andamento até 14 de 
maio de 2008 são válidos para o ingresso na carreira 
de Agente Policial Rodoviário Federal. Abre-se, as-
sim, uma margem de interpretação mais abrangente 
e perfeitamente possível, visto que a própria lei, em 
nenhum momento, criou óbices à contratação de poli-
ciais selecionados pelo último concurso, seja pelo nível 
de escolaridade exigido de seus candidatos, seja por 
qualquer outro motivo. 

Acreditamos também, Sr. Presidente  , que há 
previsão orçamentária para alocar todos esses exce-
dentes no Departamento sem comprometer os cofres 
públicos, haja vista o grande número de vacâncias 
ocorridas entre os anos de 2006 e 2008, especialmente 

do último ano, que certamente já teriam sido incluídas 
na LOA 2009. 

A Polícia Rodoviária Federal encontra-se ampa-
rada pela Constituição Federal de 1988, no art. 144, 
bem como pela Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998. 
Como órgão permanente, organizado e mantido pela 
União e destinado, prioritariamente, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais, é indiscutível o seu 
papel constitucional como órgão de segurança pública, 
tendo abrangência e atribuições em todo o território na-
cional, sendo indispensável sua presença nas rodovias 
federais. Como se pode observar, sua competência é 
extremamente ampla e abrangente e sua presença é 
de suma relevância para a sociedade. 

Convém citarmos a V.Exa., para sua melhor apre-
ciação e conclusão dos fatos, o caráter federal do car-
go de Agente de Polícia Rodoviária Federal. A ampla 
abrangência de suas atribuições em todo o território 
nacional possibilita à Administração Federal agir ba-
seada em critérios de conveniência e oportunidade, 
removendo seus policiais, a bem do serviço público, 
para qualquer Unidade Federativa, em qualquer mo-
mento, haja vista a enorme carência de policiais nos 
mais diversos Estados. 

Qualquer cidadão identifica facilmente a carên-
cia de policias rodoviários em seu Estado, bastando 
para isso a utilização da malha viária federal. É nesse 
sentido que entendemos que a Administração poderá 
vir a agir, pautada nos princípios da supremacia do 
interesse público, da economicidade e da celeridade, 
abrindo, assim, maior gama de opções para todos os 
aprovados no concurso em andamento e evitando, pelo 
menos por ora, os altos custos e todo o longo processo 
de seleção por meio de um novo certame. 

Outro fator de extrema relevância, Sr. Presidente  , 
é a carência de policiais no País, principalmente nas 
Regiões Norte e Centro-Oeste, onde o déficit é tão gran-
de que a própria sociedade percebe o quão inseguras 
andam as rodovias, com tanta violência e desrespeito 
às leis, principalmente ao Código de Trânsito Brasilei-
ro. Podemos verificar a todo momento, nos meios de 
comunicação, o quanto os Estados de Mato Grosso 
e do Pará sofrem com a proliferação de crimes, tais 
como narcotráfico, lavagem de dinheiro, contrabando, 
sequestros, fraudes, homicídios, crimes ambientais, 
exploração sexual de menores, furtos de cargas, car-
ros e pedestres. Além disso, há a corriqueira impru-
dência no trânsito. 

Tudo isso tem exigido ações mais enérgicas do 
Governo Federal, pois a população dessas regiões 
deseja ter garantia e confiança nos órgãos de segu-
rança pública, no tocante à prevenção e à repressão 
ao crime organizado. Nossas estradas estão cheias 
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de rotas de exploração sexual de jovens e crianças. 
Porém, os principais exploradores, os caminhoneiros 
e outros motoristas de beira de estrada, estão ficando 
impunes devido à falta de fiscalização nas rodovias. É 
insuportável esse quadro da realidade. Os 2 últimos 
grandes feriados de final de ano foram marcados por 
trágicos acidentes e pela ocorrência de diversos cri-
mes nas rodovias federais. 

Cremos que, com a convocação dos exceden-
tes, o Ministério da Justiça e o Departamento de Po-
lícia Rodoviária Federal atuarão com maior agilidade 
no preenchimento de novos cargos de policiais nas 
regiões abrangidas pelo concurso em questão, dan-
do assim uma resposta mais rápida à criminalidade e 
também alento à sociedade brasileira, que clama por 
mais segurança. 

O povo brasileiro, com certeza, está acompa-
nhando a atuação dos órgãos instituídos no tocante 
às ações governamentais contra o crime organizado 
atuante nessas regiões e, provavelmente, está a par 
do grave problema de devastação da fauna e da flora 
da Floresta Amazônica, área essa abrangida pelos 
Estados de Mato Grosso e do Pará. 

Informo que o Ministério Público Federal do Esta-
do de Mato Grosso divulgou em seu sítio (http://noticias.
pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/geral/mpf-quer-mais-po-
liciais-rodoviarios-na-regiao-de-caceres-e-pocone-mt/) 
a propositura de ação civil pública com a finalidade de 
lotar mais 30 policiais rodoviários federais na 3ª Dele-
gacia da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelos 
postos policiais nos Municípios de Cáceres e Poconé, 
no Estado de Mato Grosso, em virtude de ser uma re-
gião fronteiriça com a Bolívia, utilizada constantemente 
como rota para o tráfico internacional de drogas e a 
entrega de veículos roubados. A região também é palco 
de conflitos em questões agrárias, manifestações com 
a interdição de vias federais e crimes ambientais. 

O Ministério Público Federal solicitou que 30 das 
146 vagas abertas para Mato Grosso fossem destinadas 
à 3ª Delegacia da PRF, mas a Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos do Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal informou que haveria impossibilidade, 
visto que as vagas estariam inicialmente destinadas, 
por edital, aos postos localizados na BR-163, o que 
leva a crer que esse impedimento citado é um grande 
obstáculo para o Brasil ter, ainda em 2009, mais poli-
ciais rodoviários federais no combate ao crime. Infeliz-
mente, o pedido ainda não foi apreciado judicialmente. 
Com certeza, a Administração Pública terá de convo-
car, no mínimo, mais 30 candidatos aprovados, pois 
as 146 vagas disponibilizadas no edital para o Estado 
de Mato Grosso já possuem destinação.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, não po-
deríamos finalizar este discurso sem mencionar o pro-
blema do trânsito, que já é o maior ceifador de vidas, 
um dos primeiros na lista oficial de mortalidade. Além 
das marcas na vida e na alma de quem perde amigos 
ou familiares, os acidentes de trânsito provocam forte 
impacto na economia do País. 

O IPEA estima que a perda causada por essa 
tragédia recorrente alcança a soma de mais de R$30 
bilhões, ou o equivalente a 1,25% do PIB. Apenas como 
referência, é um valor que supera o que o Brasil inves-
tiu em geração e transmissão de energia elétrica em 
2006 (R$10,5 bilhões) e representa mais de 3 vezes o 
volume de dinheiro transferido pelo Governo, por meio 
do Bolsa-Família (R$8,9 bilhões), no mesmo ano.

Sr. Presidente  , encerramos nosso discurso com 
a certeza de que o maior beneficiado com a convo-
cação dos excedentes será o povo brasileiro, pois é 
quem constantemente sofre as consequências trazi-
das pela carência de polícias e déficit na segurança 
pública deste País. 

Consequentemente, embasados no total enqua-
dramento perante a legislação federal vigente e por 
todas as justificativas e razões apresentadas até o 
momento, solicitamos aos Ministros da Justiça e do 
Planejamento a convocação dos excedentes do con-
curso da PRF 2008.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Deputado   Professor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , estava pre-
parado para falar sobre a via-crúcis por que passam os 
idosos e os aposentados deste País. Também gostaria 
de falar sobre a pequena propriedade, a agricultura 
familiar. Mas tomei conhecimento, pelos veículos de 
comunicação – portanto, vamos falar de coisas boas 
–, de que a Ordem dos Advogados do Brasil também 
está preocupada com o futuro da educação no País.

Diante desse fato, entregou ao Ministro da Edu-
cação projeto de lei de incentivos ficais à educação, 
uma espécie de Lei Rouanet da educação.

Segundo a proposta, os aportes e recursos viriam 
da contribuição das pessoas físicas e jurídicas por meio 
de incentivos fiscais específicos ao setor.

Como educador e ex-reitor por mais de 12 anos, 
tenho a experiência e a firmeza de dizer que conside-
rando o imenso desafio que a atividade da educação 
ainda representa para o Brasil, é justo que empresas, 
instituições privadas e cidadãos possam participar do 
seu desenvolvimento, tendo legítimo desconto tribu-
tário por esse engajamento voluntário numa causa 
nacional.
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Embora eu seja simpático à causa, não deixo de 
mencionar que a responsabilidade do ensino é dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal que, neste 
momento, não estão cumprindo o seu papel.

Segundo leio pela imprensa, a proposta da OAB 
estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas pode-
rão deduzir as contribuições ao ensino do Imposto de 
Renda por elas devido. 

No caso das pessoas físicas, a dedução do im-
posto é de 100%, observado o limite de dedutilidade 
de 6% do imposto total devido aos demais incentivos 
federais.

Já para as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real, também chega a 100% dos valores des-
pendidos com doações ou patrocínio de projetos edu-
cacionais, dentro do limite de dedutilidade de 4% do 
Imposto de Renda devido.

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido poderão deduzir do Imposto de Renda até 
50% das doações a projetos educacionais.

Segue o anteprojeto com a seguinte proposta: 
doações ou patrocínio direto previstos visam promover 
e estimular ações para a construção ou ampliação de 
unidades escolares; financiar programas de atualiza-
ção e aperfeiçoamento de professores da educação 
escolar e, ao mesmo tempo, propiciar a concessão de 
bolsas de estudo, entre outros objetivos.

Vejo também que a proposta da OAB estimularia 
o desenvolvimento de uma cultura de doações por ex-
alunos e a sociedade em geral. 

Não podemos esquecer que nos Estados Uni-
dos há projeto semelhante e, segundo pesquisas, 
com sucesso.

Mas lá é outra cultura. O Governo norte-americano 
em seu orçamento dispõe de dotações específicas à 
educação com enormes valores.

Nos Estados Unidos, o avançado patamar de 
qualidade e a alta produção científica das universida-
des estão diretamente vinculadas à disponibilidade de 
recursos suscitadas pelas doações.

Como educador, em visita a diversos países, 
constatei que, na realidade, a sociedade e o Governo 
têm papel decisivo no financiamento da educação.

No caso do Brasil, há soluções viáveis para a 
melhoria do ensino.

No momento, precisamos adotá-las com a má-
xima urgência possível, tendo em vista que o nosso 
País já perdeu muito tempo para inserir a população 
brasileira de modo amplo e irrestrito na chamada so-
ciedade do conhecimento. 

Cumprimento a OAB por colaborar, por meio de 
incentivos fiscais, com a educação. Pobre educação 

brasileira, em que os alunos adquirem pouco conhe-
cimento.

Sr. Presidente  , espero que seja dada ampla di-
vulgação a este pronunciamento para que iniciativas 
como essa façam outras entidades participarem do 
incentivo à educação brasileira, inclusive as famílias, 
que não estão muito preocupadas, infelizmente, com 
o que seus filhos aprendem na escola.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, senhoras e senhores que assistem à TV 
Câmara, no dia 28 de março a Polícia Federal do Brasil 
comemorará seu aniversário de 65 anos. Venho, en-
tão, à tribuna parabenizar todos os policiais federais 
espalhados pelo País no nome do Sr. Roberto Ciciliati 
Troncon Filho, Diretor-Executivo do Departamento de 
Polícia Federal.

A Polícia Federal está presente em todos os 
Estados brasileiros e no Distrito Federal. Graças às 
operações dirigidas por seus servidores, diariamente 
são descobertos crimes de todos os tipos – tráfico de 
drogas, corrupção e tráfico de mulheres, entre outros. 
E essas operações são de extrema importância para 
o País. 

Esta semana, aliás, a Polícia Federal do Estado 
de São Paulo realiza a Operação Castelo de Areia, re-
lativa a crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Uma das mais recentes e famosas operações da 
PF foi a Operação Satiagraha, sobre desvio de verbas 
públicas, corrupção e lavagem de dinheiro, desenca-
deada em princípios de 2004 e que resultou na prisão, 
determinada pela 6ª Vara da Justiça Federal em São 
Paulo, de vários banqueiros, diretores de banco e in-
vestidores. Ainda hoje o trabalho da PF em relação a 
esse assunto surte efeitos e levanta debates fervoro-
sos sobre o pagamento de propinas a políticos, juizes 
e jornalistas.

Parabenizo, portanto, a Direção do Departamen-
to de Polícia Federal e cada um de seus servidores, 
reconhecendo sua importância para o País e para a 
manutenção da efetividade do Estado.

Venho também à tribuna, Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, para igualmente parabenizar a Secreta-
ria de Segurança Pública de São Paulo pela nomeação 
de seu novo Secretário: o Sr. Antonio Ferreira Pinto. 

Procurador de Justiça e ex-policial militar, desde 
2006, Antonio Ferreira Pinto comandava a Secreta-
ria de Administração Penitenciária – SAP, da qual foi 
Secretário-Adjunto nos Governos Luiz Antonio Fleury 
e Mário Covas. 

Antonio Ferreira Pinto assume a Secretaria de 
Segurança Pública com o compromisso de reforçar o 
trabalho das Corregedorias das Polícias Civil e Militar 
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e combater a corrupção, os desvios e os abusos. E, por 
sua postura séria, estou certo de que ele vai limpar o 
nome das forças policiais, que têm sido envolvidas em 
casos de fraude graças a pessoas sem compromisso 
com a corporação.

Aproveito ainda, Sr. Presidente  , para parabeni-
zar o novo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, Domingos Paulo Neto, que assumiu o 
cargo nesta segunda-feira, 23 de março.

Paulo Neto comandou o Departamento de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamen-
to de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL), e assume 
o cargo com a missão de resolver uma das maiores 
crises da história da corporação – uma crise também 
causada por pessoas que, por falta de compromisso 
com a missão de um policial civil, envolvem o nome da 
corporação em esquemas de fraude de nomeações.

Parlamentar e policial civil, coloco-me à disposi-
ção da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 
e da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado para 
ajudar no que for necessário, a fim de que o bom tra-
balho proposto por seus líderes seja realizado de ma-
neira rápida e eficiente. 

Para finalizar, Sr. Presidente  , mais uma vez, pa-
rabenizo a Polícia Federal e os Srs. Antonio Ferreira 
Pinto e Domingos Paulo Neto, na certeza de que as 
metas estabelecidas por ambos serão concretizadas 
de maneira transparente e de acordo com o esperado 
de profissionais tão competentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr. Eduardo Valverde. 
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , foi 
lançado hoje, no Palácio do Itamaraty, o tão esperado 
pacote habitacional que permitirá a construção de 1 
milhão de moradias populares. 

O total a ser aplicado nesse programa é de 29 
bilhões de reais, sendo 16 bilhões de reais do Tesouro 
Nacional, recursos que vão atender famílias que re-
cebem até 3 salários mínimos. Trata-se de uma forma 
de subsídio, pois a grande maioria das famílias que 
serão beneficiadas não pagará praticamente nada, e 
uma pequena parcela poderá comprometer até 10% 
da sua renda para o pagamento da moradia própria. O 
restante são recursos do FGTS. Famílias com renda de 
3 a 6 salários mínimos contarão com subsídio ou com 
fundo garantidor, especialmente aqueles que ganham 
acima de 6 salários mínimos, de tal forma que poderão 
passar até 36 meses sem pagar, uma vez que estarão 
cobertos por fundo garantidor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado   Ivan Valente 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, El Salvador escolheu seu novo Presidente  . 
Nas urnas foi vitorioso o sentimento de mudança do 
povo daquele país. O futuro Presidente  , Maurício Fu-
nes, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacio-
nal – FMLN, recebeu 51,3% dos votos, derrotando o 
candidato de direita da ARENA, ex-chefe de polícia e 
do exército paramilitar da época da guerra civil, Rodri-
go Ávila, que obteve 48,7%.

Esperamos que a vitória popular que se expressa 
pela eleição de Maurício Funes venha se somar aos 
movimentos de mudança protagonizados na Venezue-
la, na Bolívia e, agora, no Equador. 

Sabemos das dificuldades enfrentadas histori-
camente pelas forças de esquerda naquele país, da 
repressão sem limites do fascismo e anticomunismo. 
Sabemos da dura campanha enfrentada pela FMLN, 
que derrotou fraudes, compra de votos, ameaças, 
chantagens e uma imprensa conservadora, que não 
poupou esforços em difamar a candidatura de Funes. 
Mas entendemos que, sem conflito, sem enfrentar os 
interesses dos poderosos, não há mudanças.

O novo Governo de El Salvador tem o desafio de 
corresponder a esse anseio de mudança e implantar 
uma política de inversão de prioridades que ataque 
na raiz a enorme desigualdade social, historicamente 
constituída, que mantém 47% de sua população na 
pobreza, bem como redirecionar uma economia que se 
tornou absolutamente dependente e dolarizada.

Esse país, que após 12 anos de guerra civil as-
sistiu a 20 anos ininterruptos de um mesmo governo 
de direita voltado para as oligarquias e subordinado 
aos interesses imperialistas estadunidenses, espera, 
finalmente, viver a mudança que muitos sonharam e 
que por ela deram suas vidas em luta, como o Bispo 
D. Oscar Romero.

A expectativa do povo desse pequeno país da 
América Central é grande no sentido de que o novo 
Governo se oriente efetivamente pelo ponto de vista dos 
de baixo, erradicando, por exemplo, o analfabetismo, 
que atinge cerca de 20% da população, tendo como 
base outras experiências latino-americanas, como as 
de Cuba, da Venezuela e da Bolívia.

O novo Governo tem a tarefa de reverter o fluxo 
migratório do último período, em que foram expulsos 
quase 2,5 milhões de salvadorenhos – foram em busca 
de trabalho nos Estados Unidos – de um país que tem 
7 milhões de habitantes. Hoje os imigrados são respon-
sáveis pela segunda maior fonte de renda do país, que 
tem 17% do PIB constituído por remessas de dólares.
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Caberá ao novo Governo de Maurício Funes 
convocar os salvadorenhos para um processo de mu-
danças estruturais, que só poderá ser vitorioso com 
protagonismo popular, com um movimento que dê 
sustentabilidade ao enfrentamento dos interesses da 
oligarquia mesquinha que até hoje definiu a política 
daquele país.

Quero render homenagem especial a Schafík 
Handal, histórico dirigente da FMLN, que, como muitos 
companheiros, dedicou uma vida inteira à luta do povo 
salvadorenho e não pôde testemunhar o momento em 
que o sonho de liberdade começa a se realizar, mas 
que certamente está presente nos corações e mentes 
dos que, pela primeira vez, se sentem livres.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado   Uldurico Pinto.

O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN-BA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, em sua edição de 5 de novem-
bro, o jornal Folha de S.Paulo publicou um alerta: se-
gundo especialistas, as crianças brasileiras estão so-
frendo mais de pedra nos rins. Essa é uma questão de 
saúde gravíssima, e a matéria é altamente elucidativa 
no sentido de informar a população sobre o problema 
e de despertar a consciência para a possibilidade de 
inversão desse quadro.

Venho, pois, destacar alguns pontos sobre essa 
enfermidade, em especial o aumento de sua incidência 
no universo infantil, no intuito de contribuir para que a 
tendência se inverta com a maior urgência possível.

As causas da formação de cálculos renais são 
variadas e incluem fatores inevitáveis como alterações 
metabólicas do próprio organismo, uso de determina-
dos medicamentos, prematuridade e infecções uriná-
rias. Mas há também uma série de fatores evitáveis, 
entre os quais hábitos alimentares inadequados como 
o consumo excessivo de certos alimentos – proteína 
animal, sal, doces e carboidratos – associado a uma 
dieta pobre em fibras vegetais e frutas. Além disso, 
favorecem a formação dos cálculos a obesidade, o se-
dentarismo e o estresse emocional, fatores intrínsecos 
aos hábitos da vida moderna.

Atualmente, cerca de 12% da população bra-
sileira têm cálculos renais, o que corresponde a 24 
milhões de pessoas. Isso representa um custo socio-
econômico significativo para o País, pois 30% desses 
indivíduos precisam de internação hospitalar e entre 
10% e 15% requerem algum tipo de cirurgia para a 
retirada das pedras.

O pior é que, segundo a matéria publicada na 
Folha, a situação tende a se agravar: especialistas 
vêm constatando vertiginoso aumento do número de 
crianças com o problema.

O Dr. Miguel Zerati Filho, Chefe do Departamento 
de Uropediatria da Sociedade Brasileira de Urologia 
é categórico ao afirmar que, há alguns anos, atendia 
uma criança com cálculo renal por mês em seu con-
sultório e que hoje atende uma por dia. A situação é 
alarmante, Sr. Presidente  !

Diante disso, é importante que a sociedade sai-
ba como identificar o problema e quais são os fatores 
evitáveis, para fazer frente a ele e inverter esse qua-
dro assustador.

No caso dos infantes, os sintomas às vezes são 
difusos, e os médicos alertam que alguns sinais, iso-
lados ou combinados, podem ser motivo para que se 
leve a criança ao urologista: infecção urinária febril, 
presença de sangue na urina, dor abdominal inespecí-
fica, dor lombar com possível irradiação para a genitá-
lia, dor ao urinar, dor intensa que provoca contrações, 
choro forte sem causa perceptível, especialmente em 
bebês, e febre sem outra causa aparente.

O ideal, porém, seria que, antes que qualquer 
desses sintomas ocorresse, os pais fossem capazes 
de atuar no sentido de diminuir ou extinguir os fatores 
evitáveis e de atentar para a existência dos fatores 
inevitáveis de risco. Dessa forma, não sendo possível 
impedir a ocorrência, o tratamento poderá ser tempes-
tivo, e as consequências menos traumáticas. 

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, há de se 
ter claro que, na grandíssima maioria dos casos, o pro-
blema pode ser evitado com atitudes simples, como, 
por exemplo, possibilitar à criança a prática de exer-
cícios físicos e de brincadeiras ao ar livre, ajudá-la a 
mudar seus hábitos alimentares e aumentar a oferta 
de água ou sucos naturais.

A vida moderna provocou mudança de hábitos: 
água e sucos naturais deram lugar a refrigerantes e 
sucos artificiais, que, além de oferecerem sódio, contêm 
corantes, que também contribuem para a formação dos 
cálculos renais; verdura trazida da horta, arroz, feijão 
e carne cedem cada vez mais espaço a salgadinhos, 
hambúrgueres, biscoitos recheados e outros produtos 
ricos em sal, que provocam aumento da eliminação de 
cálcio pelos rins, potencializando o risco de cálculos, 
porque para eliminar o sódio em excesso o organismo 
passa a eliminar mais cálcio. 

Esses fatores, no entanto, podem ser alterados. 
Se uma criança beber diariamente 50 ml de água ou 
suco natural por quilo de seu peso, especialmente em 
ocasiões em que a temperatura se eleva, e se for ensi-
nada a evitar a ingestão de alimentos industrializados, 
em favor de uma dieta balanceada, à base de produtos 
naturais, as chances de ela desenvolver pedras nos 
rins serão drasticamente reduzidas.
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Para alertar sobre isso é que vim a esta tribuna, 
Sr. Presidente  .

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado   Décio Lima
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, na luta pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.295, 
de 2000, que pleiteia a diminuição da carga horária 
de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de 
salário, chegaram hoje a Brasília centenas de profis-
sionais de enfermagem.

A jornada de 30 horas faz parte da luta pela valo-
rização dos trabalhadores de enfermagem, e a aprova-
ção desse projeto é de suma importância para esses 
profissionais tão essenciais para a saúde. 

O enfermeiro tem um papel fundamental no sis-
tema de saúde, e a redução da jornada de trabalho 
em muito contribuirá para a melhoria do atendimento, 
uma vez que haverá uma minoração do desgaste físi-
co a que ele é exposto. E não podemos esquecer que 
outras profissões da área da saúde já obtiveram esse 
direito. Portanto, é justo o pleito da categoria.

Dados fornecidos pelo Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN apontam que temos no Brasil 
mais de 1,3 milhão de trabalhadores da enfermagem, 
e todos eles estão trabalhando mais de 40 horas se-
manais. Somente no meu Estado, Santa Catarina, esse 
contingente supera 37 mil trabalhadores.

Vale lembrar que esse projeto foi aprovado na 
década de 80, mas sofreu veto do Presidente   da Repú-
blica. Por isso estamos trazendo novamente o assunto 
à discussão da Casa. Trata-se de luta antiga, e aprovar 
a proposta é investir no sistema de saúde brasileiro, 
um passo para o futuro.

O importante trabalho desses profissionais em 
prol da vida humana envolve desgaste físico e emo-
cional, do que, muitas vezes, resultam enfermidades, 
faltas e distanciamento do trabalho, causando proble-
mas para os administradores e sobrecarregando os 
que permanecem em atividade.

Além disso, o trabalho de enfermagem é desen-
volvido em ambientes insalubres, o que, associado às 
suas características e ao desgaste que provoca, exige 
condições especiais. 

A Organização Internacional do Trabalho reconhe-
ce que a jornada de 30 horas semanais é melhor para 
os usuários e trabalhadores em saúde, tendo em vista 
o fato de que a enfermagem cuida da vida humana, 
valorizar a categoria é investir na defesa da vida e na 
qualificação dos serviços de saúde no brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .
Muito obrigado.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, retorno à tribuna para falar de as-
sunto que julgo da maior gravidade: a crescente tensão 
entre índios e agricultores, envolvidos em uma disputa 
provocada pela demarcação das terras indígenas.

É uma questão complexa, que, de um lado, ame-
aça a paz e a tranquilidade no campo e, de outro, de-
monstra o despreparo das autoridades em lidar com 
tema tão específico.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal preci-
sou intervir para pôr fim às dúvidas sobre a demarcação 
das terras da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, 
em Roraima. Até que os Ministros chegassem a uma 
decisão final, foi uma longa batalha em que aconteceu 
de tudo, inclusive violência e morte.

A polêmica da Raposa Serra do Sol nem bem 
terminou, e já nos deparamos com outra situação con-
flituosa, envolvendo índios e agricultores na região sul 
de Mato Grosso do Sul.

A questão abrange uma das áreas mais nobres 
e produtivas do Estado. Os estudos sobre a demarca-
ção de uma nova área indígena, feitos com base em 
levantamentos antropológicos, atingem 9 milhões de 
hectares, em 26 Municípios, e já criaram um clima de 
alvoroço e tensão entre a população e os índios. 

Aquela região, que concentra parte substancial 
da produção rural de Mato Grosso do Sul e na qual 
trabalham 30 mil agricultores, responde por 60% dos 
grãos colhidos no Estado. 

O conflito se baseia em duas premissas: a expec-
tativa criada pela FUNAI de dar mais terras aos índios 
e o medo dos produtores rurais de perderem tudo o 
que têm e que está sobre as terras que adquiriram há 
muitos anos, das quais têm títulos de posse reconhe-
cidos pela lei em vigor.

O aumento da tensão nessa área decorre da 
publicação de nova portaria da FUNAI constituindo 
uma comissão de especialistas que já está autoriza-
da a viajar para a região e definir o que é e o que não 
é terra indígena.

Diante de um conflito iminente, o Governador An-
dré Puccinelli realizou, na semana passada, reunião 
com representantes da Assembleia Legislativa, do Mi-
nistério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, do 
Tribunal de Justiça, da Associação dos Municípios e 
da FAMASUL, entidade que reúne produtores rurais, 
lideranças políticas e técnicos do Governo, para dis-
cutir o assunto.

O relato do Governador durante a reunião mos-
trou que há um descumprimento de acordo por parte 
do Presidente   da FUNAI em relação à forma de agir 
e tentar resolver o problema em Mato Grosso do Sul. 
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Isso porque havia sido combinada uma atuação em 
parceria, o que não foi respeitado pela FUNAI. E essa 
atitude unilateral só serve para aumentar o temor de 
um conflito armado, violento, capaz de provocar um 
derramamento de sangue no campo. É isso o que faz 
de nós, Congressistas, personagens principais nesse 
cenário de dúvidas e insegurança. 

Da nossa intervenção poderá sair uma solução 
que evite o conflito. Talvez seja um belo momento para 
se inverter a pauta negativa dos últimos meses diante 
da opinião pública. 

E o caminho para tanto passa pela apreciação, 
com urgência, do Projeto de Lei nº 4.791, que os 
Deputado  s Aldo Rebelo e Ibsen Pinheiro apresentaram 
à Casa neste mês de março e que trata de criar regras 
para a demarcação de terras indígenas. E, desde já, 
declaro meu total apoio à matéria. 

Propõe o projeto uma nova sistemática de de-
marcação de terras indígenas, segundo a qual há 
a interferência do Poder Legislativo. Ou seja, o pro-
cesso de demarcação não fica à mercê exclusiva do 
Poder Executivo. A proposta faz todo o sentido, haja 
vista os inúmeros conflitos que a Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI), apoiada pelos movimentos sociais, 
tem suscitado do ponto de vista do pacto federativo, 
da soberania nacional e do direito de propriedade. 
Seus agentes agem com completa autonomia, numa 
situação que, embora legal, não podemos deixar de 
considerar anômala.

Como diz o Prof. Denis Rosenfield, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, “um freio deve ser 
posto no arbítrio de militantes e antropólogos engaja-
dos”! E o cerne da questão está descrito em poucas 
frases do projeto:

“Estudos antropológicos superficiais, conduzidos 
por profissionais sem a necessária isenção, funda-
mentam a demarcação de imensas áreas do território 
nacional, muitas vezes superiores à área de países 
inteiros, em ofensa aos princípios constitucionais da 
proporcionalidade e da razoabilidade”.

O novo projeto de lei visa reparar essa anomalia. 
O País já possui mais de 108 milhões de hectares de 
terras indígenas, o que corresponde a 13,5% do território 
nacional, para uma população que não ultrapassa 400 
mil pessoas em terras propriamente rurais. Tal extensão 
equivale a uma boa fatia do continente europeu.

Logo, qualquer nova demarcação deveria ser 
extremamente criteriosa. O Brasil é uma federação de 
Estados, não uma comunidade de nações. 

O clima de insegurança está instalado e pode ter 
como desfecho situações de violência. Não se resolve 

um problema fundiário criando outro, em que ambos os 
protagonistas – proprietários rurais e indígenas – apa-
recem como vítimas. É por isso que insisto em que a 
apreciação da proposta apresentada pelos Deputado  s 
Aldo Rebelo e Ibsen Pinheiro tenha prioridade de nesta 
Casa. Não há o que esperar mais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .
O SR. ILDERLEI CORDEIRO – Sr. Presidente  , 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, quero parabenizar, neste dia especial, 
os profissionais de enfermagem que, neste momento, 
fazem bonito movimento nesta Casa.

Aqui estão representantes de todos os Estados 
para mostrar a sua vontade de ter o seu trabalho va-
lorizado e o seu desejo de exercer sua profissão com 
dignidade. Para tanto, reivindicam a redução da carga 
horária de 40 para 30 horas semanais.

Se Deus quiser, com a união dos Parlamentares 
que participaram do evento e dos demais Deputado  s 
que lá não puderam estar devido a outros compromis-
sos, mas que, com certeza, vão se sensibilizar em re-
lação ao pleito da categoria, o projeto que prevê essa 
redução será aprovado em breve.

De antemão, quero parabenizar toda a comiti-
va que veio do Acre, composta de representantes do 
Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Acre – SPATE, do Conselho Regional 
de Enfermagem – COREN e do Sindicato dos Traba-
lhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, 
que aqui chegaram depois de 50 horas de viagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Há, ain-

da, 20 Parlamentares que desejam dar como lidos os 
seus discursos. Por isso, dirijo apelo a todos no sentido 
de que sejam o mais breves possível ou mesmo que 
encaminhem à Mesa o seu pronunciamento, porque 
precisamos conceder a palavra aos que se inscreve-
ram para o Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 
palavra o Deputado   Iran Barbosa.

O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, venho à tribuna manifestar minha preocupação com 
a perspectiva de os servidores municipais de Aracaju 
e tantos outros servidores do País não terem qualquer 
reajuste salarial este ano. 
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É lamentável que a crise econômica, gerada a 
partir dos Estados Unidos, esteja influenciando a deci-
são dos nossos governantes. Volto a insistir em que os 
trabalhadores não podem, não querem e não devem 
pagar a conta por essa crise.

Nesse sentido, antecipadamente, parabenizo a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais enti-
dades sindicais, movimentos sociais e estudantis pela 
manifestação que farão no próximo dia 30 de março 
sob o slogan Não às demissões! Pela redução dos 
juros, pelos investimentos públicos e em defesa dos 
direitos trabalhistas e sociais!. 

Na oportunidade, trabalhadores irão às ruas para 
dizer não à crise e às demissões e exigir a redução 
drástica da taxa de juros, bem como recursos para 
investimentos em políticas públicas e a defesa dos 
direitos trabalhistas e sociais. Entre as bandeiras das 
centrais sindicais encontra-se, ainda, a defesa dos 
serviços e dos servidores públicos.

Parabenizo a todos os trabalhadores que se de-
dicam à organização dessa manifestação, da qual irão 
participar.

Aproveito para me solidarizar com os trabalha-
dores da Prefeitura de Aracaju que estão mobilizados 
na luta pela recomposição de seus salários. Após uma 
série de reuniões que mantiveram com dirigentes sin-
dicais, na semana passada, a Administração Municipal 
anunciou a impossibilidade de conceder aumento em 
2009. Tenho certeza, porém, de que o espírito conci-
liador do Prefeito Edvaldo Nogueira conduzirá a uma 
soma de esforços, permitindo que a negociação com 
as diversas categorias do serviço público municipal de 
Aracaju chegue a bom termo.

A propósito, lembro que os serviços prestados 
pelos trabalhadores públicos de Aracaju, médicos, 
agentes de saúde e professores, por exemplo, são 
essenciais ao povo, em especial à população mais 
carente, e que todo esforço em prol da valorização 
desses servidores deve ser empreendido.

Por conta da falta de perspectiva de reajuste sala-
rial e de valorização e sem chegar a um acordo com o 
Governo Municipal de Aracaju, os médicos que atendem 
a rede municipal de saúde e os professores municipais, 
que reivindicam o efetivo cumprimento da Lei do Piso 
Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, 
continuam em greve por tempo indeterminado. 

Os agentes de saúde ameaçam parar caso não 
haja um acordo, e os guardas municipais também de-
monstram insatisfação com o salário. Além disso, nesta 
sexta-feira, dia 27 de março, os enfermeiros que com-

põem o quadro da Secretaria Municipal de Saúde vão 
se reunir para discutir uma provável paralisação. 

Como V.Exas. podem notar, a insatisfação é gran-
de. E tudo isso por uma crise econômica que – repito 
– não foi gerada pelo Governo brasileiro, não foi gera-
da no Brasil. Ela partiu dos Estados Unidos, país que 
prega e aplica o capitalismo selvagem. Exatamente, 
por isso, os trabalhadores brasileiros não podem pa-
gar a conta. 

Defendo que o Governo – nos âmbitos federal, 
estadual e municipal – combata a crise, gerando mais 
emprego e garantindo renda aos trabalhadores. E, des-
de já, coloco-me à disposição dos trabalhadores e das 
entidades sindicais para ajudar a mediar as negocia-
ções em Sergipe e apelo para o Prefeito de Aracaju no 
sentido de que mantenha o diálogo com os servidores 
públicos municipais e procure atender sua justa pauta 
de reivindicações. 

Por fim, acolho a comitiva que veio do meu Es-
tado para participar do encontro de enfermeiros na 
luta pela jornada de 30 horas e informo que eles têm 
o meu total apoio.

Era isso, Sr. Presidente  .
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Peço a 

compreensão dos Parlamentares em relação ao tem-
po. Senão, a palavra não poderá ser concedida a to-
dos os Deputado  s que querem dar como lidos os seus 
pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 
palavra o Deputado   Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
e todos os que assistem a esta sessão ou nela traba-
lham, o voto “não” do PSOL às mudanças na Medida 
Provisória nº 449 representa nossa oposição ao es-
tímulo à sonegação e a esse prêmio à inadimplência 
em que a MP se transformou.

O PSOL alerta quanto ao desvirtuamento da MP 
original, que pretendia tão somente anular débitos de 
até R$10 mil ou propor parcelamento de até 60 meses 
e se transformou num megarrefinanciamento de vulto-
sas dívidas empresariais. O projeto de lei de conversão 
de autoria do Deputado   Tadeu Filippelli, do PMDB do 
Distrito Federal, que o Plenário aprovou, é um incentivo 
generalizado ao não pagamento de tributos. Contra o 
voto de uma minoria e sem uma única verificação no-
minal, para o que seria necessário o apoiamento de 
no mínimo 36 deputados, foram aprovadas as aberra-
ções que seguem: 
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1 – a concessão de grandes descontos e parce-
lamentos para o pagamento de dívidas tributárias em 
até 180 meses, sem limite de valor, incluindo deve-
dores inadimplentes com parcelamentos anteriores, 
assegurando um grande privilégio aos grandes deve-
dores do Fisco;

2 – a fixação da Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) para o reajuste da dívida a partir do momento 
que ela seja renegociada, taxa que se encontra em 
6,25% ao ano, enquanto a SELIC, segundo a qual o 
Tesouro paga a dívida financeira com os bancos e in-
vestidores, está em 11,25%. A verdadeira alternativa 
à crise econômica não é mais um parcelamento ou 
generosos descontos para as dívidas dos grandes 
empresários, mas, sim, a revisão do processo de en-
dividamento público, que suga os recursos do País e 
leva os bancos privados a destinarem a poupança dos 
brasileiros para a compra de títulos da dívida interna; 

3 – a concessão de descontos e parcelamentos 
de débitos de pessoas jurídicas em litígio judicial, re-
lativos ao aproveitamento indevido de créditos do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI;

4 – a concessão de mais prazo e descontos para 
beneficiários do REFIS, PAES e PAEX, programas de 
parcelamentos de débitos, mesmo para as empresas 
que haviam sido excluídos de tais programas por falta 
de pagamento; 

5 – a inclusão da fruticultura e carcinicultura entre 
as atividades do agrobusiness que podem contratar fi-
nanciamentos, mesmo que tenham sido beneficiadas 
pela renegociação das dívidas agrícolas, feita pela Lei 
nº 11.775, de 17 de setembro de 2008;

6 – a previsão de aquisição, pela União, de açúcar 
produzido por grandes usinas, da safra 2008/2009;

7 – a previsão de anistia aos sonegadores, im-
pedindo que estes sejam punidos caso efetuem o pa-
gamento;

8 – a revogação do art. 81 da Lei nº 8.212, de 
1991, que previa a divulgação trimestral da lista atua-
lizada dos devedores do INSS, bem como de relatório 
circunstanciado das medidas administrativas e judiciais 
adotadas para a cobrança e execução da dívida; e

9 – a revogação do art. 13 da Lei nº 8.620, de 
1993, que previa que os donos das empresas respon-
dessem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos 
débitos perante a Seguridade Social, o que representa 
outro grande incentivo ao não pagamento das contri-
buições para a Seguridade Social.

Dessa forma, e por todos os motivos supraelen-
cados, o PSOL posicionou-se contrariamente ao pro-
jeto de lei de conversão, que desvirtuou a MP nº 449, 
estimulando os maus pagadores em detrimento da so-
ciedade brasileira. A renúncia fiscal que esse “carrossel 
de bondades” representa será de mais de 7 bilhões 

de reais por ano, conforme calculou o ex-Ministro da 
Fazenda e hoje Deputado   Federal, Ciro Gomes. 

Como fecho dessa noite de absurdos que ocor-
reu ontem, 24 de março, houve a rejeição da correta 
emenda proposta pelo PPS, segundo a qual os em-
préstimos das instituições financeiras oficiais deveriam 
ser condicionados à não demissão dos empregados 
das empresas de grande porte beneficiadas pelos fi-
nanciamentos, até 2010. 

A base do Governo, constrangida e reiterando 
sua insensibilidade para com os interesses dos tra-
balhadores, rejeitou a emenda. DEM e PSDB também 
silenciaram. O pedido de votação nominal, feito pelo 
PPS e pelo PV também foi apoiado pelo PDT, mas após 
segundos de vacilação, razão pela qual o Presidente   
Michel Temer considerou a manifestação do PDT tardia. 
Faltou, assim, apoio à verificação nominal. A emen-
da foi rejeitada, o PLC aprovado simbolicamente, e o 
presidente encerrou a sessão. O povo brasileiro nada 
ganhou com isso tudo.

Feito o registro, Sr. Presidente  , reiteramos a so-
lidariedade ativa do Partido Socialismo e Liberdade 
– PSOL para com os mais de 10 mil aposentados e 
pensionistas da VARIG e suas famílias, cujo apelo justo 
e dramático está retratado na nota intitulada Prezado 
cidadão brasileiro, que sendo distribuída hoje nos ae-
roportos brasileiros e que pedimos a V.Exa. seja trans-
crita nos Anais da Casa

E, para concluir, Sras. e Srs. Deputado  s, infor-
mamos que mais um militante das lutas populares foi 
assassinado: o companheiro Oséias José de Carvalho, 
líder do movimento pela moradia, morto na madrugada 
do último dia 19 de março. 

Em plenária, os movimentos sociais reunidos 
aprovaram uma nota de repúdio e exigiram apuração 
exemplar desse crime abominável, com a imediata pri-
são de mandantes e dos culpados. Aprendemos com 
a história que a impunidade tem parentesco próximo 
com a violência continuada. 

Essa nota foi enviada aos seguintes órgãos: Se-
cretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Prevenção 
da Violência de Nova Iguaçu, Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos da Presidência da República e 56ª 
Delegacia de Polícia. 

No âmbito da Câmara dos Deputado  s, sugerire-
mos à Comissão de Direitos Humanos a aprovação 
dessa nota, cuja transcrição nos Anais da Casa tam-
bém solicitamos a V.Exa.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .

NOTAS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09591 



09592 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado   Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero ape-
nas registrar que, no próximo sábado, na cidade de 
Alcântara, vão estar reunidas 450 lideranças, repre-
sentando 138 comunidades quilombolas, para definir 
a forma jurídica de controle do território quilombola – 
78 mil hectares.

Parabenizo todos eles e também V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Obriga-

do, Deputado  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra ao Deputado   Pinto Itamaraty.
O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB-MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, quero registrar mais uma ação entre o 
Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura Muni-
cipal de São Luís em prol da comunidade ludovicense. 
Nesta semana, foram assinados 3 convênios, no valor 
total de 150 milhões de reais, que serão empregados 
exclusivamente na melhoria da malha viária da Capi-
tal maranhense.

Os recursos serão utilizados pela Prefeitura de 
São Luís na recuperação, pavimentação e melhoria 
de mais de 125 quilômetros de vias urbanas do muni-
cípio e na construção do prolongamento da Avenida 
Litorânea e de 2 viadutos e túneis nas rotatórias do 
Calhau e Forquilha.

Caros senhores, essa parceria vai frutificar prin-
cipalmente na melhoria da qualidade de vida da popu-
lação de São Luís. O primeiro convênio assinado entre 
os dirigentes estadual e municipal de São Luís, no valor 
de 25 milhões de reais, tem como objeto recuperar e 
pavimentar uma extensão de 125 quilômetros de vias 
públicas no município. 

No valor de 35 milhões de reais, a parceria entre 
o Governo e a Prefeitura da Capital resultará no pro-
longamento da Avenida Litorânea, no trecho compre-
endido entre a Praia do Caolho e a Rua da Mata, no 
bairro do Olho D´Água, desafogando, dessa forma, o 
trânsito, outro problema já vivenciado pela população 
que vive na Ilha de São Luís. 

O terceiro convênio totaliza 90 milhões de reais. 
O dinheiro será usado na construção de 2 viadutos e 
túneis: no retorno do Calhau, próximo ao comando da 
Polícia Militar, e na rotatória da Forquilha. A previsão 
do início das obras é após o período das chuvas.

Outra grande obra em prol da melhoria da quali-
dade de vida da população e da preservação ambiental 
é o Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria 
da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga, cuja fase 
de execução foi iniciada também esta semana. O pro-

jeto está orçado em 59,4 milhões de dólares. Desse 
total, 60%, cerca de 35,6 milhões de dólares, serão 
financiados pelo BIRD, e os 40%, 23,7 milhões de dó-
lares, são de contrapartida da Prefeitura. Em menos 
de 3 meses de administração do Prefeito de São Luís, 
João Castelo, do PSDB, o projeto começa a sair do 
papel para tornar-se real. 

O Programa Bacanga, que será tocado por João 
Castelo nestes 4 anos, visa à recuperação ambiental 
da Bacia do Bacanga e a um amplo conjunto de ações 
que vai gerar urbanização e melhoria da qualidade de 
vida de uma população de mais de 230 mil pessoas, 
beneficiando 45 bairros da região. A previsão é de que 
o projeto seja concluído em 5 anos, por conta da série 
de ações programadas que demandam tempo. 

A obra prevê a construção de uma orla de 41 
quilômetros do Rio Bacanga com espaços públicos 
de vivência comunitária; 39 quilômetros de vias pa-
vimentadas com ciclovias e vias de pedestres; casas 
planejadas com tecnologia ambiental; 190 mil metros 
quadrados de área verde, entre praças e parques; 
mais de 97 mil metros de rede coletora de esgotos, 
entre outras realizações; 11.378 metros quadrados de 
rede de abastecimento de água, ampliando em 30% o 
atendimento à população da área; implantação de um 
programa de controle e monitoramento da qualidade 
da água do Lago da Barragem do Bacanga; 97.069 
metros de rede coletora de esgotos para atendimen-
to de 100% da população da área; 9 toneladas por 
dia de dejetos sólidos passarão a receber tratamento 
adequado com a implantação do Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos do Município.

Caros colegas, é o Poder Público transformando 
a vida de milhares de pessoas em São Luís do Mara-
nhão. Com vontade política, tudo é possível. 

Obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, venho a esta tribuna registrar a liberação 
pelo Governo Federal de 2,1 bilhões de reais para o 
Programa Territórios da Cidadania na Bahia.

O Programa Territórios da Cidadania, lançado em 
fevereiro de 2008, trata de articular ações de diversos 
Ministérios com o objetivo de atender às necessidades 
prioritárias de regiões com os Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) mais baixos do País.

O anúncio foi feito em cerimônia realizada na úl-
tima terça-feira, dia 23, em Salvador, que contou com 
a presença do Presidente   Luiz Inácio Lula da Silva e 
com a participação da Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, para quem o Territórios de Cidadania 
é um grande exemplo de programa de desenvolvi-
mento econômico aliado à distribuição de renda. Para 
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o Presidente   Lula, o grande diferencial do programa 
é a inclusão e o controle exercido pela própria orga-
nização popular.

O Governo Federal vai destinar 23,5 bilhões de 
reais para o segundo ano do Programa Territórios da 
Cidadania. Em 2009, o programa abrangerá 120 ter-
ritórios, o que representa ações em 1.852 municípios 
de todo o País.

Na Bahia, serão aplicados 2,1 bilhões de reais 
em 9 áreas. Serão beneficiadas 154 cidades com as 
ações articuladas por 22 Ministérios, Governo do Es-
tado, prefeituras e organizações da sociedade civil.

De acordo com o Governador Jaques Wagner, 
o fato de a Presidência escolher a Bahia para lançar 
a nova etapa do programa tem um significado espe-
cial. “Desde o início do nosso Governo, estamos tra-
balhando com o conceito da territorialidade, inclusive 
com o nosso Terra de Valor, e fico feliz de o Presidente   
Lula vir à Bahia para anunciar a ampliação desse pro-
grama”, explicou Wagner. S.Exa. lembrou ainda que, 
neste ano, os projetos federais e estaduais ganharão 
maior sinergia.

O programa, que no ano passado beneficiou as 
regiões da Chapada Diamantina, Sisal, Litoral Sul e 
do Velho Chico, este ano também atenderá as áreas 
do Baixo Sul, lrecê, Semiárido Nordeste II e Sertão 
do São Francisco, o que estimulará nossa economia e 
seguramente significará melhoria na condição de vida 
das populações beneficiadas.

O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente  , pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado   Wilson Braga.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, quero registrar um grande aconteci-
mento: o lançamento do programa para a construção 
da casa própria, feito hoje pelo Presidente   da Repú-
blica no Itamaraty.

Esse programa realmente é o maior que se lan-
çou até hoje para estimular a construção da casa pró-
pria. Como conheço o déficit da habitação na classe 
pobre, quero congratular-me com o Presidente   da 
República. 

Sr. Presidente  , peço a V.Exa. que seja anexado 
ao meu pronunciamento, para que fique registrado 
nos Anais da Casa, um informativo sobre o teor deste 
programa, intitulado Minha Casa, Minha Vida, lançado 
hoje pelo Presidente   da República.

Por outro lado, quero dizer que o mesmo Presidente   
da República deu entrevista, em Pernambuco, dizendo 
que não aceitaria ser candidato ao Senado pelo Esta-
do. Quero que V.Exa... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Infeliz-
mente, Sr. Deputado  , é preciso.

(O informativo sobre o programa Minha Casa, 
Minha Vida a que se refere o Deputado   Wilson Bra-
ga encontra-se na Coordenação de Arquivo do Cen-
tro de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputado  s, conforme Memorando nº 23, emitido pelo 
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – 
art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado  s.)

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado   Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, registro o importante feito do Governo do 
Estado de Santa Catarina, que á a proposta de criação 
de código ambiental.

O projeto de lei prevê a redução de Áreas de 
Preservação Permanente (APP), o pagamento de um 
valor ainda não determinado para proprietários que 
protejam seus recursos naturais e a venda de APPs 
para aqueles que não queiram preservar os 20% de-
terminados por lei de sua propriedade.

O projeto unifica as leis concernentes ao meio 
ambiente e tem como relator na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina o Deputado   Romildo Titon.

Produtores e empresários rurais fizeram um abai-
xo-assinado com mais de 60 mil assinaturas em apoio 
à aprovação do código ambiental estadual.

Estudo da EPAGRI revela que se a legislação 
fosse aplicada, 31 mil propriedades catarinenses esta-
riam sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs), 
inviáveis para produção agrícola.

Santa Catarina precisa compatibilizar a preser-
vação do meio ambiente e o setor produtivo. A própria 
Constituição Federal garante que as questões espe-
cíficas sejam regidas pelo Estado, justamente por en-
tender que um país tão grande e com tanta diversida-
de como o Brasil não pode ficar engessado por uma 
legislação nacional.

O projeto foi discutido em várias ocasiões com 
a sociedade civil e conta com 300 emendas. Só na 
Assembleia Legislativa foram realizadas cerca de 10 
audiências públicas.

A legislação de Santa Catarina, Estado em que 
mais de 80% das propriedades são pequenas, não pode 
ser a mesma de Mato Grosso, Tocantins ou Minas Ge-
rais, onde predominam os grandes empresários.

Vamos aguardar até dia 31 de março, quando 
será votado o projeto na Assembleia Legislativa.
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Não tenho dúvidas de que a intenção da criação 
do código é positiva, porque a legislação ambiental é 
fragmentada e dispersa. A reunião disso tudo em um 
único instrumento legal facilita tanto a gestão quanto 
o ensino e a orientação.

A aprovação do Projeto de Lei nº 238, de 2008, 
pode dar início a um processo que conduza ao respeito 
aos princípios federativos.

Cumprimentos o Governo do Estado de Santa 
Catarina pela interlocução junto às entidades de vá-
rios setores que ajudaram nas discussões para que 
o código ambiental fosse aprovado de forma a be-
neficiar a garantir o desenvolvimento sustentável de 
Santa Catarina, sem prejudicar as nossas reservas e 
sem inibir a geração de emprego e renda, percebendo 
as necessidades do Estado catarinense, que precisa 
de um tratamento diferenciado no que diz respeito ao 
tratamento do solo, buscando com isso a promoção 
da justiça social.

Não se podem definir faixas marginais de prote-
ção que não levem em conta, por exemplo, o regime 
de chuvas da região e também a estrutura fundiária 
ou a ocupação urbana.

Quanto às questões da intempéries climáticas que 
castigaram Santa Catarina, tenho a dizer que inunda-
ções cíclicas ocorrem até mesmo na Alemanha, onde 
as grandes obras hidráulicas de contenção de cheias 
foram feitas já a partir do século XIX e o planejamento 
da ocupação do solo urbano e do território em geral 
é exemplar.

Espero que os Deputado  s catarinenses melhorem 
o projeto enunciado, mas que seja aprovado o novo 
código ambiental.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a pa-

lavra, pela ordem, a nobre Deputada  Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, quero saudar a 
vitória do jornalista Mauricio Funes, eleito presidente 
de El Salvador pela Frente Farabundo Martí de Libe-
ração Nacional (FMLN). A eleição de Mauricio Funes, 
com 51,2% dos votos, encerra 20 anos de hegemonia 
conservadora no país.

Com uma vantagem de mais de 62 mil votos, o 
triunfo da FMLN é inegável e veio na quarta tentativa 
de conquistar o poder depois de 1992, quando a or-
ganização se transformou em um partido político, ao 
fim de 12 anos de guerra civil.

Em 2004, na condição de observadora interna-
cional designada pela Câmara dos Deputado  s e pela 
Confederação Parlamentar das Américas, participei 
das eleições presidenciais de El Salvador, ocasião 

em que conheci o líder Schafik Handal, herói da luta 
de libertação de El Salvador, falecido em 24 de janei-
ro de 2006.

Handal liderou o Partido Comunista salvadore-
nho nos anos difíceis e heroicos da luta contra os re-
gimes repressivos e entreguistas. Foi um dos homens 
mais procurados pelos Estados Unidos e pelos es-
quadrões da morte a seu serviço. Eram os tempos da 
chamada guerra de baixa intensidade desatada pela 
administração Reagan na América Central, quando os 
guerrilheiros da FMLN punham em xeque o exército 
das oligarquias, treinado e armado até os dentes por 
Washington.

Convidada para novamente participar como ob-
servadora internacional do último pleito presidencial 
de El Salvador, infelizmente não me foi possível fazer 
essa viagem.

O TSE e os observadores internacionais ressalta-
ram a normalidade da eleição no país. Segundo dados 
ainda não oficiais, a participação foi de 60% dos 4,3 
milhões de eleitores registrados. O processo eleitoral, 
contudo, registrou denúncias de irregularidades. Obser-
vadores informaram que vários cidadãos estrangeiros 
tentaram votar com identificação falsa, fato para o qual 
a FMLN alertou na semana que antecedeu o pleito.

Os desafios do novo Presidente   são enormes. El 
Salvador tem a taxa mais alta de mortes violentas da 
América Latina devido à ação dos maras ou pandillas 
– gangues juvenis armadas. A pobreza afeta 37% da 
população, e cerca de 10% se encontra abaixo da linha 
da pobreza. A taxa de analfabetismo, em 2005, era de 
18,9%. As exportações se concentram nas manufatu-
ras e no café, e a balança comercial apresenta déficit 
de US$5,2 milhões.

Os Estados Unidos são o principal sócio comercial 
e receptor de mais de 2,5 milhões de imigrantes salva-
dorenhos. A propósito, as remessas desses imigrantes 
se converteram na segunda fonte de subsistência do 
país (17% do PIB).

Saúdo, portanto, o êxito do jornalista Mauricio 
Funes, que representa uma nova geração de lutado-
res salvadorenhos com formação adequada e métodos 
atualizados para enfrentar as velhas e novas adversi-
dades políticas daquela nação.

Saúdo com especial carinho a Primeira-Dama, 
Vanda Pignato, brasileira e amiga que tenho certeza 
muito contribuirá para a nova administração de El Sal-
vador, impulsionando a sua integração com o resto do 
mundo, utilizando-se da reconhecida habilidade com 
que integrou o Brasil à América Central.

Torço para que o novo Presidente   e sua equipe 
saibam enfrentar as dificuldades herdadas de seus 
antecessores e conduzam o povo salvadorenho no 
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caminho do progresso e do desenvolvimento indepen-
dente de sua pátria.

Em segundo lugar, Sr. Presidente  , solicito a V.Exa. 
a inclusão do Projeto de Lei nº 5.829, de 2005, na pauta 
de votações da Câmara dos Deputado  s.

Sras. e Srs. Deputado  s, uma das mais impor-
tantes medidas tomadas pelo Poder Judiciário para 
facilitar o acesso da população à Justiça é a decisão 
de criar Juizados Especiais Federais, assegurando a 
interiorização da Justiça Federal.

A Justiça Federal permanece com uma estrutura 
limitada, que dificulta o acesso ao cidadão interiorano 
e, em muitos casos, impede os mais humildes de a ela 
recorrerem em busca de seus direitos.

O Projeto de Lei nº 5.829, de 2005, proposto pelo 
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação 
de 400 Varas Federais destinadas à interiorização da 
Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos 
Juizados Especiais Federais no País, tem o claro ob-
jetivo de corrigir distorções e tornar a Justiça Federal 
mais próxima do cidadão que reside no interior.

É sabido que a estrutura atual da Justiça Federal 
apresenta-se com uma sobrecarga de trabalho de tal 
dimensão que os prazos de julgamento só têm feito 
aumentar nos últimos anos, resultando numa justiça 
pouco eficaz para todos que a ela recorrem, principal-
mente nas regiões interioranas do País.

É preciso, pois, inverter essa situação e oferecer 
uma resposta da justiça compatível aos anseios dos 
cidadãos brasileiros. Assim, o STJ apresenta propos-
ta que persegue esse objetivo e estabelece que a lo-
calização das novas varas federais será fixada com 
base em critérios técnicos definidos e aprovados pelo 
Conselho de Justiça Federal e implantadas, gradativa-
mente, pelos Tribunais Regionais Federais, juntamente 
com os seus respectivos cargos, em número de 50 por 
ano a partir de 2006, observada a disponibilidade de 
recursos orçamentários.

Tamanha é a relevância da matéria, que o Projeto 
de Lei nº 5.829 já foi aprovado nas Comissões de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
além de ser objeto de requerimento de 47 Deputado  s, 
todos pedindo sua inclusão na Ordem do Dia.

Ante o exposto, encareço aos Srs. Líderes par-
tidários e à Mesa desta Casa que atendam os pleitos 
de parcela significativa dos Deputado  s e incluam o 
Projeto de Lei nº 5.829, de 2005, na Ordem do Dia, 
para que a Câmara dos Deputado  s possa aprová-lo e 
apressar a necessária interiorização da Justiça Federal 
e o acesso do cidadão aos seus foros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .

O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , só 
para terminar o meu discurso, quero que o Presidente   
da República saiba que a Paraíba tem uma vaga de 
Senador para ele. Pernambuco não tem, mas a Pa-
raíba tem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Vamos 
encerrar esta fase da sessão, infelizmente.

Vou autorizar a publicação dos pronunciamentos 
dos demais Parlamentares inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado   Claudio Cajado, do Demo-
cratas da Bahia, primeiro orador inscrito no Pequeno 
Expediente. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente  , antes 
de me conceder a palavra para falar no Pequeno Ex-
pediente, V.Exa. me permite apresentar uma questão 
de ordem, com base no art. 95 do Regimento Interno? 
Com ela, pretendo ajudar V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
há Deputado  s que se inscrevem pela manhã. Pesso-
almente, cheguei hoje a esta Casa às 7h10min, para 
ser o primeiro orador inscrito a me pronunciar a partir 
das 14h.

O Ato da Mesa nº 66, no seu art. 2º, permite que 
qualquer Parlamentar dê como lido seu pronunciamento 
até as 14h30min. Está aqui o Ato da Mesa nº 66.

Com o intuito de ajudar V.Exa. e para evitar que 
os Parlamentares que não usaram da palavra fiquem 
chateados ou achando que V.Exa. cerceou o direito 
deles, quero dizer que considero de bom alvitre que 
aquele que quiser dar como lido o seu pronunciamento 
chegue às 14h e que seja concedida a palavra, nessa 
condição, a 30 Parlamentares – cada um falaria por 1 
minuto. A seguir, V.Exa. daria por encerrado o período 
destinado a dar como lido os pronunciamentos, e os 
que não tivessem sido contemplados ficariam para a 
sessão seguinte – no caso, quinta-feira – ou para a 
próxima semana.

Apresento esta questão de ordem para colaborar 
com V.Exa. e esclarecer o nosso posicionamento, até 
porque, como disse a V.Exa. anteriormente, dentro de 
instantes irei à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, que realizará reunião ordinária 
a partir das 14h30min.
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Para não comprometer o desempenho das inú-
meras atividades que temos que realizar neste Par-
lamento, sugerimos a observância dessa regra, que, 
inclusive, consta de Ato da Mesa.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Queria 

só dizer a V.Exa que a praxe que tem sido adotada 
aqui é procurar dar o máximo de oportunidade aos 
Parlamentares. Tínhamos disponível o tempo de 14h 
às 14h30min. Às 14h35min, encerramos. Portanto, 5 
minutos após o prazo. E agora, só com a questão de 
ordem de V.Exa., já perdemos mais de 3 minutos.

Foi feita a leitura da ata – por V.Exa., inclusive. 
A nossa intenção é dar oportunidade ao maior núme-
ro de Parlamentares. Neste momento já se passaram 
mais 4 minutos.

Apesar disso, V.Exa. tem razão na questão de 
ordem.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Muito obrigado, 
Presidente  .

A minha intenção foi unicamente socorrê-lo e 
ajudá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Conce-
do a palavra ao Deputado   Claudio Cajado, o primeiro 
orador inscrito para o Pequeno Expediente.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sras. e Srs. Deputado  s, inicialmente pa-
rabenizo a Prefeita do Município de Lajedo do Tabocal, 
Mariângela Borges, por ter tomado posse e sido diplo-
mada na segunda-feira passada, antes de ontem.

Foi uma solenidade extremamente bela, partici-
pativa, que fez jus à eleição democrática da Prefeita. 
Era vontade da população de Lajedo do Tabocal ter 
na Prefeitura uma mulher guerreira, que representas-
se, através das suas ações e da sua pessoa, o povo 
do município.

Quero também, Sr. Presidente  , neste pronun-
ciamento dividido em 2 momentos, falar a respeito da 
queda do FPM, de que as Prefeituras estão sendo ví-
timas desde o mês de fevereiro passado.

Nós não podemos compreender como estava 
prevista uma queda de 18% do FPM para o mês de 
fevereiro e se chegou ao nível de 39%, sem que te-
nha havido o mínimo de informação para os Prefeitos 
e Prefeitas brasileiras. Não é possível que os gestores 
municipais tenham um custeio a promover e simples-
mente, no momento do repasse, nos dias 10, 20 e 30, 
haja uma queda dos recursos e os municípios sequer 
recebam a informação dos motivos. 

No fim da semana passada, visitei diversos muni-
cípios da região da Chapada Diamantina, no sudoeste 
do Estado da Bahia, e conversei com alguns Prefei-
tos. Dois deles me disseram claramente que corriam 

o risco de ter proposto contra eles um processo de 
crime de responsabilidade por não terem repassado 
o duodécimo às Câmaras Municipais, por completa 
falta de capacidade financeira para poder honrar esse 
compromisso constitucional. 

Ora, Sr. Presidente  , nenhum Prefeito recém eleito, 
que tenha tomado posse há pouco mais de 2 meses 
e meio, atrasaria o repasse do duodécimo da Câmara 
se não estivesse verdadeiramente impossibilitado de 
cumprir com a sua obrigação. 

Trago ao plenário esta grave questão, para não 
continuarmos como estamos, no escuro, sem o mínimo 
de informação. Na verdade, as administrações muni-
cipais têm o direito não apenas de ter seus recursos 
assegurados no FPM, mas, acima de tudo, de serem 
informados a respeito do que efetivamente ocorreu. 

Nos 18 anos em que acompanho essa questão 
do repasse do FPM, nunca vi uma queda no patamar 
como a que ocorreu no mês de março, sequenciando 
o mês de fevereiro. 

Gostaria de pontuar outra questão que também 
diz respeito basicamente aos municípios brasileiros. 
Trata-se do parcelamento do INSS. 

Sr. Presidente  , eu iria fazer este pronunciamento 
no dia de ontem, mas infelizmente não pude, e aborda-
ria hoje essa temática de forma mais profunda. 

Foi publicada ontem à noite, no Diário Oficial 
da União, a Portaria Conjunta nº 2, da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, distribuindo a instrução normativa 
que regulamenta a Medida Provisória nº 457, votada 
neste Parlamento, que permite o parcelamento em até 
240 meses das dívidas contraídas pelos municípios 
junto ao INSS. 

Com essa portaria conjunta, os municípios co-
meçam efetivamente o processo administrativo de 
seu parcelamento, uma vez que, desde a edição da 
medida provisória até o presente momento, nada, ab-
solutamente nada, foi feito. E os municípios continuam 
tendo sequestrados seus recursos do FPM, continuam 
com as lides judiciais, muitas delas com deferimento 
e o não cumprimento por parte do INSS. 

Trago essa questão para que possamos finalmen-
te vislumbrar o horizonte em que as finanças públicas 
sejam equacionadas, até porque os municípios que 
estiverem inadimplentes não vão receber os espera-
dos recursos oriundos do Governo Federal, repasses 
importantes de investimentos. 

Por fim, Sr. Presidente  , é urgente que o Governo 
Federal, principalmente o Ministério da Integração Na-
cional, olhe para o Baixio de Irecê e para a Barragem 
de Mirorós. Não podemos permitir que 14 Municípios, 
com 223 povoados, na região de Irecê, no Estado da 
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Bahia, fiquem sem água porque a Barragem de Mirorós 
está com o nível mais baixo dos últimos anos. Temos 
que encontrar uma solução. 

A Barragem de Mirorós é a vida da região de Irecê, 
mas se encontra com apenas 28% da sua capacidade 
de armazenagem. Não podemos permitir que o Gover-
no Federal não invista nessa importante área. 

Esse é um assunto que considero grave. Sei que 
o Ministro da Integração Nacional, o conterrâneo baia-
no Geddel Vieira Lima, esteve lá. Acompanharemos, 
nos próximos 15 a 20 dias, a solução que o Governo 
Federal dará ao povo da região de Irecê. 

Muito obrigado, Sr. Presidente  , inclusive pela 
tolerância. 

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente  , quero registrar que 
todas as vezes em que subo à tribuna lembro que a 
Casa está em dívida com os deficientes físicos. Tive 
a promessa, desde 2007, de que fariam a reforma do 
acesso à tribuna. Isso foi prometido de 2007 para 2008 
e de 2008 para 2009. Espero que, antes do final da 
nossa legislatura, tenhamos isso contemplado. 

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, muitos 
têm falado, ontem e hoje, sobre a queda no repasse 
de verbas do FPM aos municípios. Hoje, no Estado do 
Paraná, há uma paralisação de 70% dos municípios da 
região oeste, que aderiram a um manifesto para expor 
sua situação. Muitos disseram ser inesperado o corte 
nos repasses. Eu diria que já era esperado. 

Quero analisar a situação por um ângulo diferente 
e chamar a atenção para a falta de responsabilidade 
do Executivo Federal com relação ao tema. Era visível 
que, a partir de 15 setembro, com a eclosão da crise 
financeira mundial, a partir da quebra do Banco Leh-
man Brothers, nos Estados Unidos, uma grande crise 
global, não só nos Estados Unidos, se alastraria pela 
Europa e chegaria ao Brasil. 

Nossos Ministros, em especial os da área de pla-
nejamento, deveriam ter alertado, no período da eleição, 
na transição dos governos, aos novos Prefeitos e aos 
reeleitos sobre a real situação do que se desenharia 
em nossa economia. Pelo contrário, foi dito pelo nosso 
Presidente   que uma marolinha estaria acontecendo e 
que ela, aspas, “não atravessaria o Atlântico”.

Esta situação deveria de ter sido apresentada aos 
nossos Prefeitos: “Vamos ter crise. Vamos ter redução 
na arrecadação de impostos. Se preparem, porque 
haverá cortes nos repasses.” Isso não aconteceu. E 
agora dizem inesperadamente que vamos ter muitas 
dificuldades nos Municípios. Vamos ter, sim, porque 
muitos deles basicamente vivem dos repasses. Não 
cobram IPTU; não têm receita própria de ISS e vivem 
do recebimento do ICMS dos seus Estados e do re-

passe do Fundo de Participação dos Municípios. Isso 
é fato. Como é que vamos cobrar dos Prefeitos o cum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal?

Neste momento, com certeza, nós já temos al-
guns municípios que, com a queda da arrecadação, 
manutenção ou eventualmente até o aumento dos sa-
lários, já estão enquadrados na Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Qualquer promotor público poderá entrar 
com uma ação contra o Prefeito. Isso é realidade; é 
fato. Agora, o que temos a fazer? Estamos por votar a 
medida provisória que contempla o Fundo Soberano, 
um grande volume de recursos para ações que consi-
deramos inoportunas.

Nós temos que fazer com que a nossa autoridade 
maior, o Governo Central, crie mecanismos para que, 
dentro do exercício de 2009, possamos ter alguma 
compensação, principalmente para que os pequenos e 
médios municípios atravessem com alguma segurança 
esta crise e possam adaptar-se à nova realidade dos 
seus orçamentos.

Não tenho isso formalizado, mas levo o tema à 
reflexão dos Deputado  s, ao debate da Câmara, para 
que criemos um mecanismo, que pode ser provoca-
do pelo Executivo, a fim de haver uma compensação 
pela queda no repasse aos municípios, medida que 
vai deixá-los inviabilizados.

Essa situação só se resolverá definitivamente 
quando o pacto federativo for diferente. De todo o bolo 
tributário, apenas 14% a 16% ficam com os Municípios; 
23%, 24%, com os Estados; e mais de 60% ficam com 
a União. É preciso fazer uma redivisão. Apresentamos 
proposta nesse sentido na reforma tributária, mas não 
foi aceita. Nós a levaremos ao Plenário no momento 
oportuno.

Volto a alertar que é preciso criar algum mecanis-
mo para enfrentarmos esta realidade, que será contí-
nua, da queda no repasse do Fundo de Participação 
dos Municípios, situação que os deixará totalmente 
inviabilizados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, o início 
de mandato para os Prefeitos do nosso Brasil é uma 
verdadeira engenharia. A princípio, para os novos é a 
missão de entender o mecanismo da máquina pública; 
para os experientes é dar continuidade às crescentes 
despesas atreladas às demandas sociais: educação, 
saúde, desenvolvimento urbano, dentre tantos.

No mês de fevereiro deste ano, houve redução de 
18% do FPM em relação ao mesmo período de 2008. 
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As responsabilidades nos municípios aumentam e os 
recursos disponíveis diminuem.

A crise mundial vinha sendo anunciada desde 
setembro do ano passado, com a eclosão de proble-
mas financeiros no sistema bancário americano pro-
vocado pelo subprime habitacional naquele País. O 
Presidente   Lula subestimou o fato e chamou a crise 
de uma marolinha e disse que ela “não atravessaria 
o Atlântico”. Ao contrário do que se previa, as autori-
dades diziam que aqui a crise não chegaria e o Brasil 
cresceria seu PIB de forma normal. Alguns Ministros 
alardearam que cresceríamos mais do que em 2008. 
Isso incutiu aos Prefeitos eleitos e reeleitos a ideia de 
que as coisas não mudariam e de que as finanças de 
seus municípios não seria abalada.

A irresponsabilidade foi muito grande. O racional 
seria o Ministério do Planejamento alertar os Prefeitos 
para o fato de que a arrecadação cairia, que teriam que 
adequar seus orçamentos à nova realidade. Nem mesmo 
o Orçamento da União sofreria modificações. Só agora, 
quando a realidade da crise se mostrou, é que o Gover-
no anunciou cortes. Haverá muito mais ainda.

Hoje mesmo vários municípios do Paraná estão 
parados em protesto contra a queda dos repasses do 
FPM. Municípios ficarão inviabilizados; vão extrapolar 
a lei de responsabilidade fiscal.

Segundo nota divulgada pela Confederação Na-
cional dos Municípios, o valor efetivo do 2º repasse de 
março do FPM, 250 milhões de reais transferidos às 
Prefeituras na última sexta-feira, é 19% menor que a 
estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
que havia divulgado, no início do mês, a previsão de 
350 milhões de reais.

Sr. Presidente  , como explicamos isso em nossos 
Estados? Esta Casa não pode sucumbir à omissão, 
assistindo nossas cidades à beira da forca, contanto 
moedas para saber qual compromisso vai honrar em 
cada mês.

Entretanto, o pior está por vir. Diante da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, alguns Tribunais de Contas 
dos Estados já emitem alertas aos Prefeitos. O corte 
no FPM fatalmente impedirá os administradores pú-
blicos de honrar seus percentuais de gasto. Já está 
ocorrendo redução de salários, corte de cargos e até 
mesmo redução de investimentos em setores essen-
ciais como educação e saúde.

No Paraná, Prefeitos vão além. Muitos já fecham 
as portas em protesto, mas também para se pouparem 
do risco de não cobrir até mesmo a folha de pagamento. 
De acordo com o Presidente   da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, o decréscimo 
no valor real do FPM reflete tanto a crise econômica 
quanto as medidas de desoneração anunciadas pelo 

Governo Federal para enfrentá-la, como a redução das 
alíquotas do IPI dos automóveis e a correção da tabela 
do Imposto de Renda de Pessoas Físicas.

Não bastasse o quadro atual, na última semana, 
o Governo anunciou o corte de 21,6 bilhões de reais 
no Orçamento Geral da União de 2009. Dentro desse 
quadro, o bolo do FPM, composto do IPI e do IR, foi 
revisto para um valor 9,1% menor. Passou de 247 bi-
lhões de reais para 225 bilhões de reais.

Há muito estamos discursando a reforma do pac-
to federativo, para que se possa contemplar o repasse 
justo aos municípios. Estamos tratando na tribuna do 
aumento do FPM, mas ainda não levamos esse tema 
à mesa, correndo o risco de terminarmos este man-
dato sem êxito nesta discussão. Atualmente os muni-
cípios contam com apenas 14% a 16% de tudo o que 
o Governo Federal arrecada, enquanto, na verdade, 
deveriam dispor de pelo menos 25%.

Almejamos que Prefeitos e Prefeitas não precisem 
ir à Capital dos seus Estados ou a Brasília passar o 
pires atrás de esmola. É preciso administrar com dig-
nidade e garantir, por força da sua própria arrecada-
ção, saúde de qualidade, educação em tempo integral 
e segurança à população.

O Governo Federal que fique com as responsa-
bilidades em nível macro. O município precisa ter ca-
pacidade de resolver seus próprios problemas com a 
divisão justa do bolo arrecadado pela União. Quando 
sabemos que 81% dos municípios brasileiros têm o 
FPM como renda principal, não há justificativa para 
redução de recursos.

Rompante maior é constatar que ao reduzir a alí-
quota do IPI para a venda de veículos, o Governo não 
fez a dedução do bolo dos 55% que cabem à União e 
sim jogou a conta nas costas dos municípios.

Em números absolutos, no Paraná, o FPM caiu 
11% em fevereiro, em comparação com janeiro – pas-
sou de 316 milhões de reais para 281 milhões de reais. 
Ainda no Paraná, a queda do FPM foi de 3,5% em ja-
neiro e fevereiro deste ano, em comparação com igual 
período de 2008 – passou de 604 milhões de reais 
para 583 milhões de reais.

No Brasil, os repasses caíram de 8,81 bilhões de 
reais em janeiro e fevereiro de 2008 para 8,50 bilhões 
de reais em igual período de 2009. Segundo a CNM 
(Confederação Nacional de Municípios), em compa-
ração com o mesmo período do ano passado, o valor 
dos repasses caiu 5% apenas em fevereiro: passou 
de 4,32 bilhões de reais em 2008 para 4,10 bilhões 
de reais em 2009.

Vejam só, o Presidente   Lula afirmou tratar-se de 
uma marolinha e aí está o tsunami arrasando as es-
truturas do País e de forma impiedosa sucumbindo as 
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administrações municipais e o setor produtivo, esteio 
da economia brasileira.

Uma sucessão de desajustes transformou o ce-
nário apresentado ao País com aparência estável em 
um dominó de cortes nos preços, nas vendas e prin-
cipalmente nos empregos.

O PAC, que era só propaganda, empacou à mín-
gua. Não há crescimento, não há crédito às empresas 
e não há perspectiva diante das medidas insuficientes 
que são adotadas pelo Governo.

Alertávamos sobre um colapso no sistema finan-
ceiro, aqui mesmo neste plenário, ao longo de 2007, 
quando a política econômica deste Governo já dava 
sinais de inconsistência. Pois bem, bastou a marolinha 
e a fragilidade veio à tona.

Corte aos municípios, burocracia para as empre-
sas. Quando se vai ao BNDES não são encontrados 
mecanismos para enfrentar a crise, pois é uma estrutura 
que dará recursos para longo prazo, para subsidiar ape-
nas operações de investimentos. Já o Banco do Brasil 
é dominado por uma ditadura de crédito, que olha o 
balanço das empresas com uma visão tacanha, não 
considera se possui 6 mil funcionários, se há centenas 
de produtores envolvidos e que, se essas empresas 
tiverem problemas, milhares que integram a cadeia 
produtiva estarão perdendo suas atividades.

Os números são baseados em dados do próprio 
Governo. Não há o que esconder. Pelo que vemos, o 
problema não está apenas atrelado à crise, mas tam-
bém ao modelo de gestão.

Aqui está o Congresso à disposição e o Governo 
precisa querer compartilhar as dificuldades com res-
ponsabilidade. Não bastam medidas paliativas, quando 
o País já está à deriva.

Diante do cenário e das dificuldades que os mu-
nicípios, principalmente os pequenos, terão pela frente, 
propomos que o Ministério da Fazenda e o Ministério 
do Planejamento criem mecanismos especiais de finan-
ciamento aos municípios neste ano de 2009, mesmo 
que seja em forma de antecipação, para que se atra-
vesse este período crítico de crise, até que as cidades 
brasileiras possam se adequar à nova realidade.

A decisão está nas mãos do Sr. Presidente   da 
República e de seus Ministros.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado   Marcelo 
Teixeira.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , registro a 
realização de seminário muito importante na semana 
passada em São Paulo.

Parabenizo a Comissão de Turismo e Desporto e 
o PANROTAS pela excelência do seminário realizado, 
muito proveitoso para o setor de turismo, que contou 
com a participação da ANAC e do Banco Central.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado   Vicentinho, do PT de São Paulo.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente  , antes de passar ao tema que me 
traz à tribuna, anuncio a presença entre nós do jovem 
Vinícius Granja, meu convidado para conhecer a rea-
lidade do Parlamento. Formado em Administração de 
Empresas, ele faz parte de família digníssima, da qual 
também são membros Raimundo e Marlene Granja, 
além do meu assessor, o Chiquinho. Seja bem-vindo, 
querido amigo Vinícius.

E, por falar em visita, Sras. e Srs. Deputado  s, 
ressalto a dos enfermeiros e enfermeiras que ora es-
tão reunidos no Auditório Nereu Ramos, discutindo a 
proposta de redução da jornada de trabalho para 30 
horas semanais – um pleito muito justo em razão da 
periculosidade, da insalubridade e de outras situações 
penosas a que está sujeita essa categoria, que está 
realizando reuniões no País inteiro. Sua visita fortale-
ce o Congresso Nacional. Quiçá sempre tivéssemos 
aqui sempre presenças tão dignas para nos chamar 
a atenção para os projetos em curso.

Recebi em meu gabinete também companheiros 
da PETROBRAS em greve – e minha torcida é para que 
se chegue a um acordo logo. A PETROBRAS, empresa 
muito importante, tem na Presidência uma figura muito 
digna e cuidadosa, a exemplo de seus demais dirigen-
tes. Por isso, a expectativa é a de que efetivamente se 
chegue ao melhor entendimento em breve.

E, para encerrar o tema visitas, Sr. Presidente  , re-
gistro a de representantes de trabalhadores e diretores 
da EMBRAER hoje, em reunião extraordinária na Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Mais de 4.200 pais de famílias foram demitidos suma-
riamente, sem que houvesse o mínimo diálogo com o 
sindicato – situação que ainda não foi resolvida.

À referida reunião compareceram os companhei-
ros Toquinho, Presidente   do Sindicato da Indústria Ae-
roespacial, filiado à CUT, e Nilson, do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, filiado 
ao CONLUTAS, além de representantes das centrais 
sindicais. E o debate ali travado foi muito sério e forte, 
altamente comprometido com a causa. Afinal de contas, 
a EMBRAER, que recebe financiamento de instituições 
públicas, é uma empresa da qual temos orgulho – e 
não vergonha –, uma empresa importante que precisa 
ter preocupação estratégica com o Brasil, não com o 
lucro, pura e simplesmente. Ela deve ser vista com bons 
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olhos e, para tanto, ter melhor postura. Então, como 
não dialogar agora com os trabalhadores?

Por isso, Sr. Presidente  , nós, defensores da Con-
venção nº 158 da OIT e de mecanismos de diálogo 
entre capital e trabalho, sobretudo nas horas mais 
difíceis, vamos apresentar ainda hoje á Mesa reque-
rimento para que a Casa aprove a criação de Comis-
são Externa para, in loco, analisar a dura realidade 
que hoje atinge São José dos Campos, cidade tão 
querida e amada.

A EMBRAER é muito importante para aquela re-
gião, mas não podemos deixar de fazer dura e severa 
crítica à empresa, pois queremos que ela continue 
sendo motivo de orgulho para nós e vencendo concor-
rências no mundo, mas olhando sobretudo para aquilo 
que é mais sagrado: o trabalhador.

Muitos foram demitidos. Há pessoas chorando. Os 
depoimentos de hoje foram de entristecer o coração.

Empresas não podem pensar somente em lucro, 
ainda mais uma empresa como a EMBRAER, que tem 
relações profundas com o Governo.

Obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra,pela ordem, ao Sr. Paulo Abi-Ackel.
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero 
fazer apenas um registro, enquanto o Deputado   Dr. 
Talmir segue para a tribuna.

Encontram-se presentes na Casa, dando-nos a 
honra da visita, o Deputado   Estadual Sebastião Costa, 
o Prefeito de Manhuaçu, Sérgio Breder, acompanhado 
do Presidente   da Câmara Municipal, Toninho Gama, e 
de Carlos Henrique Cruz e Maurício Breder.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Muito 
obrigado pela visita.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem a 
palavra o Deputado   Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente   Rafael Guerra, tivemos hoje, mais 
uma vez, reunião da Frente Parlamentar Ambientalista. 
Como sempre, a reunião foi realizada no décimo andar 
do Anexo IV, sob a coordenação de Mário Mantovani, 
para abordar o tema “água”.

É muito importante entendermos que o Brasil pos-
sui o maior reservatório de água do mundo: o Aquífero 
Guarani. Precisamos pensar em sua proteção.

Atualmente, meio ambiente está muito associado 
a turismo. Participei do 22º Congresso Internacional de 
Gastronomia, que ocorreu no Palácio das Convenções 
do Anhembi. Houve também apresentação da Confede-
ração Nacional do Turismo (CNTur), na pessoa do seu 
Presidente  , Dr. Nelson de Abreu Pinto, que coordenou 
os trabalhos. Estavam presentes diversos expositores, 

demonstrando a importância do turismo autossusten-
tável e ecologicamente correto.

Nós, do Partido Verde, fazemos questão de valo-
rizar o turismo. Sabemos do trabalho muito bem-feito 
do Ministro Walfrido dos Mares Guia, que elevou mais 
ou menos 10% do orçamento para o turismo. Já o ele-
vamos para 18%. No entanto, ainda precisamos atingir 
os 82% que faltam.

O Partido Verde tem 14 Deputado  s Federais – 5 
de São Paulo – e 8 Deputado  s Estaduais de São Pau-
lo, além de conduzir mais de 20 Prefeituras, conquis-
tadas na última eleição, sob a coordenação da nossa 
Presidenta da Executiva Estadual, Vereadora Regina 
Gonçalves.

O PV é um partido internacional. Neste final de 
semana será realizado o seu terceiro congresso inter-
nacional, em Bruxelas, na Bélgica. Crescemos 180% na 
última eleição. Acreditamos que o crescimento ocorre 
porque a população entende que o Partido Verde tem 
uma meta de proteção ao meio ambiente e ao ser hu-
mano. Queremos nos espelhar na Alemanha, que hoje 
é governada pelo PV. O partido trabalha de maneira 
ecologicamente correta, com desenvolvimento autos-
sustentável. Queremos que no Brasil também todas 
as ações sejam feitas dessa maneira.

O plano habitacional foi lançado hoje. Serão cons-
truídas 1 milhão de casas populares. Nós, que somos 
da base governista, aproveitamos para parabenizar 
o Presidente   Lula. O Deputado   Sarney Filho, nosso 
Líder no Congresso Nacional, sugeriu ao Presidente   
que essas casas tivessem energia solar. Fizemos o 
levantamento. Não custaria mais do que 200 reais a 
instalação em cada casa.

Para concluir, Sr. Presidente  , queremos voltar à 
questão do turismo. O Dr. Nelson de Abreu disse que 
a cultura do turismo é a cultura da vida. Ele tem razão. 
Quando fazemos turismo, queremos sair do estresse, 
queremos renovar nossas energias. Nada melhor para 
a nossa saúde física, mental, social, cultural e espiri-
tual. Vamos valorizar o turismo por meio de uma ação 
ecologicamente correta, ligada à questão ambiental.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado   Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero fazer 
2 registros rapidamente.

Primeiro, exalto o Presidente   Lula pelo lançamento 
do Plano Nacional de Habitação, que permitirá a cons-
trução de 1 milhão de casas. Estamos entusiasmados 
com a certeza de que o Governo Federal concederá 
uma cota de casas populares ao interior do Amazonas 
e a nossa capital, Manaus.
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Desejo ainda registrar o aniversário de fundação 
da cidade de Maraã, no meu Estado, o Amazonas. Não 
pude comparecer à comemoração, mas o Deputado   
Estadual Belarmino Lins de Albuquerque está na cidade 
prestigiando todos os eventos comemorativos.

Parabenizo desta tribuna o Prefeito Dilmar San-
tos Ávila, o Vice-Prefeito Elcias Acacio Gonçalves, 
os Vereadores, enfim, o povo de Maraã pela data de 
hoje, quando se comemora o aniversário da fundação 
da cidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 

palavra o Deputado   Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente  , nobres pares, inicialmen-
te, registro a grande mobilização dos profissionais de 
enfermagem, que, em todo o Brasil, estão em luta pela 
aprovação do projeto de lei que estabelece 30 horas 
semanais para a jornada de trabalho da categoria, 
uma aproximação da jornada de trabalho de outros 
profissionais da saúde, como é o caso dos médicos, 
que podem ter mais de um vínculo, exercendo plena-
mente sua profissão e, portanto, ampliando a oferta 
de serviço de saúde à população brasileira.

Incorporo-me aos Deputado  s que querem que 
o projeto de lei que estabelece a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais para enfermeiros seja votado o 
quanto antes aqui na Câmara dos Deputado  s.

Estão de parabéns o Conselho Federal de Enfer-
magem, os Conselhos Regionais, nossa companhei-
ra Olímpia, lá em Pernambuco, os sindicatos. Essa é 
a capacidade de mobilização por uma ação coletiva 
nobre, que vai aumentar os serviços de saúde da po-
pulação brasileira.

Além disso, Sr. Presidente  , quero me deter à situ-
ação dos Municípios. A queda da arrecadação do IPI e 
do Imposto de Renda está fazendo com que o Fundo 
de Participação dos Municípios, composto por esses 2 
tributos federais, sofra uma redução exorbitante, preo-
cupante, gravíssima para a situação das finanças dos 
5.600 Municípios do Brasil.

Percorri, nesses últimos dias, mais de 5 Municí-
pios em Pernambuco, e todos eles sofrem redução do 
Fundo de Participação dos Municípios, que varia entre 
30%, 40% e às vezes até 50% em relação ao perío-
do anterior. A situação por que passam os Municípios 
brasileiros é calamitosa, sobretudo os do Nordeste do 
Brasil, onde o peso do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios é maior do que em outros que têm recursos 
do ICMS e outras fontes de receita.

Essa redução, estimada em 19% pela Secre-
taria do Tesouro Nacional, representa 1 bilhão e 700 
milhões de reais a menos no FPM no trimestre em 

comparação com o mesmo trimestre de 2008. Repito: 
1 bilhão e 700 milhões de reais a menos, 19% a me-
nos na estimativa que havia sido feita pela Secretaria 
do Tesouro Nacional.

O problema, Sr. Presidente  , é gravíssimo, re-
quer a intervenção coletiva de todas as Deputada s e 
Deputado  s que aqui representam o povo que vive nos 
Municípios. O problema requer atenção detalhada, 
construtiva do nosso Governo Federal. Alguma coisa 
urgente precisa ser feita.

Algumas hipóteses, Deputado   Nelson Pellegri-
no, já têm sido aventadas. Uma delas seria congelar o 
pagamento ao INSS nas próximas 4 parcelas. Então, 
aquela renegociação que pode ser feita com a nova 
legislação em 240 meses, seria feita em 244 meses, 
e esses primeiros 4 meses não seriam pagos.

A outra é baixar o superávit primário, que está 
em 4,25 e baixou agora para 3,85. Mas a realidade do 
mundo, por causa da crise, é que todos os países têm 
uma política fiscal mais ousada.

O Brasil precisa, portanto, reduzir as metas do 
superávit primário para 2% ou 2,5% e liberar recursos 
para serem injetados diretamente no Fundo de Parti-
cipação dos Municípios, a fim de aliviar a situação de 
penúria por que passam, sobretudo os que mais de-
pendem do FPM.

Conclamo a Casa para, dialogando com o Execu-
tivo, pleitear a redução na meta do superávit primário 
para 2% ou 2,5%, repito, porque o percentual de hoje 
é de outra conjuntura.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Conce-

do a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada  Luciana 
Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, os aposentados e pensionistas do 
AERUS perguntam o que se faria se, depois de con-
tribuir durante décadas para uma aposentadoria dig-
na, fossem informados de que, em vez de receberem 
os 100% de aposentadoria a que teriam direito, iriam 
receber apenas 8% ou nada. É isso que está acon-
tecendo com os participantes do Fundo AERUS de 
Seguridade Social, que, há 3 anos, lutam para reaver 
suas aposentadorias e pensões.

Hoje o Supremo Tribunal Federal vai votar recurso 
extraordinária à ação de defasagem tarifária da VARIG, 
última chance que esses trabalhadores têm de reaver 
suas aposentadorias e pensões.

Esperamos que o Supremo tenha a sensibilidade 
de ouvir a voz desses pensionistas e aposentados e 
acatar a possibilidade de o Governo ter que pagar esses 
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recursos ao fundo de pensão para que os aposentados 
e pensionistas recebam o que lhes são de direito.

O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente  , 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado   Nelson Pellegrino.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, quero apenas registrar que na segunda-feira 
o Presidente   Lula esteve na Bahia lançando uma nova 
etapa do Programa Territórios da Cidadania, duplican-
do o número de territórios de 60 para 120 e duplicando 
também os investimentos. E a Bahia estará contemplada 
neste esforço nacional para diminuir a pobreza e a misé-
ria. São vários Ministérios, mais de 20, que se integram 
em ações para resgatar a cidadania.

Registro também o resultado da pesquisa Data-
folha em que o Governador Jaques Wagner, da Bahia, 
é apontado como favorito, com 36% das intenções de 
voto, na disputa pelo Governo baiano em 2010. Isso 
é fruto de um trabalho não só do Governador, mas 
também de sua equipe. Todos nós esperamos que a 
Bahia lhe dê mais 4 anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem a 

palavra o nobre Deputado   Germano Bonow.
O SR. GERMANO BONOW (DEM-RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
aproximadamente em meados de 2007, vim a esta tri-
buna alertar o Ministério da Saúde, o Governo Federal e 
os Governos Estaduais para a política de saúde mental 
do nosso País. Lamentavelmente, hoje esse problema 
é acrescido com a questão relacionada às drogas.

Chegou em minhas mãos a publicação Política 
Nacional sobre Drogas, do Governo Federal, cujo texto 
é assinado pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. No texto 
dessa publicação, pág. 23, está escrito: 

“Diretrizes: promover e garantir a articulação e 
integração em rede nacional das intervenções para 
tratamento, recuperação, redução de danos, reinser-
ção social e ocupacional.”

E há a citação de uma série de instituições que 
podem participar dessas atividades de reinserção so-
cial junto com o SUS. Dentre elas estão as comunida-
des terapêuticas.

Sr. Presidente  , o jornal O Globo de hoje publica 
uma declaração do Secretário de Segurança do Rio 
de Janeiro: “Ataque aos usuários em relação a dro-
gas”. Se olharmos os jornais do Rio Grande, como 
o jornal O Sul, veremos: “Praga do crack em debate 
na Assembleia”. Vemos no jornal O Correio do Povo, 
também do Rio Grande do Sul: “Crack se alastra e vira 
drama social”.

Publicações da Secretaria Nacional Antidrogas, 
do Governo Federal, mostram o mapeamento das 
instituições governamentais e não governamentais de 
atenção às questões relacionadas com o consumo de 
álcool e outras drogas no Brasil, em 2006 e 2007. Se 
entrarmos no site dessa Secretaria, vamos constatar 
que lá estão registradas 590 comunidades terapêuticas. 
Portanto, 590 comunidades terapêuticas previstas na 
política antidrogas do Governo do nosso País.

A pergunta que cabe: o que faz o Ministério da 
Saúde no seu trabalho em relação às drogas? Estas 
590 comunidades terapêuticas que existem no País não 
têm apoio algum do Governo Federal, dos Governos 
Estaduais nem dos Governos Municipais.

Peço ao Presidente   da República que chame 
a atenção do seu Ministério da Saúde, que chame a 
atenção do responsável pela política de saúde men-
tal para algo que está entrando nas nossas casas no 
dia a dia. A questão das drogas é algo extremamente 
sério nas comunidades não só de nosso País mas do 
mundo inteiro.

Não é razoável nem justa a omissão do Ministério 
da Saúde quanto a esse problema de drogas que está 
inserido na Política Nacional Antidrogas e na política 
de saúde do País.

Deixo registrada minha indignação, em nome 
dessas pessoas que são atendidas nessas comuni-
dades terapêuticas organizadas pela sociedade civil, 
sem nenhum tipo de apoio dos órgãos governamentais. 
Segundo a própria Secretaria, são 590 comunidades 
terapêuticas. Esses dados, seguramente, estão defa-
sados, pois se trata de uma pesquisa feita pela Se-
cretaria aqui em Brasília. Ela diz que no Rio Grande 
do Sul há 52 comunidades registradas. Contabilizei, 
por telefone, 148 somente no Rio Grande do Sul. São 
comunidades sem orientação dos Governos Federal, 
Estadual e Municipal e que se esforçam para atender 
e recuperar os drogados. No Rio Grande do Sul, 148 
comunidades atendem perto de 5 mil pessoas envol-
vidas com drogas.

Faço essa referência e repito o apelo que tenho 
feito todas as vezes em que venho a esta tribuna para 
tratar da questão de drogas. É urgente a revisão da po-
lítica de saúde mental do País, é urgente que se revise 
a luta contra as drogas, do ponto de vista do Ministério 
da Saúde. Os outros Ministérios estão fazendo alguma 
coisa, o Ministério da Saúde está-se omitindo.

E mais: na qualidade de Deputado   Estadual que 
há alguns anos votou a favor de uma lei estadual pela 
psiquiatria dita moderna – hoje me arrependo de ter feito 
–, afirmo que é um crime o que estamos fazendo com 
o doente mental em nosso País. Urge essa revisão.

Obrigado.
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , recentemen-
te vimos um pronunciamento nos jornais e na televisão 
acerca do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que pugnou 
pela criação de um controle externo da polícia, ao anali-
sar o único caso transmitido pelos meios de comunica-
ção. Refiro-me ao caso do Delegado da Polícia Federal 
então responsável pela Operação Satiagraha.

Como é de conhecimento de todos, quem cuida 
de abusos de policiais é a própria Corregedoria da Po-
lícia. Para que criar outro órgão se cada polícia tem a 
sua corregedoria? Quem deve cuidar dos abusos dos 
Magistrados não é a Corregedoria dos Magistrados?

Dessa forma, se criamos um controle externo 
para a polícia que não sejam as corregedorias, por 
que não criarmos, também, uma corregedoria exter-
na para o controle dos exageros e dos abusos do Sr. 
Gilmar Mendes?

Temos mais preocupação com esse monte de 
desmandos do Sr. Gilmar Mendes, o Rei Sol do Su-
premo Tribunal Federal. Isso é preocupante para nós, 
para o Executivo, para o Legislativo e para o próprio 
Judiciário. Parece que não, mas muitos cometem equí-
vocos, como nos casos em que os grandes banqueiros 
e lobistas saem como heróis, quando na verdade são 
eles os verdadeiros bandidos. Não é preciso ir muito 
longe, basta olharmos o recente caso do banqueiro 
Daniel Dantas. Aliás, num abrir e fechar de olhos, o 
Sr. Daniel Dantas, que é um bandido, vai se tornar o 
herói do País.

Acredito que o Sr. Gilmar Mendes tem questões 
mais urgentes e importantes do que meter o bedelho 
em corporações que visam resguardar a segurança 
pública. Esse louco do Supremo Tribunal Federal quer 
inventar mais uma corregedoria para infernizar a vida dos 
pobres policiais, um bando de famélicos que defende a 
sociedade brasileira, que recebem um salário de fome, 
para os quais não tem respeito nem consideração. Tais 
corporações podem até ocasionalmente praticar algum 
abuso, que, de pronto, se verifica a atuação de sua cor-
regedoria, agindo para sanar qualquer irregularidade.

O Sr. Gilmar Mendes, do alto da sua empáfia – vou 
dar outro exemplo de uma atitude louca do Chefe do Su-
premo –, sem previsão legal e de modo direto – e todos 
ficaram calados –, a partir de um único caso noticiado 
na imprensa, criou a malfadada Súmula Vinculante nº 
11, sobre o uso das algemas. Fui policial. Infelizmente, 
a nossa Constituição é anacrônica a esse respeito. O 
PM, quando passa a ocupar cargo público eletivo, vai 
para a reserva. Durante 25 anos, usei essa ferramenta, 
a algema, que é a nossa ferramenta de trabalho. E esse 
maluco controlou o uso das algemas porque atinge a 
sua turma, que não pode ser algemada.

Devemos pensar, por analogia, na criação de uma 
corregedoria externa, sim, mas para evitar os abusos 
e as arbitrariedades de pessoas como o Rei Sol, o Sr. 
Gilmar Mendes.

Providências são tomadas contra o suposto abu-
so de policiais. Volto a falar da Operação Satiagraha 
e cito aqui a malfadada ação do Corregedor Amaro 
Ferreira – que está cortando na própria carne – de in-
vadir o apartamento do Sr. Protógenes, mesmo após 
a contraindicação do Procurador Fábio Elizeu Gaspar 
– portanto, ato nulo que não serviu para nada –, do Mi-
nistério Público, mas com o aval do Juiz Ali Mazloum, na 
tentativa de buscar legalidade. Por que se falar, então, 
na criação de controle externo da polícia? 

Vale aqui trazer, novamente, o exemplo da Súmula 
Vinculante nº 11, cujo enunciado o Sr. Gilmar Mendes 
– o Hugo Chávez do Supremo – redigiu, deixando-a 
sem qualquer rigor técnico e prático, fazendo-a a partir 
de um único caso, sem qualquer pertinência à reper-
cussão geral. É um abuso do qual não houve controle 
externo. Ninguém toma conta desse maluco.

O estado de bisbilhotice a que se referiu a Ordem 
dos advogados do Brasil – OAB, em reportagem veicu-
lada na Folha Online, no dia 11 de março de 2009, é 
criado, em sua esmagadora maioria, por autorização 
judicial. Raríssimos e excepcionais são os desvios pra-
ticados por policiais, que, conforme vimos, são pronta-
mente tolhidos por sua corregedoria própria.

O próprio Judiciário cria o estado de bisbilhotice, 
pois que detém o controle único, o poder único de deter-
minar tais medidas adstritas à reserva de jurisdição.

Proponho aqui uma corregedoria, Sras. e Srs. 
Deputado  s, mas uma corregedoria para desvendar 
os negócios nebulosos que estão por trás do Instituto 
Brasiliense de Direito Público – IDP, de propriedade de 
Gilmar Mendes, instituto esse recheado de contratos 
sem licitação, firmados com órgãos públicos e cons-
truído com recursos do Banco do Brasil, num terreno 
comprado do Governo do Distrito Federal no período 
do Governador Joaquim Roriz com 80% de desconto 
– ele foi premiado, agraciado.

Finalizando, Sr. Presidente  , não precisamos do 
controle externo da polícia, mas de dar melhores con-
dições salariais aos nossos policiais. Grande parte 
dos nossos guardiães passam fome. Com certeza, 
isso nos proporcionaria melhores condições de vida, 
de trabalho – que o Sr. Gilmar Mendes tem e, ainda 
assim, pratica abusos quotidianamente – e de defesa 
da sociedade brasileira.

Sras. e Srs. Deputado  s, a PEC nº 300 valoriza o 
policial militar do Brasil inteiro e o do Corpo de Bom-
beiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
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O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , primeiro, registro que é 
uma honra falar depois do Capitão Assumção e apro-
veito para parabenizar a bancada da Polícia Militar, que 
também conta com o Deputado   Major Fábio, pela che-
gada do Deputado   Paes de Lira – o Capitão Assumção 
e eu, aliás, somos os mais modernos. Temos de nos 
unir para vencer os oficiais superiores aqui dentro.

Parabéns pelo seu discurso, ilustre colega. Realmen-
te, prevalece-se da disciplina para subjugar o militar.

A esse respeito, inclusive, o Deputado   Estadual 
Flávio Bolsonaro, meu filho, acabou de apresentar pro-
posta de emenda à Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro, segundo a qual o policial militar, praça estável, 
só poderá ser desligado da Corporação após sentença 
transitada em julgado. Atualmente, mesmo o conselho 
sendo favorável, por 4 votos a zero, à permanência do 
praça estável, se o Comandante da Polícia Militar, o 
Secretário de Segurança ou o próprio Governador do 
Estado não concordarem com a decisão, ele é colo-
cado na rua. Assim, muitas vezes, é mandado embo-
ra um chefe de família com bons serviços prestados, 
simplesmente porque praticou ação que não caiu bem 
perante a opinião pública.

Mas, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, pelo 
segundo dia consecutivo o jornal O Globo traz matéria 
sobre assunto bastante interessante: o Conselho de 
Segurança do regime militar, cujas atas estão sendo 
abertas agora para o público. Há, porém, um detalhe 
– e não entendi a imprensa. Vou até criticar aqui, com 
todo respeito, o jornalista Evandro Éboli, que escreve 
sobre a censura nessas atas: “Os cortes que atingiram 
cerca de 400 páginas (...)”.

Ora, o PT e a Ministra Dilma censuraram 400 
páginas de atas do Conselho de Segurança. Houve 
dezenas e dezenas de reuniões decididas pela Co-
missão de Averiguação e Análise de Informações Si-
gilosas, órgão coordenado pela Casa Civil. “Segundo 
o General Jorge Armando Félix” – General Félix, peça 
o boné, vá embora, deixe de servir de capacho para 
este Governo de papel higiênico do PT –, “foram cen-
surados trechos com ofensas a outros países, o que 
poderia abrir crises diplomáticas”.

Que outros países? Cuba, que financiava a luta 
armada no Brasil? Ou a Argentina? Tentaram passar 
outra ideia para jornalistas inexperientes, como é o 
próprio Evandro Éboli. Dizem que está escrito nessas 
atas que a construção da usina de Itaipu poderia ser 
usada como arma contra a Argentina. Todo o mun-
do sabe disso. Na verdade, eles estão simplesmente 
censurando o que foi discutido nesses Conselhos no 
tocante à luta armada.

O próprio Roberto Marinho, Evandro Éboli, disse 
isso em editorial de primeira página, na edição de O 
Globo de 7 de outubro de 1984. Respeite a memória 
de Roberto Marinho, Evandro Éboli! Segundo a ma-
téria, “estiveram junto com os militantes, nos meses 
dramáticos de 1968, em que a intensificação dos atos 
de terrorismo provocou a implantação do AI-5”. Vocês 
querem inverter a história! A luta armada não veio de-
pois do AI-5; o AI-5 veio depois da luta armada! Vocês 
querem que não se torne público, por exemplo, o la-
trocínio praticado por Dilma Rousseff, a sua candida-
ta à Presidência da República, na casa da amante do 
Adhemar de Barros, no Rio de Janeiro? Querem que 
não seja discutida a participação de Cuba, do dinheiro 
de Cuba na luta armada em nosso País, o sequestro 
de autoridades estrangeiras, o carro-bomba que matou 
Mário Kozel Filho e a ação no Araguaia? O que vocês 
foram fazer no Araguaia? Implantar a ditadura do pro-
letariado. Querem esconder isso com censura? 

Nós, militares, queremos a abertura de todos os 
arquivos. A imprensa, porém, em especial o jornalista 
Evandro Éboli e talvez outros, se cala diante da cen-
sura clara de 400 páginas de atas, que são o resumo 
do que aconteceu, do que é a História do Brasil.

E, mais ainda: em editorial de hoje, o jornal O 
Globo fala do erro histórico que foi o AI-5. Naquele 
momento, Costa e Silva reagiu com o AI-5 para não 
atender à linha dura. E favorável ao AI-5, em 1984, Ro-
berto Marinho assim começou o seu editorial: 

“Participamos da Revolução de 64 identificados 
com os anseios nacionais de preservação das insti-
tuições democráticas, ameaçadas pela radicalização 
ideológica, greves, desordem social e corrupção ge-
neralizada”.

Hoje vivemos quadro semelhante: de um lado, o 
MST provocando desordem social; de outro, o Gover-
no às voltas com corrupção generalizada. O povo, os 
militares e os homens de bem querem saber dessas 
400 páginas censuradas.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Sem revi-

são do orador.) – Exmo. Sr. Presidente  , nobre Deputado   
Rafael Guerra, Exmos. Sras. e Srs. Deputado  s, algumas 
coisas passam despercebidas no nosso País. Li um ar-
tigo que dizia que o Brasil tem 80% da sua geração de 
energia por sistema hídrico, ou seja, das gerações das 
turbinas dos nossos rios, dos sistemas de águas.

Por outro lado, verificamos que, há menos de 30 
dias, o Ministério do Meio Ambiente forneceu a licença 
ambiental para a construção de Angra 3, passando por 
cima de uma série de exigências feitas pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente.
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O IBAMA tinha determinado 40 itens a serem 
cumpridos antes da concessão da licença. E o que 
faz o Governo? Concede a licença para a construção 
de Angra III e dá 180 dias para que a empresa que 
construirá essa usina forneça o local e de que maneira 
serão adequados os descartes, ou seja, o lixo dessa 
usina nuclear.

Preocupa-nos o fato, pois que o lixo nuclear tem 
alto grau de contaminação. Não é preciso fazer referên-
cia aqui ao episódio que se deu em graduação muito 
menor numa cidade próxima de Brasília, no caso es-
pecífico do Césio 137, em que uma pequena bomba 
de cobalto utilizada por um dentista, jogada num lixão, 
depois de aberta, causou a contaminação de várias 
pessoas, a morte de um grupo enorme de outras e a 
constatação de que o lixo radioativo pode causar da-
nos à saúde e à vida das pessoas.

Então, enquanto não houver o encaminhamento 
dessa questão de como iremos adequar o lixo nuclear, 
não há como conceder licença ambiental, e isso, com 
certeza, será objeto de ação direta de inconstituciona-
lidade da matéria por meio da qual o Governo Fede-
ral licencia essa usina nuclear, sabendo que 80% de 
nossa energia é gerada por recursos hídricos. Temos 
ainda o sistema eólico, ou seja, energias alternativas, 
e o sistema solar.

Minha preocupação não é apenas essa. Há tam-
bém a preocupação com o fator ambiental e econômico. 
Todos os países hoje fazem economia. O Presidente   
dos Estados Unidos, Barack Obama, acaba de redu-
zir os altos salários daqueles que trabalham e ope-
ram no Governo norte-americano, como contenção 
de recursos. No Brasil, ocorre o contrário: o Governo 
Federal quer saber onde pode gastar mais. O caso da 
usina nuclear de Angra III é um exemplo típico disso. 
Teremos a energia mais cara do mundo, se é que vai 
gerar energia.

Trago um dado para reflexão dos nobres Parla-
mentares. A usina de Jirau, cuja licença ambiental já 
foi concedida, que gera energia pelo sistema hídrico, 
vai gerar 3.300 megawatts. O custo desta usina é de 
cerca de 7,2 bilhões de reais para 3.300 megawatts.

Pasmem, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s! A Usina de Agra III tem a estimativa de geração de 
energia de 1.350 megawatts, com o custo de 7,3 bi-
lhões de reais. Ou seja, 2,5 vezes menos de geração de 
energia por um valor estimado de 7,3 bilhões. Segundo 
informações que obtive de alguns técnicos e de alguns 
físicos, haverá aditamento a essa obra. Ou seja, essa 
energia, que vai entrar no pool da energia servida em 
todo o País, será a mais cara do mundo, sem contar 
o comprometimento com a vida das pessoas, que po-

derão ser afetadas pelo lixo nuclear que o Brasil ainda 
não determinou onde deverá ser alocado.

Passo a palavra, então, Sr. Presidente  , aos mem-
bros do Partido dos Trabalhadores, ao Governo Federal, 
para que deem uma resposta, minimamente plausível, 
quanto à questão do descarte, quanto à questão am-
biental e sobre o aspecto econômico da gastança que 
se faz em função dessa usina nuclear.

Era o que tinha a dizer, ilustre Sr. Presidente  , 
nobres Sras. e Srs. Deputado  s.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, como autora da proposta de emenda à 
Constituição que amplia a licença-maternidade para 
todas as trabalhadoras brasileiras, quero fazer o registro 
de mais uma importante conquista das mulheres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 
aprovou, nesta terça-feira, em caráter definitivo, a licen-
ça-maternidade de 6 meses para as servidoras públi-
cas. Vale lembrar que, em Roraima, 3 Municípios (Boa 
Vista, Cantá e Pacaraima) já têm leis semelhantes.

Com isso, Roraima passa a ser o 15º Estado 
brasileiro, além do Distrito Federal, a garantir às suas 
servidoras os 6 meses de licença para o aleitamento 
materno. Da mesma forma, 118 municípios, em todo 
o País, já aprovaram legislação semelhante em suas 
Câmaras Municipais.

Fica clara a tendência do legislador brasileiro de 
garantir à mulher o direito de ser mãe, em tempo inte-
gral, nos 6 primeiros meses de vida da criança. Acredito 
que essa tendência ganhará cada vez mais adeptos 
na sociedade, nas empresas e nos governos.

Neste Parlamento Federal já conseguimos um 
grande avanço ao aprovar, no final do ano passado, a 
Lei nº 11.770, que cria o Programa Empresa Cidadã, 
permitindo à iniciativa privada estender a licença-ma-
ternidade de 4 para 6 meses e abater esse período 
extra do Imposto de Renda. A lei também garantiu o 
direito às servidoras públicas federais.

Assim, já podem usufruir esse direito servidoras 
públicas federais, servidoras de 15 Estados, do Distrito 
Federal e de 118 Municípios, além daquelas trabalha-
doras da iniciativa privada, cujas empresas aderirem 
ao Programa Empresa Cidadã.

Com todas essas conquistas, no entanto, Sr. 
Presidente  , fico me perguntando: e as demais mulhe-
res? Como ficam as que não são servidoras públicas, 
que não estão em grandes empresas cuja dedução 
do Imposto de Renda é vantajosa, as empregadas do 
comércio, do setor de serviços, as domésticas e mes-
mo as servidoras dos mais de 5.500 municípios que 
ainda não aderiram à ideia? Teremos duas categorias 
de mulheres? Umas poucas com o direito de afastar-
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se do trabalho, sem prejuízo do salário, por 6 meses, 
para cuidar exclusivamente de seus recém-nascidos, 
e a grande maioria resignadas com os 4 meses atual-
mente previstos na Carta Magna?

Antes mesmo que a discussão tomasse conta 
do País, já tínhamos imaginado essa situação. Foi por 
isso que apresentei, nesta Casa, em abril de 2007, a 
PEC nº 30, que amplia a licença-maternidade para 
todas – repito: todas – as trabalhadoras brasileiras. O 
assunto já foi debatido na Comissão de Constituição 
e Justiça, que garantiu sua admissibilidade, e agora 
estamos esperando que a Comissão Especial, criada 
há mais de 1 ano para tratar do tema, seja finalmente 
instalada e possa iniciar os trabalhos.

Poderia repetir uma infinidade de argumentos que 
justificam a concessão desse benefício por 6 meses, 
mas acredito que seja esse um ponto de consenso 
entre a totalidade da bancada feminina e mesmo en-
tre a maioria da bancada masculina. Quero, portanto, 
acrescentar apenas mais um recente dado.

Estudo divulgado na semana passada, nos Esta-
dos Unidos, indicou que o simples ato de amamentar 
por até 2 anos, mesmo que em gestações diferentes, 
pode reduzir em até 37% o risco de uma mulher sofrer 
enfarte ao longo da vida.

O estudo foi feito com quase 90 mil mulheres, 
durante 25 anos, e nos dá mais força, a todas as mu-
lheres, para continuar lutando pelo direito à amamen-
tação, pelo direito à permanência junto ao filho nos 
primeiros meses e, não custa lembrar, pelo direito à 
própria vida, uma vez que também está provado que 
o leite materno é o melhor meio de evitar doenças e 
reduzir a mortalidade infantil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ERNANDES AMORIM (Bloco/PTB-RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral sobre a demarcação contínua da Reserva Indí-
gena Raposa Serra do Sol lança sobre todos nós uma 
grande preocupação, pois, com essa decisão, 19 mil 
indígenas são proprietários de um território maior que 
muitos países e vários Estados da nossa Federação.

Somos signatários da Declaração Universal dos 
Direitos dos Povos Indígenas, que nos fez reconhecer 
as comunidades indígenas como nações indígenas, o 
que quer dizer que reconhecemos com isso a possibi-
lidade de se criar uma nação independente dentro do 
nosso próprio território.

Já temos notícia da criação da Republica Socia-
lista Yanomami, com um governo no exílio instalado 
na Alemanha, contando até com alguns indígenas da 
tribo yanomami como Ministros de Estado.

Volto chamar a atenção do nosso Congresso 
Nacional no sentido de rever esta questão da Decla-
ração Universal dos Direitos das Nações Indígenas, 
da qual somos signatários, assunto que já tratei aqui 
neste Plenário, chamando a atenção do Ministério das 
Relações Exteriores, inclusive encaminhando um do-
cumento elaborado pela insuspeita Ordem do Grande 
Oriente do Brasil.

Essa questão fundiária se agrava a cada instante 
que se toma uma decisão sem analisarmos as questões 
sociais, pois nessas terras vivem gente que trabalha, 
produz alimentos e rendas para todos os brasileiros. E 
no caso da Reserva Raposa Serra do Sol? Os índios 
irão suprir a produção de alimentos que eram produ-
zidos pelos agricultores que lá estavam assentados? 
Como fica a economia de Roraima sem essa produ-
ção? Teremos que importar arroz para a população 
civil, inclusive para os índios, porque todos sabemos 
que eles não produzem nada.

A questão fundiária em nosso País, com essas re-
servas indígenas, áreas de preservação permanente, par-
ques nacionais e reservas biológicas, se constitui em um 
dramático engessamento da nossa produção rural, pois 
estamos vivendo uma completa desordem fundiária.

Se tivermos que cumprir as demandas adicionais 
por terras pelas leis ambientalistas e para atender às 
exigências dos sem-terra, índios, quilombolas e de ou-
tros movimentos minoritários teríamos que acrescen-
tar ao nosso território os países vizinhos do Uruguai, 
Bolívia, Peru, Colômbia e Argentina.

A questão fundiária é uma autêntica ameaça a 
nossa soberania alimentar e à produção agropecuá-
ria. Nos últimos anos 15 anos, através de decretos e 
portarias, um numero significativo de áreas foram des-
tinadas à preservação e proteção ambiental e ao uso 
exclusivo, sob regime coletivizado, de minorias como 
sem-terra, índios e quilombolas.

O Brasil está-se tornando inviável, de acordo com 
um alentado e estarrecedor estudo do insuspeito órgão 
que é a EMBRAPA, que nos chama a atenção para o 
fato de que 76% do território nacional estão tomados 
por essas reservas e que resta apenas 24% para as 
cidades, para as indústrias e para o agronegócio.

Precisamos com urgência repensar o que estamos 
fazendo com as nossas áreas de produção agropasto-
ril, pois se não tomarmos medidas urgentes o acirra-
mento dos embates armados no campo irá aumentar 
e muitas vidas serão ceifadas.

Aliás, parece-me que é essa a grande missão dos 
“onguistas” incrustados no IBAMA e no INCRA, que de 
tudo fazem para amedrontar e aterrorizar os nossos 
pequenos e médios produtores rurais, que sofrem ame-
aças de todos os tipos, até com o emprego da Força 
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Nacional de Paz, que tanta falta tem feito para combater 
a violência e o narcotráfico nas grandes cidades.

Obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. RATINHO JUNIOR (Bloco/PSC-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, inicialmente, manifesto o desejo de home-
nagear Curitiba, a Capital de meu Paraná, mas também 
quero prestar reverência a Salvador, uma verdadeira 
joia do litoral brasileiro. Num único dia, 29 de março, 
essas duas magníficas cidades brasileiras comemoram 
aniversário. A data marca os 316 anos da bela Capital 
sulina e os 460 anos do município nordestino.

São cidades exaltadas e decantadas no mundo 
inteiro, portanto, não tenho a pretensão de usar ele-
mentos de retórica para descrever estes 2 monumen-
tos urbanos brasileiros nem tentar construir um texto 
literário intemporal. Frases de efeito e palavras primo-
rosas ficam para os grandes poetas e escritores que 
essas terras abençoadas produziram.

Quem se atreve a enfeitar um discurso relacio-
nado à origem do grande poeta Paulo Leminski, curi-
tibano de corpo e alma, ou liberar a veia literária para 
mencionar o genial Dorival Caymmi, da Bahia de todos 
nós? Diante de figuras desse porte, resta-me apenas 
fazer uma homenagem simples, que me permita ex-
ternar os sentimentos de admiração por essas cida-
des majestosas.

Salvador tem sua alegria de sol radiante, Curiti-
ba tem seu sorriso, que lhe valeu título. E ambas são 
receptivas, calorosas, acolhedoras e fazem de seu 
visitante um filho querido e estimado. Quem experi-
menta seus sabores, cheiros e vistas só pensa em 
permanecer ou em voltar logo. Suas belezas povoam 
os sonhos de brasileiros e estrangeiros.

A Capital do Paraná vem com a Ópera de Arame, 
o Jardim Botânico, os românticos parques espalhados 
por todos os cantos. A ex-Capital do Brasil brinda todos 
com o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, a sedutora 
Praia de Itapuã.

Sr. Presidente  , nobres colegas, depois de fazer 
esse breve paralelo entre duas das mais prósperas e 
amadas cidades brasileiras, quero ater-me à minha 
querida Curitiba, onde moro e tenho orgulho de re-
presentar. Se há muito a celebrar, pois é fácil falar de 
um lugar que é modelo de organização, cultura e qua-
lidade de vida, não se admite, por outro lado, omitir os 
problemas estruturais por que passa a cidade.

Certamente, o que mais aflige todos é o esgota-
mento do transporte público, obsoleto e superado para 
os padrões de uma cidade moderna e repleta de ambi-
ções. O caos do transporte urbano de Curitiba chegou 
ao grande público, tornou-se um debate recorrente na 
imprensa, nas praças, nos congestionamentos. Não 

existe conforto, o trânsito não flui, os compromissos 
não são cumpridos, os índices de poluição sonora, 
visual e do ar são insuportáveis. Não há mais como 
protelar os projetos relevantes, que alterem a silhueta 
da cidade. A opinião do povo paranaense é que as re-
formas estruturantes passaram a ser uma necessidade 
básica, emergencial.

E qual seria a saída para este gargalo que com-
promete os demais indicadores de excelência que 
Curitiba possui? Os estudiosos e os comprometidos 
com o município sabem: a construção do metrô. Além 
de apresentar custos menores para o trabalhador, o 
uso de trens urbanos permite reduzir drasticamente os 
índices de poluição, poupa recursos governamentais 
com a diminuição no número de acidentes e outros itens 
relacionados à saúde pública, traz conforto e tranqui-
lidade à população e pode resgatar o orgulho do curi-
tibano. Ambientalmente correto, só encontra oposição 
entre aqueles que vivem o presente, sem capacidade 
de avaliação, com pouca preocupação com as gera-
ções futuras. Mas mesmo esses já não têm alternativa, 
pois o presente se tornou insustentável.

Essa luta, finalmente, aponta para um final feliz, 
pois o contrato de construção do metrô foi assinado 
há poucos dias. De nossa parte, além de assegurar os 
recursos federais para a implantação da primeira etapa, 
por meio de emenda no valor de 700 milhões de reais, 
continuaremos mobilizando toda a bancada paranaen-
se e as autoridades do Poder Executivo Federal para 
que este sonho se transforme em realidade.

Com festas e comemorações, cobranças e exi-
gências, Curitiba merece homenagens. Se assim agi-
mos, é porque lutamos pelo melhor para nosso povo, 
não perdemos ânimo e entusiasmo.

Parabéns, Curitiba! Que vença suas dificuldades 
para se firmar de vez como modelo a ser seguido pelas 
cidades do Brasil e do mundo. Que os próximos 316 anos 
sejam de alegria, prosperidade, ventura e equilíbrio.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s. Venho hoje a esta tribuna 
prestar homenagem à Rede Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC) e ao Hospital Erasto Gaertner (HEG). 
São verdadeiras instituições de excelência e a mais 
pura demonstração da capacidade de realização do 
povo paranaense.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) 
completou 55 anos na última semana. Fundada no dia 18 
de março de 1954, a Rede mantém intactos seus valores 
de comprometimento, ética e respeito pela vida.

Foram esses valores que impulsionaram abnega-
das senhoras a criar a RFCC, irrequietas com o sofri-
mento de semelhantes, muitas vezes desamparados 
e acometidos por câncer. Enquanto almejavam um 
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mundo melhor e cheio de solidariedade, trabalhavam 
intensamente. Movidas pelo amor ao próximo busca-
vam arrecadar recursos para a construir um abrigo que 
pudesse atender esses doentes carentes.

A força daquele grupo de mulheres superou bar-
reiras, desconheceu dificuldades e, muito mais que um 
abrigo, possibilitou a realização de um sonho: a cons-
trução do Hospital Erasto Gaertner, onde se encontra 
instalada também a sede da Rede.

O exemplo marcante e infatigável da RFCC da 
Capital possibilitou a fundação de Redes Femininas 
Regionais em diversas cidades do Paraná. Atualmen-
te, a Rede Feminina de Curitiba, presidida por Janice 
Gastaldon, conta com 370 voluntárias e voluntários 
que atuam em diversos setores dentro e fora do Hos-
pital Erasto Gaertner.

Modelos para todo o Brasil, a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer e o Hospital Erasto Gaertner são 
referências inquestionáveis. Hoje, todo o País se guia 
no padrão de qualidade da RFCC de Curitiba, situa-
da entre as entidades de trabalho voluntário de maior 
expressão e reconhecimento.

O Erasto Gaertner, segundo informações do Mi-
nistério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer, 
encontra-se entre os melhores do Brasil na área de 
Oncologia, pela alta qualidade dos serviços prestados, 
pela estrutura e pelo volume de atendimento.

Para ilustrar a importância e o alcance das insti-
tuições, vale destacar alguns números de 2008: mais 
de 280 mil pacientes atendidos; 178 mil lanches distri-
buídos; cerca de 11 mil atendimentos pela equipe de 
quimioterapia; quase 53 mil procedimentos de anatomia 
patológica para pacientes internos, ambulatoriais e ex-
ternos. Além disso, a equipe de serviço social realizou 
mais de 120 mil atendimentos nas áreas de transplante 
de medula óssea, cuidados paliativos e outras.

Nobres colegas, muitos outros números e áreas 
poderiam ser ressaltados aqui, mas faltaria tempo para 
enunciar tantos benefícios, procedimentos e ações. 
Então, simbolicamente, parabenizo o Dr. Flavio Toma-
sich, em nome de todos os voluntários, profissionais, 
colaboradores e admiradores da RFCC e do Hospital 
Erasto Gaertner.

Não consigo conter minha satisfação e entusias-
mo em falar sobre essas joias do Paraná. Afinal, a vida, 
o bem mais precioso, ali é tratada com carinho, atenção 
e cuidado. Quantas crianças sem perspectivas foram 
salvas e tornaram cidadãos saudáveis e produtivos! 
Quantas famílias permaneceram unidas e completas 
depois de quase perderem a esperança! Mas encon-
traram a solidariedade, a alegria e a capacidade de 
trabalho do Erasto Gaertner e da RFCC e o direito a 
um novo destino.

Sr. Presidente  , são instituições como essas que 
precisam da colaboração e do apoio de todos os cida-
dãos de bem. De nossa parte, conseguimos destinar 
ao Hospital, em 2008, um valor de R$160.000,00 para 
a estruturação de unidade de atenção especializada e 
mais R$100.000,00 para medicamentos previstos para 
este ano. Continuaremos a empreender esforços para 
levar o máximo de recursos do Orçamento Federal para 
o Hospital Erasto Gaertner, inclusive sensibilizando os 
demais Parlamentares do Paraná.

Reitero minhas congratulações à Rede Feminina 
de Combate ao Câncer (RFCC) pelos 55 anos de exis-
tência e ao Hospital Erasto Gaertner (HEG) por tudo 
o que representa para a saúde brasileira.

Finalizo com um pensamento bastante emblemá-
tico de Madre Teresa de Calcutá: “Se você não puder 
alimentar cem pessoas, alimente pelo menos uma”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, a tragédia do assassinato do Padre Ra-
miro revela a violência do crescimento do tráfico de 
drogas envolvendo parcela crescente da juventude 
no nosso País.

Um adolescente com 15 anos atirou com uma 
espingarda calibre 12 no religioso e tirou-lhe a vida de 
forma estúpida. Esse adolescente era um homicida em 
regime de liberdade assistida, envolvido com grupos de 
extermínio e tráfico de drogas e foi usado para fazer o 
crime beneficiando-se de sua menoridade penal.

A versão de latrocínio nos é estranha, pois assal-
to feito com espingarda não é modus operandi desses 
delinquentes.

Padre Ramiro fazia um trabalho social de resgate 
de jovens sem perspectivas de vida, envolvidos com 
drogas e outros delitos.

Com a ONG MAMER – Movimento de Apoio aos 
Meninos de Rua, que fundou em 1988 e tinha entre 
seus objetivos a promoção humana, política e cultural, 
ética e cristã, oferecia capacitação profissional median-
te cursos profissionalizantes, educação e inserção dos 
jovens e suas famílias no mercado de trabalho, pos-
sibilitando-os a participarem no orçamento familiar e 
exercerem sua cidadania. Programas como a Granja 
Escola, o Adolescente Aprendiz, Liberdade Assistida, 
Restaurante Escola Dom Paulino, entre outros, são 
exemplos dessas ações proativas de cidadania que 
retiravam menores da vida de risco junto a delinquen-
tes adultos de Jaboatão dos Guararapes. Seu trabalho 
atende a mais de 5 mil jovens.

É necessário a continuidade pela dimensão so-
cial, humana e profética desse trabalho.
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Conheci Padre Ramiro no Bongi, no fim dos anos 
70. Ajudou-nos no movimento sindical e no apoio à 
criação do PT.

A saudade está marcada pelo grande exemplo de ser 
humano comprometido com a vida bela, digna e ampla.

A dedicação de Padre Ramiro permanecerá sem-
pre como exemplo de nossa luta pela capacidade de 
aglutinação que possuía e pela certeza de que a vio-
lência tem de ser extirpada de nossa sociedade, per-
mitindo vida digna aos nossos jovens.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, o Governo Federal já tem um programa 
definido para reduzir as taxas bancárias extras e deso-
bstruir o crédito bancário, principalmente às pequenas 
e médias empresas.

A Caixa Econômica Federal já vem atuando no 
microcrédito, somando, até recentemente, 3,3 bilhões 
de reais em operações desse gênero, no total aproxi-
mado de 12 milhões de contratos.

Quero, assim, congratular-me com a Presidenta 
da Caixa, Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho, pois a 
instituição se antecipou ao desenho do Governo, que 
terá as seguintes propostas principais, segundo divul-
ga o jornal Valor Econômico em sua edição de 18 de 
março: o Banco Central assumirá a regulamentação 
dos cartões de crédito; a Caixa Econômica estimulará 
fusões e aquisições de bancos pequenos; a CAIXA-
PAR, com patrimônio de 3 bilhões de reais, vai adquirir 
participações em bancos médios; e o BNDES poderá 
operar um sistema de seguro de crédito.

Todas essas medidas pontuais vão alavancar o 
crédito às microempresas e às pessoas físicas, fazen-
do com que o comércio reflua e se reflita a demanda 
sobre a indústria de bens e os serviços – neste caso, 
um setor da economia que, dentro do PIB, mais em-
prega nos centros urbanos.

Na área de cartões de crédito, os juros correm 
soltos; e não há razão para taxas de 9%, 10% e até 
12% ao mês, se o cliente cai em inadimplência.

A Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm con-
dições de atuar nessa faixa, fazendo baixar os juros 
cobrados dos que utilizam os cartões e ampliando a 
faixa de clientes desse produto bancário, hoje mundial-
mente difundido, pois o dinheiro de plástico representa 
mais segurança e está em toda parte, independente-
mente da moeda nacional onde se encontra o titular 
do cartão.

Como bem salienta o Vice-Presidente   de Pes-
soa Física da Caixa, Sr. Fábio Lenza, “o microcrédito 
é a prestação de serviços financeiros adequados e 
suscetíveis para uma população excluída do sistema 
financeiro tradicional.”

A Caixa oferece, nesse campo, 5 produtos dife-
renciados, que podem ser utilizados pela população, 
conforme as necessidades e após a habilitação como 
cliente: o Micropenhor, o Crédito Caixa Fácil Rotativo, 
o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orien-
tado – dirigido a empresas, o Microcrédito Caixa Man-
dato e o Microcrédito Caixa Repasse.

Os juros desses produtos são acessíveis e as exi-
gências, mínimas, justamente para tornar mais ágil o cré-
dito, beneficiando o tomador (cliente) de baixa renda.

Essa experiência de microcrédito tem sido um 
êxito em países emergentes – na Índia e no Ceilão, 
por exemplo; e, no Brasil, há êxitos comprovados no 
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do País.

O próprio Presidente   do Banco Central, Ministro 
Henrique Meirelles, declarou, recentemente, que a 
normalização do crédito deve ser prioridade, permi-
tindo, inclusive, a rolagem das dívidas das empresas, 
independentemente do seu tamanho e importância 
no mercado.

Por outro lado, a atuação da Caixa no microcrédito 
ajuda a retirar da informalidade milhares de pequenos 
empreendedores que, de outro modo, continuarão à 
margem dos benefícios fiscais e financeiros que o Go-
verno está disponibilizando justamente para vencer a 
crise e garantir a geração de renda e emprego.

Muito obrigado.
O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, nesta sexta-feira, dia 27 de março, minha 
União da Vitória festeja seus 119 anos, lá na porção 
sudeste do Paraná, entre o Rio Iguaçu, que em tupi-
guarani significa Água Grande, e a Serra da Esperan-
ça, com mais de 100 cachoeiras que se espalham pela 
região em quedas de até 35 metros de altura, fato que 
embevece qualquer pessoa ou turista que visitá-la.

Como pode ser constatado, os números do IBGE 
indicam que o grau de urbanização da cidade é de 94% 
e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é um 
dos mais altos do Paraná e do Brasil. Além disso, 95% 
dos domicílios têm água, esgoto sanitário e coleta de 
lixo. Nossa cidade é considerada modelo de conserva-
cionismo e sua expressão como exemplo ambientalista 
a torna uma das mais verdes do Brasil.

Posso dizer, Sras. e Srs. Parlamentares, que se 
hoje estou nesta tribuna devo a União da Vitória, cujo 
nome é formado por 2 palavras que estão sempre pre-
sentes em minha vida: união e vitória. Mesmo estando 
em Brasília, distantes das comemorações, meus olhos 
estão voltados para União da Vitória e desejo felicida-
des para todos os seus habitantes.

Parabéns, União da Vitória!
Era o que tinha a dizer.
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O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, hoje deixo registradas 2 datas im-
portantes para minha cidade natal, Feira de Santana, 
e o Estado da Bahia.

A primeira é a comemoração, na data de hoje, 25 
de março, dos 116 anos da Guarda Municipal de Feira 
de Santana, a terceira criada no Brasil (a primeira foi 
a do Recife, em Pernambuco, e a segunda, a de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul). Hoje mais de 187 ho-
mens e mulheres trabalham na proteção do patrimônio 
público, uma das funções da corporação.

Outra data a ser destacada é o aniversário de 
85 anos da Rádio Sociedade, da Bahia, comemora-
dos ontem, 24 de março, e que será motivo de evento 
a ser realizado na próxima sexta-feira, 27 de março, 
no Farol da Barra, em Salvador. A Rádio Sociedade, 
inaugurada oficialmente em 1924, tem um importante 
papel de difusão de informações, cultura e entreteni-
mento para a Bahia.

Em nome de sua Diretora, Bernardete Santos, 
quero cumprimentar todos os profissionais dessa emis-
sora.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, os problemas causados pelo álcool afetam 
não apenas os seus usuários, mas também aqueles 
que convivem com eles. Esses problemas dizem res-
peito à sociedade como um todo, obrigada a gastar 
mais com os serviços de saúde, polícia e conserva-
ção urbana.

Violência doméstica, vandalismo, acidentes de 
trânsito e de trabalho, violência sexual e outros compor-
tamentos danosos à sociedade são potencializados pelo 
fato de que entre os homens adultos brasileiros, 11% 
bebem todo dia, e 28%, de 1 a 4 vezes por semana.

Recente pesquisa constatou que 24% da popu-
lação brasileira bebe frequentemente e em grande 
quantidade (pelo menos 1 vez por semana, 5 ou mais 
doses). Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros tem um padrão 
perigoso de consumo da droga, mas provavelmente 
não se vê como drogado, viciado ou doente.

O alcoolismo é reconhecido pela Organização 
Mundial da Saúde como uma doença e pelos toxico-
logistas como um vício tão ou mais perigoso do que o 
de algumas drogas ilegais, como a maconha. Apesar 
disso, o uso do álcool é tolerado, no Ocidente, por ra-
zões culturais.

Com 70% da população adulta brasileira sendo 
sua usuária e 25% de usuários contumazes, o álcool 
é uma droga psicoativa de difícil combate. Até mesmo 

sua classificação como droga é contestada pela popu-
lação leiga. Assim, mesmo constituindo um grave pro-
blema de saúde e de segurança pública, o alcoolismo 
enfrenta problemas para ser minorado.

Os dados oficiais do Ministério da Saúde são 
assustadores: os brasileiros começam a beber, em 
média, aos 13 anos de idade, e cerca de 40% dos jo-
vens que bebem o fazem em grande quantidade. Isso 
é motivo para preocupação e também para esta Casa 
pensar em proibir propagandas dessa droga, errone-
amente associada a mulheres bonitas, à felicidade ou 
à sofisticação. O mundo do alcoólatra é feio, triste e 
grosseiro, senhoras e senhores.

Atuando no sistema nervoso central, o álcool é, en-
tre as drogas legais ou ilegais, a mais associada a casos 
de violência. Segundo os especialistas, isso acontece 
pelo fato de ele rebaixar a autocrítica ao mesmo tempo 
em que aumenta o destemor e a agressividade. Aumenta 
a coragem, mas diminui os reflexos e o raciocínio: isso o 
faz perigoso no trânsito e também o torna responsável 
por metade dos casos de violência doméstica, segundo 
estudo da Universidade Federal de São Paulo.

Dos agressores alcoolizados, 90% são homens, 
e 65% das vítimas, mulheres; 25% das agressões 
configuram violência física e outras 5% se praticam 
com armas. O uso de álcool torna o uso de armas 10 
vezes mais provável, segundo o Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O alcoolismo é um dos principais causadores das 
mortes por problemas circulatórios e também das que se 
caracterizam como violentas. Muitos óbitos registrados 
como enfartes, assassinatos e atropelamentos deveriam, 
isso sim, ser registrados como tendo sido causados pelo 
álcool. Sem falar nos suicídios e crimes sexuais.

O uso de álcool agrava os episódios de violên-
cia doméstica e também o período de tempo no qual 
a violência doméstica existe. O álcool triplica a possi-
bilidade de lares serem continuamente violentos por 
períodos longos, de até 5 anos, com prejuízos óbvios 
para os cônjuges e filhos do usuário da droga. Esses 
filhos tendem a repetir o padrão do vício e da violên-
cia paterna ou materna. A reincidência e a duração 
da violência, incluída a sexual, aumentam em função 
do uso do álcool.

Senhoras e senhores, por vergonha ou medo, 
86,4% das vítimas de violência doméstica não procu-
ram ajuda, o que significa que os estragos do álcool 
podem se dar num patamar muito mais alto.

Não se trata de defender a proibição do álcool, 
como fazem muitos países muçulmanos. A interdição 
serviria apenas para enriquecer o tráfico e as máfias, 
como demonstra a experiência estadunidense da Lei 
Seca, na década de 1920.
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Melhor do que proibir é educar. É assim que te-
mos combatido, com sucesso, o vício do tabaco e é 
assim que poderemos combater o alcoolismo e outros 
padrões destrutivos de uso de drogas.

Devemos, talvez, como foi feito com o tabaco, in-
cluir fotos educativas nos vasilhames de bebidas alco-
ólicas, ou, como é feito em alguns países, restringir a 
venda de bebidas destiladas. Precisamos, com certeza, 
mudar a forma como a publicidade incentiva o uso da 
cerveja e outras bebidas alcoólicas em nosso País.

Fica, portanto, o alerta e a minha disposição de 
trabalhar com os ilustres colegas no sentido de comba-
ter o alcoolismo, doença que tantos prejuízos materiais 
e morais causa ao Brasil e à sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, por que as autoridades não procu-
ram uma fórmula para minorar os efeitos sociais do 
desemprego, por muito que seja complicada? Por que 
as indústrias não redirecionam seus investimentos, de 
modo a garantir maior produtividade e competitividade? 
Parece que não é a isso que desejam chegar. O ponto 
fundamental, aqui, está numa constatação óbvia: não 
existem políticas em prol do emprego, no Brasil, hoje 
– nenhum estímulo ao empregador que não demita, 
tampouco à carteira assinada, senão as sanções ób-
vias; nenhum programa de apoio ao chefe de família 
desempregado; nenhum fomento à profissionalização, 
a fim de melhorar a qualificação dos trabalhadores, que 
têm de enfrentar um mercado que cresce, não na oferta 
de ocupações, mas na exigência de preparo.

Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 
o maior índice de pessoas desempregadas encontra-
se nas periferias. Só nas favelas do Rio de Janeiro o 
índice de pessoas sem trabalho chega a 19%, contra 
9% nas regiões mais favorecidas.

Assim, Sr. Presidente  , sem pessimismo, existe 
uma bomba prestes a explodir nas regiões mais po-
bres, nas grandes cidades brasileiras, que, infelizmente, 
não pode ser desarmada somente com o crescimento 
econômico.

Somente uma política fortíssima de inclusão so-
cial reverterá os graves problemas que fazem das pe-
riferias brasileiras as regiões mais preocupantes da 
América Latina.

Infelizmente, Sr. Presidente  , nosso País está 
impedido de romper a barreira da pobreza, fadado ao 
subdesenvolvimento crônico.

Assim, de resíduo em resíduo, de crise em cri-
se, o desemprego no Brasil tornou-se, para mal dos 
pecados do povo, um problema estrutural. Sem contar 

com nossos gastos absurdos com juros e remessa de 
lucros, inchando déficit com o exterior, nas transações 
correntes, de bens e serviços.

O ciclo, todavia, não se fecha aí, Sr. Presidente  . 
Paralelamente, a globalização de mão única, sempre 
a favor dos mais ricos, exerce a sua parte nefanda. 
Não por coincidência, a economia americana, por 
exemplo, exibe, neste início de século, grandes sinais 
de pujança. Enquanto, nobres colegas, os países de-
senvolvidos salvaguardam a produção, por força da 
reserva de mercado, de subsídios e demais incentivos, 
o produto nacional encontra lá fora toda sorte de bar-
reiras. Assim, a abertura irresponsável da economia 
ao capital estrangeiro, as privatizações e o que mais 
haja da xenofilia neoliberal subtraem o emprego de 
nossos irmãos brasileiros.

Ora, Sr. Presidente  , a melhor política social é o 
emprego, porquanto esse, sim, resgata a cidadania, 
a dignidade e até mesmo a liberdade. O resto são es-
molas travestidas de humanitarismo e preocupação 
social ou, para muitos, o caminho da violência, ou 
ainda, para milhões, a economia informal, ambos os 
casos menos de opção e mais de injunção. No fim das 
contas, é preciso sobreviver.

Esse, Sr. Presidente  , é o quadro. Volto ao mesmo 
ponto: o que faz, então, Sr. Presidente  , o Governo, para 
reverter tamanha adversidade? Que medidas, exceto 
atitudes pífias, toma para amenizar de verdade o su-
plício de tantos, aliás, dos que mais precisam?

Era o que tinha a dizer.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, gostaria de homenagear 3 centená-
rias instituições de Feira de Santana nascidas em 25 
de março: o Hospital da Santa Casa de Misericórdia; a 
Sociedade Filarmônica 25 de Março, e o Asilo Nossa 
Senhora de Lourdes.

Inaugurado em 1865, o Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia, no começo era chamado Santa Casa 
Imperial Asilo dos Enfermos, depois Hospital Dom Pe-
dro de Alcântara, na antiga Praça da Misericórdia, e 
nos anos 50 foi transferida para as atuais instalações, 
na Kalilândia.

A Sociedade Filarmônica 25 de Março nasceu 
no ano de 1868. Tornou-se palco de grandes eventos 
sociais, inclusive os bailes das antigas micaretas, e 
conquistou diversos títulos representando Feira de San-
tana, e às vezes, a Bahia em eventos nacionais.

O Asilo Nossa Senhora de Lourdes, do ano de 
1879, hoje completando 130 anos, é uma das grandes 
obras deixadas pelo Padre Ovídio São Boaventura e 
que teve continuidade por outros sacerdotes, entre 
eles, Padre Mário Pessoa. Foi por meio do Asilo de 
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Lourdes que a cidade ganhou o Ginásio Padre Ovídio 
e o Dispensário de Santana.

Era o que tinha a dizer
Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, a Câmara Municipal de Campina Grande 
realizou, no dia 24 de março, sessão solene em ho-
menagem aos 26 anos de fundação do mais populoso 
bairro daquela cidade: Malvinas.

Faço esse registro, por ter aquele bairro sido 
formado de maneira singular. No início da década de 
80, a Companhia Estadual de Habitação Popular da 
Paraíba iniciou a construção do Conjunto Habitacional 
Bodocongó II, cujo término se deu em 1983. As casas 
deveriam ser entregues, por meio de sorteio, aos ser-
vidores públicos cadastrados.

No dia 23 de março de 1983, ainda sem infraes-
trutura básica, o conjunto foi ocupado por moradores 
dos mais diversos locais da cidade, que viviam de 
aluguel, num movimento social pacífico e organiza-
do, que entenderam que a obra estava em estado de 
abandono.

Naturalmente se deu a intervenção das forças 
policiais que cercaram o conjunto habitacional para re-
tomar o patrimônio do Governo do Estado. Sem êxito. 
Os moradores lutaram bravamente e, ao final de uma 
longa jornada, conseguiram se cadastrar e passaram 
a pagar as prestações das casas.

Acompanhei como líder comunitário que era na 
época, já que era Secretário da UCES – União Cam-
pinense de Equipes Sociais e Presidente   da Socie-
dade dos Amigos de Bairro do Jardim Tavares, todo 
o processo de ocupação e conquista das Malvinas. A 
população tomava conhecimento de tudo o que acon-
tecia por intermédio do Programa Informativo dos 
Bairros, de responsabilidade da UCES e levado ao ar 
pela Rádio Caturité.

Aliás, o nome “Malvinas” se consolidou sobre o 
nome original “Conjunto Álvaro Gaudêncio”, pois, na 
época da ocupação, se desenrolava o conflito mili-
tar entre Inglaterra e Argentina pela posse das Ilhas 
Falkland, também chamada de Malvinas.

Mas, prosseguindo com a história de fundação 
daquele valoroso bairro, toda a sociedade de Campi-
na Grande se posicionou favorável e se mobilizou em 
favor dos novos moradores.

Lembro-me do apoio inestimável dado à nova 
comunidade, por parte do saudoso Bispo Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, um grande defensor das minorias 
e dos injustiçados, do Padre Luiz, pároco da Paróquia 
do Bairro de Santa Rosa, do Presidente   da Câmara 
Municipal de Campina Grande, Vereador Mário Araújo, 

de Arlenilde Correia, a Nilda, Presidente   da SAB do 
Bairro Catolé e dos militantes do Partido dos Trabalha-
dores no movimento comunitário, Roberto, Dona Lin-
dalva, Rivonise, Clóvis e Nilda, essa última Presidente   
da SAB de Bodocongó, de Lourival Cabral, Presidente   
da UCES. Lembrar também de Vicente Gouveia e de 
Cícero Luís dos Santos, todos ativos combatentes e 
lutadores pelas causas das Malvinas.

Foram tempos difíceis. O conjunto cercado. Não 
havia água, pavimentação, esgotos, iluminação nem 
comida. As dificuldades eram inúmeras. Havia um 
clamor popular para solucionar todos os problemas, 
o que acabou acontecendo com o apoio e a união da 
sociedade civil organizada.

Coube a Ivandro Cunha Lima, Presidente   da 
CELB – Companhia de Eletricidade da Borborema, 
providenciar a iluminação, e a Ronaldo Cunha Lima, 
Prefeito de Campina Grande, abrir e melhorar os aces-
sos e a fornecer carros-pipa para o abastecimento de 
água. Esses serviços eram realizados pelo Departa-
mento de Transportes e Oficinas da Prefeitura, chefia-
do por Renato Cunha Lima.

Mais tarde, em 1991, já como Governador do Es-
tado, Ronaldo distribuiu os títulos de posse e firmou 
parceria com Cássio Cunha Lima, Prefeito da cidade, 
na época, para a pavimentação das Malvinas.

Foram instaladas creches, escolas, o CAIC e to-
dos os demais equipamentos públicos que fizeram o 
Bairro Malvinas ser tratado orgulhosamente por seus 
moradores como o “bairro cidade”.

Em 2004, Cássio, quando já exercia o cargo de 
Governador do Estado, realizou o sonho da casa pró-
pria para milhares de moradores. Utilizando um fundo 
previsto em lei, o Governo quitou os contratos de todas 
as casas por meio do Programa A Casa é Sua. Uma 
grande conquista dos moradores. O coroamento de 
uma luta iniciada mais de 20 anos antes.

Também foi de iniciativa do Governo Cássio, a 
implantação da sede do DETRAN no bairro, a primei-
ra CIRETRAN, num prédio moderno e funcional. Em 
fase de conclusão também está o Hospital Regional 
de Traumas e a instalação do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, nas cercanias do bairro e 
que irão proporcionar maior dinamismo a já importante 
economia e vida social do bairro.

Hoje, o Bairro Malvinas é o maior de Campina 
Grande e ostenta números invejáveis. Possui mais de 
40 mil habitantes e é o terceiro maior da Paraíba. Pos-
sui, segundo dados do IBGE, a 13ª maior população 
do Estado.

Apesar dos problemas inerentes a essa verdadeira 
cidade, o Bairro Malvinas conta com uma infraestrutu-
ra invejável, já que dispõe de economia pujante com-
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posta por redes de farmácias, óticas, mercado público, 
papelarias, clínicas, academias, além de equipamen-
tos comunitários e de saúde, a exemplo de clube de 
mães, da rádio comunitária Lagar FM, presidida pelo 
pioneiro e líder comunitário Delfino Carlos, da base da 
polícia, do núcleo de mulheres, de 5 unidades do Pro-
grama Saúde na Família. O bairro também é destaque 
por sua religiosidade, contando com igrejas católicas, 
templos das mais variadas denominações evangélicas 
e afro-brasileiras.

Mas o desenvolvimento do Bairro Malvinas faz 
crescer suas demandas por novos serviços. Atendendo 
aos antigos apelos da população, estou fazendo con-
tatos e encaminhando solicitações aos Presidente  s da 
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para 
implantação de agências daquelas instituições e tam-
bém ao Presidente   do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba para a implantação de uma Vara Distrital, 
cuja lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa quan-
do presidia aquela Casa Legislativa, em 2004, e que 
tem sido uma luta constante. Todas justas e antigas 
reivindicações daquela comunidade.

Com orgulho, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, trago esse perfil do Bairro Malvinas, em 
Campina Grande, como o maior exemplo de que a 
união faz a força.

O povo é sábio em suas conquistas e decisões 
e só com mobilização e bons propósitos se alcança e 
se conquistam os objetivos.

Parabéns a todos os moradores das Malvinas e 
a certeza de que aqui estarei, como estive desde o iní-
cio, na defesa dos interesses desse importante bairro 
de nossa Campina Grande.

Muito obrigado.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, muito tem-se falado sobre a atual 
crise econômica que assola o País e o mundo. Uma 
crise com efeitos mais psicológicos do que verdadei-
ramente econômicos. Empresas demitindo, pessoas 
deixando de investir e empreender e o Estado brasi-
leiro unindo esses 2 problemas e colocando num liqui-
dificador de más intenções. Digo más porque desde o 
início deste processo que se iniciou no final de 2008, 
reformas substanciais não foram aplicadas pela equi-
pe econômica da Fazenda. Alguns ajustes pontuais, 
como a queda do imposto cobrando sobre a venda de 
veículos novos e usados e a tarifa cobrada por bancos 
para empréstimos pessoais. Aliás, devemos observar 
aqui que nem todos os bancos seguiram essa medida 
e ainda aplicam taxas abusivas – sem contabilizarmos 
um spread avolumado que faz apenas com que ban-
queiros enriqueçam cada vez mais.

Contudo, devemos pensar quais seriam os prin-
cipais agravantes desse processo. O desemprego, a 
perda de capital e a falta de previsibilidade da econo-
mia? Não. Todos esses ingredientes são apenas com-
plementos de um mal pior. A sensação de desamparo 
e desatenção que os nossos empresários têm sen-
tido e vivido nos últimos meses é o maior agravante 
de toda a crise – a crise de confiança num sistema 
político inoperante. O pior é que isso não depende do 
mercado, mas sim de quem foi eleito pela maioria dos 
brasileiros.

Sras. e Srs. Deputado  s, se colocarmos nossas 
mentes num passado aparentemente distante, no iní-
cio do século passado, enxergaríamos um cenário de 
grande desolação e angústia. A chamada crise dos 
anos 30, fruto da quebra da bolsa americana, pro-
duziu efeitos terríveis, sem precedentes. O resultado 
foi a quebradeira generalizada e a depressão econô-
mica. O desemprego nos Estados Unidos chegou ao 
patamar de 25% dos mais de 1 década e 4 mil ban-
cos quebraram.

Todavia, atualmente, existem organismos como o 
Fundo Monetário Internacional preparados para atuar 
em situações de emergência e que já estão atuando. 
Isso não existia na década de 1930. Em segundo lugar, 
há uma grande diferença entre a atuação dos gover-
nos da atualidade e os daquela época. Nos Estados 
Unidos dos anos 30, seguindo os princípios clássicos 
do liberalismo, preferiu deixar que os problemas do 
mercado fossem resolvidos pelo próprio mercado, 
sem que houvesse qualquer intervenção do Estado. 
Hoje, ao contrário, o Governo Obama já empenhou 
vultosos recursos para evitar a quebra ou falência de 
instituições financeiras. A atuação do Governo ame-
ricano rapidamente encontrou eco nos governos da 
União Europeia, que também passaram a intervir no 
mercado de modo a impedir quebradeiras.

No Reino Unido, o berço do liberalismo, o Primei-
ro-Ministro Gordon Brown não hesitou em apelar para 
a estatização de bancos, o que contraria frontalmente 
os princípios do pensamento econômico liberal. Ou-
tro ponto a ser levantado é que, naquela época, havia 
quase que uma hegemonia econômica na figura de 
um país: os Estados Unidos da América. No cená-
rio atual, os chamados países emergentes, como a 
Rússia, a Índia e o Brasil, também podem contribuir 
para a atividade econômica mundial não sofrer uma 
contração tão grande que passe do patamar de uma 
recessão para o da depressão, muito mais graves. Aí 
reside a verdadeira oportunidade que existe neste mar 
de obscuridade: fazer justamente o contrário do que 
pensam os analistas, projetando o Brasil como um dos 
principais líderes emergentes.
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Sras. e Srs. Deputado  s, nós já enfrentamos mui-
tas crises e sobrevivemos. Talvez já tenhamos perdi-
do as contas do número e da origem delas. Algumas 
foram provocadas pelo petróleo, outras, pela Rússia 
ou pela China, a maioria, gerada internamente, já que 
em matéria de crise o Brasil sempre foi autossuficien-
te. A tal ponto que, se não chegamos a ser fraternos 
amigos – nós e a crise – também não podemos negar 
que tenhamos nos tornado íntimos conhecidos. O País 
está no seu melhor momento, economicamente falan-
do. Nunca esteve tão em dia com as suas obrigações 
– o dever de casa feito, o mercado interno tão forte, 
empresas tão sólidas, modernas e competitivas e as 
instituições tão garantidas – para encará-la. Mas ain-
da padecemos de alguns males que emperram nosso 
crescimento e o consequente distanciamento da crise 
e de todas suas mazelas: altas taxas de juros e atraso 
nas reformas. Um Estado grande e doente.

Sras. e Srs. Deputado  s, esses são os verdadei-
ros entraves do crescimento. Nos primeiros 4 anos do 
Governo Lula, o País cresceu menos do que a média 
da América Latina. Só crescemos mais do que o Hai-
ti. Crescemos menos do que todos os outros países. 
Agora, nos últimos 2 anos, começamos a crescer um 
pouco mais.

Por que o Brasil cresce tão pouco? Por que não 
crescemos como a Índia, o México, a China? Por que 
não crescemos 8%, 9%, 10% e nos contentamos, fica-
mos felizes quando crescemos 4% do PIB ao ano?

Tudo isso se deve a apenas uma coisa: um olhar 
febril e paralisado nas grandes empresas, nas multi-
nacionais e no capital financeiro.

Até quando teremos que ver um governo socorrer 
instituições financeiras em detrimento das pequenas e 
médias empresas brasileiras que empregam mais de 
65% da população economicamente ativa? Esse é o 
pensamento que infelizmente não sentimos presente 
nas decisões macroeconômicas. Se pensarmos no 
segundo aspecto – a taxa de juros –, cairemos num 
mal-estar maior ainda, pois são os pequenos empre-
endedores que mais dependem do empréstimo direto 
para compra de insumos e máquinas. Dessa forma, só 
podemos enxergar um aumento do endividamento e 
um atraso no desenvolvimento da economia – paralisa 
o dono da padaria, da lavanderia, da pequena fábrica 
de roupas, o artesão, a revendedora de veículos, todos 
os que são mais vulneráveis a uma mudança de rumo 
da economia. Pensando justamente nisso, era de se 
esperar que o primeiro socorro fosse a essas pessoas 
e não a quem, ano após ano, bate recordes de lucro 
líquido: os nossos bancos privados.

Sras. e Srs. Deputado  s, trata-se portanto de uma 
crise que tem um aspecto mais profundo – uma segun-

da crise interna, de gestão e planejamento. Enquanto 
vimos os países europeus terem subsídios claros e 
concretos para seus empreendedores, no Brasil, ser 
proprietário de uma pequena empresa é uma aventu-
ra que muitas vezes não tem fim. Ou quando há, ele 
é negro.

Estamos aqui para mostrar o que precisa ser feito. 
Não queremos jogar no quanto pior melhor. Queremos 
alertar o Governo para que tome as medidas corretas. 
O papel da Oposição é mostrar o que precisa ser feito, 
mostrar o que não está sendo feito, o que está sendo 
feito de forma incompleta, para que o setor produtivo 
brasileiro sofra o mínimo possível com essa crise e 
possa resguardar, acima de tudo, o emprego, que é o 
de que o País mais necessita.

Sr. Presidente  , solicito a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste discurso pelo programa A Voz do Brasil 
e pelos demais órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, é com grande satisfação que registro 
o lançamento da Coleção Gente da Bahia, uma iniciati-
va da Assembleia Legislativa, presidida pelo Deputado   
Marcelo Nilo, que vem fazendo uma administração di-
ferenciada naquela Casa.

Trata-se de uma coleção de livros que resgata 
história de figuras importantes no cenário baiano. Os 
primeiros 5 títulos, que tive a honra de receber e que 
agradeço, referem-se a Carybé, de José de Jesus 
Barreto e Otto Freitas; Gordurinha, de Roberto Tor-
res; Riachão, de Janaína Wanderley da Silva; Guido 
Guerra, de Luíza Torres, e Mulher de Roxo, de Patrí-
cia Sá Moura.

Realmente, é motivo de alegria constatar a pre-
ocupação da Assembleia em resgatar a história de 
personalidades que marcaram a vida da Bahia, em 
diversos e importantes segmentos: da música à lite-
ratura, da arte popular ao folclore, alguns, inclusive, 
como a Mulher de Roxo, que durante décadas andou 
pela Rua Chile, povoando de mistério uma das aveni-
das mais badaladas e chiques de Salvador, nos anos 
dourados. Se não fosse esse trabalho, certamente essa 
personagem se perderia no tempo e na memória das 
antigas gerações.

Até junho, a Coleção vai colocar no mercado 
editorial os perfis de Dom Timóteo Amoroso Anastá-
cio, nosso querido abade do Mosteiro de São Bento, 
que teve uma importância fundamental na Bahia, não 
apenas durante o regime militar, mas também durante 
toda sua existência, do cineasta Roberto Pires, e o ar-
tista plástico Juarez Paraíso, que deu inestimável con-
tribuição às artes em nosso Estado. Também já estão 
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em fase de conclusão os perfis de Mestre Pastinha e 
o Reitor Edgard Santos.

Com essa iniciativa, a Assembleia retoma um 
trabalho que havia sido interrompido e já colocou 28 
títulos e cerca de 40 mil exemplares em circulação 
na Bahia, nos últimos 2 anos, seja por meio de selos 
próprios, seja em parcerias e convênios como o que 
mantém com a Academia de Letras da Bahia, a Câma-
ra Baiana do Livro, a Associação Comercial, o Museu 
Eugênio Teixeira Leal e a Fundação Pedro Calmon. A 
disposição da Casa é de publicar, em 2009 e 2010, só 
por intermédio da Coleção Gente da Bahia, 30 perfis 
de baianos.

Além da Coleção Gente da Bahia, o programa 
editorial tem como selos próprios a Primeira Edição, 
que, como se mostra explicitamente, edita livros iné-
ditos; a Ponte da Memória, que resgata edições his-
tóricas esgotadas e, portanto, fora de circulação no 
mercado comercial, e o Bahia de Todos, em parceria 
com a universidade federal.

Portanto, parabenizo a Assembleia, o seu 
Presidente  , Deputado   Marcelo Nilo, e toda a equipe 
responsável por esse importante trabalho, liderada pe-
los jornalistas Paulo Bina e Délio Pinheiro, que, com 
muita competência, estão produzindo essa coleção 
com Tamir Drummond, responsável pelo design gráfi-
co e pela editoração.

Além do resgate histórico dessas personagens 
que fizeram parte do cotidiano da cidade, a Coleção 
disponibiliza para as novas gerações um importan-
te acervo para estudo e análise de nossa identidade 
cultural. A cidade realmente estava precisando de um 
trabalho desse nível.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, aprovei-
to a oportunidade para parabenizar e saudar a Pre-
feita Mariângela Borges, do nosso partido, PSB, que 
tomou posse como Prefeita do Município de Lajedo 
do Tabocal, na última segunda-feira, em solenidade 
realizada na Câmara de Vereadores, depois de uma 
batalha travada na Justiça para garantir o seu direito 
de administrar a cidade.

Mariângela foi a segunda candidata mais votada, 
chegou a ser diplomada no dia 1º de janeiro de 2009, 
porque o seu adversário, o ex-Prefeito Rivaldo Moreira 
Fagundes (PDT), não teve os votos computados em ra-
zão de ter a sua candidatura considerada inelegível.

Mariângela fez uma campanha com muita compe-
tência, enfrentou um grupo formado por 3 ex-Prefeitos 
que administraram a cidade por 18 anos e obteve uma 
expressiva votação.

Esse grupo de oposição entrou com um recurso 
para impedir a sua posse. A Presidente   da Câmara 
Municipal, a Vereadora Lílian Nascimento, ficou como 

Prefeita interina durante estes 2 meses e meio. Na 
segunda-feira, por determinação da juíza de Mara-
cás, Mariângela assumiu a Prefeitura como sendo a 
única candidata reconhecida pelo TRE com os votos 
válidos.

Mariângela Borges será a primeira mulher a ad-
ministrar o Município de Lajedo do Tabocal, que fica 
a 340 quilômetros de Salvador e tem uma população 
estimada em 8.591 habitantes 

Casada, mãe de 2 filhos, Mariângela tem como 
principal meta reconstruir a cidade depois de tantos 
desmandos e assegurar a permanência dos jovens em 
sua cidade natal. O PSB está muito feliz com a sua 
posse e dará todo o apoio para que a sua administra-
ção seja bem-sucedida e com a marca socialista de 
combate à exclusão social.

Sr. Presidente  , solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

Obrigada.
O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, há 6 meses o Estado de Sergipe sofre com 
a seca, que assola, principalmente, os 7 Municípios do 
Alto Sertão. A estiagem começou em setembro de 2008. 
De lá para cá, poucas gotas de chuva caíram na região. 
Até o momento, 13 Prefeituras já decretaram estado de 
emergência por conta da estiagem prolongada.

O Alto Sertão sergipano, acostumado com a ra-
ridade da chuva, com as mudanças climáticas passou 
a sofrer mais ainda. Nossa Senhora da Glória, Monte 
Alegre, Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do 
São Francisco são os Municípios mais prejudicados. 
As esperadas chuvas de verão, as chamadas trovoa-
das, que costumavam cair nos meses de dezembro e 
janeiro, não aconteceram até o momento.

O índice pluviométrico é crítico, e as poucas 
chuvas que caíram na região são insignificantes para 
amenizar o sofrimento dos produtores agrícolas e dos 
pequenos criadores. De outubro de 2008 até agora, 
choveu apenas 24,5 milímetros. São precipitações muito 
baixas e não revertem as condições climáticas da re-
gião. E, para agravar a situação, a temperatura também 
se manteve elevada. Em alguns locais, a temperatura 
registrada chegou a 41,3 graus Celsius.

Nos 7 Municípios que compreendem o Alto Ser-
tão sergipano, a situação está feia. Gado morrendo, 
como mostrou uma reportagem do Jornal Nacional 
veiculada na última segunda-feira, famílias migrando 
para as sedes municipais, Prefeituras abarrotadas de 
gente pedindo auxílio e um número crescente de pe-
quenos produtores apavorados.
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Infelizmente, apesar de essa situação crítica já 
durar 180 dias, o Governo Federal não tem sido sensí-
vel às consequências nocivas da falta d’água no sertão 
sergipano. A ajuda que vem de Brasília é insuficiente 
para atender às necessidades dos sertanejos.

Em Canindé do São Francisco, por exemplo, o 
Exército distribui apenas 560 carradas de água, uma 
média de 20 litros por dia para cada família atendida 
pelo programa de carros-pipa, o que é muito pouco 
para atender à demanda diária de consumo. Enquan-
to isso, a Prefeitura é obrigada a complementar a dis-
tribuição com mais 1.600 carradas, ou seja, 3 vezes 
mais que o Exército.

Faço um apelo para que o Governo atue de forma 
emergente e eficiente na região. Não podemos mais 
tolerar essa insensibilidade com os sertanejos. Chega 
de omissão, chega de ver famílias sofrendo sem uma 
gota d’água. Queremos ações, e elas devem chegar 
o mais rápido possível.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, diversos cidadãos têm nos alertado sobre 
alterações no atendimento prestado pela rede hospita-
lar em decorrência de acidentes automobilísticos. Do 
mesmo modo, recebi importante apelo de hospitais da 
região norte de Minas Gerais sobre a alteração contida 
na Medida Provisória nº 451, editada em 15 de dezem-
bro de 2008, que se encontra em pauta para discussão 
e votação nesta Câmara dos Deputado  s.

Segundo o texto contido na referida MP, agora 
os hospitais credenciados pelo SUS ficam proibidos 
de atender acidentados por meio de ressarcimento do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. Agora, 
para que se consiga indenização em caso de acidente 
de trânsito, as pessoas acidentadas não podem exercer 
o seu direito de livre escolha, sendo então forçadas a 
serem atendidas obrigatoriamente em hospitais parti-
culares, quando serão custeadas pela seguradora ou 
serem atendidas apenas pelo SUS.

Essa medida provisória é duplamente prejudicial, 
pois, além de trazer muitos prejuízos aos cidadãos se-
gurados, irá punir os hospitais conveniados ao SUS, 
fazendo com que poucas vítimas de acidente de trân-
sito recorram efetivamente ao DPVAT para reembolso 
das despesas hospitalares, tendo como consequên-
cia menor utilização do seguro obrigatório de veículos 
pelos segurados, o que obviamente significa maiores 
lucros para as companhias seguradoras, que estão 
muito satisfeitas com essa medida provisória, confor-
me noticiado na mídia.

O que temos de ressaltar é que os valores prove-
nientes desse seguro pertencem exclusivamente aos 

segurados e não ao Governo ou às seguradoras, como 
muitos fazem crer. Ressaltamos que esse é um seguro 
exigido por lei e não podemos conceber medidas que 
beneficiem as empresas seguradoras em prejuízo do 
segurado. Isso é inconcebível.

Ora, essa alteração proposta depõe contra a pró-
pria razão que motivou o surgimento do DPVAT, criado 
pela Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, a fim de se 
garantir às vítimas de acidentes e também a qualquer 
cidadão, proprietário ou não de veículo, direito à inde-
nização em caso de acidentes, sendo que está sendo 
retirado do cidadão o direito à escolha, pois, caso seja 
atendido em algum hospital conveniado ao SUS, não 
terá direito ao ressarcimento feito pelo DPVAT e para 
o qual o segurado pagou para ter acesso.

O argumento dos que defendem o calote aos 
cidadãos que pagam o seguro é o de que a segura-
dora repassa parte do que arrecada ao SUS. Ora, o 
segurado não tem nada com isso, o que interessa é 
que ele pagou pelo seguro e por isso tem o direito de 
receber o custeio quando for acidentado, direito esse 
que a medida provisória pretende lhe tirar caso seja 
aprovado o § 2º do art. 20.

Essa mudança, além de suprimir um direito básico 
de escolha do cidadão segurado, traz inúmeros preju-
ízos à rede de saúde conveniada ao SUS, sobretudo 
por se tratar de valores significativos, pois cada cidadão 
proprietário de automóvel paga por ano R$93,00 reais. 
Motociclistas pagam o altíssimo custo de R$259,00 re-
ais por ano. Se pegarmos os 45 milhões de veículos 
e mais de 10 milhões de motocicletas, veremos que 
os cidadãos brasileiros pagam por ano a significativa 
quantia de R$7 bilhões arrecadados, dinheiro que sim-
plesmente está sendo passado às seguradoras sem 
que se considerem os direitos dos segurados. Ou seja, 
esse seguro está servindo apenas como fonte de ar-
recadação tributária, mas deixando de exercer a sua 
função social para o qual foi originariamente criado. 
Exemplo disso é que está sendo cobrado do cidadão 
o custo de emissão de R$3,90 para apólice ou bilhete. 
Isso mesmo! A folha impressa é paga pelo cidadão, 
ao absurdo custo de R$3,90. Se pegarmos a frota 
nacional de 54, 5 milhões de veículos, divulgada pelo 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, até 
dezembro de 2008, são mais de R$210 milhões por 
ano retirados do bolso dos cidadãos, o que nos faz 
concordar com a crítica de que esse seguro virou fonte 
arrecadatória, embora não tenha previsão no sistema 
tributário constitucional.

Do ponto de vista da saúde pública, essa nova 
medida do Governo gera enormes danos aos hospitais 
filantrópicos e ao próprio Governo, pois os hospitais 
até podem prestar atendimento, mas não serão mais 
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ressarcidos pelo DPVAT e os recursos acabarão por 
sair dos cofres públicos e não mais do DPVAT, o que 
significa um aumento de despesas do Governo, o que 
é ilógico admitirmos.

Tendo em vista as grandes dificuldades dos hos-
pitais conveniados ao SUS, cujo valor de ressarcimento 
pelos serviços prestados é muito defasado, como admi-
tido pelo próprio Governo, a MP nº 451 tende a agravar 
ainda mais a crise desse setor, porque tais hospitais 
ficam ainda mais prejudicados financeiramente, já que 
os valores pagos pelo seguro obrigatório eram cerca 
de 30% maiores do que a tabela paga pelo SUS. Mas 
o que é importante mesmo é o fato de que tendo feito 
um seguro não se pode transferir para o SUS o dever 
de atender, impedindo o interessado de exercer o seu 
direito de escolha.

Devemos lembrar que nas cidades do interior do 
País e nas proximidades das rodovias – onde ocorrem 
os acidentes mais graves – praticamente 100% dos 
hospitais são filantrópicos e conveniados ao SUS. Ou 
seja, estão excluídos de atendimento com a cobertu-
ra do DPVAT.

Segundo especialistas, o acidentado terá de arcar 
com os valores do procedimento realizado em seu bene-
fício e, depois de receber alta, solicitar o reembolso ao 
DPVAT. O valor a ser cobrado será o da tabela de cada 
hospital privado, sem vínculo contratual com o SUS, o 
que resultará, na maioria das vezes, em valores supe-
riores ao teto do seguro, já que as entidades privadas 
geralmente praticam preços mais elevados e não vão 
se submeter, certamente, a valores inferiores.

A vítima, que até ano passado tinha atendimento 
equivalente aos assegurados de planos de saúde se 
pleiteasse o direito ao seguro obrigatório, agora rece-
berá atendimento do SUS, enfrentando as longas filas 
para exames e cirurgias, por exemplo.

O Governo deveria interferir para diminuir o alto 
valor desse seguro. Este ano, por exemplo, os motoci-
clistas foram surpreendidos pelo altíssimo reajuste em 
10,6%, bem acima da inflação do período. Enquanto 
isso, o valor do prêmio sobe e a ele são acrescenta-
das outras despesas, como a cobrança do Imposto 
sobre Operações Financeiras – IOF, uma espécie de 
bitributação, já que se paga pelo seguro e um imposto 
sobre o mesmo seguro.

O que não pode é o Governo querer prejudicar o 
direito de escolha do segurado, prejudicar toda a rede 
conveniada ao SUS e beneficiar somente as segura-
doras, pois com essa MP, a partir de 2009, a cobertura 
ficou mais restrita, com a proibição de indenização, caso 
o acidentado seja atendido por hospital conveniado ao 
Sistema Único de Saúde – SUS.

O Estado deve, sim, buscar reduzir o número de 
fatalidades em nosso trânsito, muito superior aos dos 
países desenvolvidos, tornando o nosso trânsito mais 
seguro. Para isso, o Estado deve urgentemente incluir 
nos currículos escolares a disciplina de trânsito.

Assim, reforçamos o entendimento de que essa 
MP merece revisão, já que o Estado não deve adotar 
posições temerárias como a de retirar dos segurados 
o direito de escolher se querem ser atendidos pelo 
SUS ou pela seguradora, já que é ele, o segurado, 
quem paga o seguro. Além do mais, já que é um cus-
to que os hospitais têm e cujo ressarcimento ou será 
feito pelo próprio Governo ou pelo valor arrecadado 
por esse seguro.

Nesse sentido, é inadmissível que o Governo 
edite uma norma que torne seus próprios cofres mais 
onerosos, enquanto esses valores arrecadados ficarão 
a cargo da administração privada.

Portanto, Sr. Presidente  , em defesa do direito à 
livre escolha dos segurados sobre recursos que per-
tencem à coletividade, solicitamos a supressão desse 
artigo, cuja aprovação irá provocar grande desajuste 
nas finanças da nossa rede pública de saúde.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, até o final de 2009, a rede do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS, no Amazonas, 
será ampliada de 9 para 27 agências. O meu Estado 
vai ganhar 18 novas unidades que serão instaladas nos 
municípios. Essa notícia foi comemorada com muita 
alegria por todos os amazonenses.

Desde que aqui cheguei, Sr. Presidente  , apresen-
tei diversos requerimentos sobre gestões ao INSS no 
sentido de instalar postos da Previdência no Amazonas. 
Fiz requerimentos de indicação de todos os municípios 
amazonenses que carecem de postos do INSS, além 
de apresentar pedido de informações para saber qual 
o trâmite para se instalar um posto desse tipo.

Hoje, Sr. Presidente  , podemos ver o nosso pedido 
sendo viabilizado, o que muito nos alegra em saber que, 
por intermédio do nosso trabalho, do nosso empenho, 
o querido amazonense começa a ser atendido.

O novo espelho que se desenhará com a instala-
ção desses postos do INSS e toda essa nova estrutura 
vai beneficiar os municípios em vários aspectos, entre 
eles o aumento do prazo para usufruir dos serviços, 
especialmente os de solicitação de aposentadoria, 
atendendo nossos caboclos e ribeirinhos de forma 
autêntica e digna.

Portanto, Sr. Presidente  , a ampliação no número 
de agências do INSS no interior do Amazonas é uma 
vitória importante e histórica para esses municípios, 
porque a última agência instalada foi há 15 anos.
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Dos 18 municípios, o INSS anunciou 12 como 
prioritários. São eles: Autazes, Barreinha, Boca do 
Acre, Borba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, 
Iranduba, Lábrea, Manicoré, Nova Olinda do Norte, 
Presidente   Figueiredo e Rio Preto da Eva, que até o 
fim deste ano devem estar em pleno funcionamento. 
Os demais municípios são: Barcelos, Carauari, Humai-
tá, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira e 
São Paulo de Olivença.

Sr. Presidente  , o INSS já entrou em contato com as 
Prefeituras Municipais que deverão ser beneficiadas para 
a ampliação no número de unidades de atendimento.

Para a abertura das agências nos 18 municípios 
do interior, será necessário que a Prefeitura de cada 
localidade doe o espaço para a construção da agência. 
As Prefeituras dessas cidades devem se comprometer 
a atender ao pedido do INSS.

O instituto de seguridade social, por sua vez, Sr. 
Presidente  , se responsabiliza pela construção do pré-
dio, do mobiliário, dos equipamentos e da contratação 
de funcionários. Agora, para a construção, a gerência 
do INSS destacou ainda que o terreno doado deverá 
ter algumas características que atendam ao projeto 
já elaborado.

Entre as especificações, caros colegas Parla-
mentares, estão a dimensão do terreno, que deve ser 
de 20 metros quadrados de frente por 40 metros de 
fundo, ser plano e com localização próxima a portos 
ou rodovias para facilitar o acesso da população.

Sras. e Srs. Deputado  s, as novas agências con-
tarão com os mesmos serviços disponibilizados nas 
unidades de atendimento em Manaus. Mas os Srs. 
Prefeitos devem ter atenção, pois, para que haja agili-
dade na tramitação, é necessária a criação de uma lei 
municipal nas Câmaras de cada município para que a 
doação seja autorizada.

Para chegar a essa vitória, Sras. e Srs. Deputado-
 s, teve uma clara articulação da Associação Amazo-
nense de Municípios e da Bancada do Amazonas no 
Congresso Nacional.

Portanto, nossas congratulações a todos os que 
direta ou indiretamente estiveram unidos nessa nos-
sa luta.

Como disse no início, essa é uma reivindicação 
antiga da população. Era uma das principais reclama-
ções de nossa gente.

Quando viajo pelo interior do meu Estado, em 
atividade do mandato popular que exerço, os Prefei-
tos, os populares nos abordam pedindo solução para 
essa questão do INSS.

Hoje começamos a ver esse problema a ser re-
solvido.

Mas a luta continua, Sr. Presidente  . Ainda fal-
ta muito para ser feito. Temos que continuar pedindo 
gestões no sentido de instalar postos do INSS para 
os outros municípios do interior. Nossa meta é que 
todos os municípios do interior do Amazonas tenham 
um posto do INSS. Mas, por ora, estamos contentes 
com essa vitória.

Sr. Presidente  , feito esse registro, peço a V.Exa. 
que meu pronunciamento seja amplamente divulgado 
pelos órgãos de comunicação desta Casa e no pro-
grama A Voz do Brasil.

Agradeço-lhe, Sr. Presidente  , a atenção.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, foi com grande satisfação que participamos 
de uma singular demonstração de união, capacidade 
de mobilização e conscientização do produtor rural do 
Oeste do Paraná, na defesa dos interesses da agro-
pecuária nacional.

Essa é a melhor definição que encontramos para 
o encontro Meio Ambiente: Novos Padrões de Fiscali-
zação e Mudanças na Legislação Ambiental, realiza-
do na tarde de sexta-feira, 20 de março, no Centro de 
Eventos da cidade de Cascavel.

Organizado pela Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), sindicatos rurais patronais 
e cooperativas, o evento reuniu autoridades federais, 
estaduais e municipais, dirigentes de entidades e lide-
ranças do agronegócio paranaense e oestino.

Lá estiveram nosso colega Deputado   Federal pa-
ranaense licenciado e Ministro da Agricultura, Reinhold 
Stephanes, e o Senador Osmar Dias. Da mesma forma, 
nossos colegas Deputado  s Federais Ricardo Barros, 
Eduardo Sciarra, Alfredo Kaefer e Moacir Micheletto. 
Também estiveram presentes o Deputado   Estadual Élio 
Rusch; o Diretor-Presidente   do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), Vitor Hugo Burko; o Prefeito de Casca-
vel, Edgar Bueno; dirigentes da FAEP, de sindicatos 
rurais patronais e de cooperativas; outras autoridades 
e mais de 8 mil agricultores da região.

Somente de Toledo, São Pedro do Iguaçu e Ouro 
Verde do Oeste foram 550 pessoas, lotando 13 ônibus 
especiais, contratados pelo Sindicato Rural Patronal e 
pela COAMO, além de produtores que se deslocaram 
em veículos próprios.

O encontro fez parte de uma série de eventos que 
vêm sendo realizados em diversas cidades do Paraná 
e de outros Estados, com a finalidade de reivindicar 
mudanças na legislação ambiental, especialmente no 
novo Código Florestal Brasileiro, em tramitação no 
Congresso Nacional. O antigo, como sabemos, é de 
1965 e sofreu muitas alterações e distorções ao lon-
go do tempo.
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Os agricultores mostraram coesão e convicção 
ao reivindicar mudanças na fiscalização e em dispo-
sitivos legais em vigor, que inviabilizam a atividade 
produtiva.

A exigência de recomposição e manutenção de 
reserva florestal legal e áreas de preservação perma-
nente nas propriedades rurais teve a vigência prorroga-
da para o final de 2009, e os agricultores querem sua 
alteração, antes do esgotamento desse prazo.

Somente no Paraná, as novas normas impediriam 
o cultivo de 30% das atuais lavouras, o equivalente a 
4,8 milhões de hectares, reduzindo em 15 milhões de 
toneladas as safras do Estado, com a perda de 5,7 
bilhões de reais anuais.

As terras destinadas à reserva florestal legal 
ocupariam 3,2 milhões de hectares, e as áreas de 
preservação permanente, 1,6 milhão de hectares no 
Estado.

No Paraná, 54% dos pequenos e médios agricul-
tores deixariam de produzir, pois 85% das proprieda-
des têm menos de 40 hectares e, dependendo de sua 
localização e topografia, a área agricultável restante 
seria insuficiente para a sobrevivência da família rural. 
No Brasil, mais de 1 milhão de agricultores deixariam 
o campo.

Foi muito importante mostrar essa realidade da 
agropecuária, esteio do desenvolvimento econômico e 
social do País, e a preocupação do produtor ao Ministro 
Stephanes e aos Congressistas presentes.

Hoje temos um Ministro da Agricultura que de-
fende o agricultor. Vendo essa grande mobilização e 
demonstração de força de sindicatos, lideranças e pro-
dutores, S.Exa. nos apoiará ainda mais no esforço pela 
aprovação de um novo Código Florestal Brasileiro.

Aprovar uma nova legislação, que garanta a per-
manência do homem no campo, é hoje mais importante 
do que debater a crise financeira mundial. Vamos votar 
e aprovar o novo código antes do final deste ano.

Na nova proposta vamos incluir itens como a 
exigência de somente mata ciliar nas pequenas e mé-
dias propriedades com até 30 hectares, dependendo 
da região.

Nosso agricultor sabe respeitar a água e o meio 
ambiente e tem consciência de sua responsabilidade 
de alimentar o Brasil e o mundo.

Hoje o agricultor brasileiro sabe que precisa pro-
duzir sem agredir a natureza, respeitando direitos so-
ciais, pois do contrário enfrentará restrições dos países 
importadores de alimentos.

Há anos afirmamos e reiteramos que o produtor 
rural não é o predador, mas o principal interessado na 
preservação da natureza. Isso porque é o primeiro e 
aquele que mais sofre com as consequências do aque-

cimento global, como secas, vendavais, temporais de 
granizo, enchentes e outras adversidades climáticas, 
com prejuízos à sua atividade e ao seu patrimônio.

No encontro, autoridades e lideranças destaca-
ram que o Paraná produz hoje 25% do frango, 22% 
dos grãos e 50% do trigo nacional, respondendo pela 
maior produção de milho e a segunda maior safra de 
soja do País, necessitando de tranquilidade para con-
tinuar produzindo.

No Brasil, a agricultura ocupa apenas 6% do 
território nacional, contra 16% de parques florestais 
e 13% de áreas indígenas. Nada menos do que 30% 
das florestas nativas preservadas do mundo estão no 
Brasil.

Mesmo assim, o País exporta alimentos para 
200 países e 100% de suas reservas cambiais de 200 
bilhões de dólares foram gerados pelas exportações 
agrícolas.

Além disso, o Brasil vem liderando o desenvolvi-
mento e a utilização de fontes renováveis de geração 
de energia.

A FAEP reivindica a inclusão da mata ciliar, vár-
zeas e encostas preservadas como reserva legal nas 
pequenas e médias propriedades, o cultivo de até 50% 
de espécies econômicas nas reservas das proprieda-
des maiores e formação de fundo de preservação e 
recuperação ambiental, com os recursos de multas 
aplicadas pelos órgãos de fiscalização, entre outras 
medidas.

São reivindicações justas, que apoiamos e des-
tacamos para o conhecimento dos colegas Congres-
sistas e do País.

Propostas da FAEP:
1. computar as áreas de preservação permanen-

te, como matas ciliares, várzeas, encostas e topos de 
morros, como parte da reserva legal de 20% da pro-
priedade rural;

2. permitir a continuidade das atividades agrope-
cuárias em áreas de preservação permanente consoli-
dadas e em uso há mais de 10 anos, com a utilização 
de tecnologias conservacionistas;

3. autorizar a recomposição da reserva legal com 
a utilização parcial de até 50% de espécies arbóreas 
econômicas, consorciadas com espécies nativas; 

4. permitir a recomposição de áreas de preser-
vação permanente com agricultura sustentável, viabi-
lizada por projetos técnicos;

5. respeitar os produtores que buscam a regula-
rização do passivo ambiental na reserva legal e áreas 
de preservação permanente, permitindo a ação sem 
punições;

6. permitir a recomposição florestal no mesmo 
bioma ou pagamento em dinheiro do passivo ambiental 
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para um fundo federal de recomposição de florestas, 
destinado ao pagamento de indenizações;

7. estabelecer no Paraná o zoneamento econô-
mico-ecológico, para nortear as ações ambientais no 
Estado, em função da produção agropecuária e indus-
trial e dos centros urbanos;

8. ampliar o prazo previsto para a compensação 
e averbação da reserva legal a partir da vigência da 
nova lei, levando em conta as dificuldades para realizar 
o georreferenciamento e os trâmites burocráticos.

Como se vê, as solicitações são plenamente 
compatíveis com o esforço nacional e mundial pela 
preservação dos recursos naturais.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, o Brasil pentacampeão de futebol 
começa a se preparar para a ocasião histórica na qual 
sediará, pela primeira vez, uma Copa do Mundo. Em 
2014, mais uma vez, e agora por razão inédita, os afic-
cionados de todo o globo terão sua visão dirigida para 
o que vier a acontecer no País do Futebol. Diante da 
euforia que em breve tomará conta da opinião pública, 
não posso deixar de confessar, sinceramente, nobres 
colegas, que começo a preocupar-me.

Ora, Sras. e Srs. Deputado  s, um megaevento 
dessa natureza é coisa séria, haja vista os espetáculos 
de bom gosto, organização, maturidade e, acima de 
tudo, segurança, que têm preparado os países-sede, 
ultimamente. É justamente sobre esse fator que de-
sejo aqui tratar.

Para nós sairmos a contento do desafio que se 
apresenta, não bastará a vontade dos dirigentes es-
portivos, o entusiasmo da torcida ou as intenções das 
autoridades. Boas instalações físicas e demais itens 
de infraestrutura, por seu lado, responderão por uma 
parte do sucesso do evento; jamais, por ele todo, se o 
visitante e mesmo o cidadão brasileiro não confiarem 
nos esquemas de segurança, que precisarão funcionar 
sem quaisquer falhas, ou ninguém perdoará o País pela 
negligência e – se me permitem – pela estupidez.

O futebol, além das paixões que desperta, faz-se 
de uma rede complexa de negócios e investimentos. 
Como tal, carreia divisas, gera empregos, visa a lu-
cros. Para além do espetáculo, futebol “vende” – vende 
contratos publicitários, patrocínios, pacotes turísticos 
e toda a cadeia que os sustenta e é por esses susten-
tada. Em resumo: futebol e economia são entes afins, 
e o mundo em crise exigirá, cada vez mais, de uma e 
de outro, extrema eficácia.

Infelizmente, no entanto, não se pode falar em 
eficácia – ou em sucesso –, enquanto persistirem as 
deploráveis, vergonhosas, tristíssimas cenas de vio-

lência dentro e fora dos estádios brasileiros: cidadãos 
aterrorizados, espancados, feridos e mortos por mar-
ginais que não têm o direito de arguir a condição de 
torcedores. É gente criminosa que, pela barbárie, Sr. 
Presidente  , afastou dos jogos milhares de verdadeiros 
torcedores com suas famílias, não raro crianças, para 
quem o esporte deve ser, sobretudo, educação.

As medidas coibitivas não têm funcionado. Para 
que funcionassem realmente, seria preciso buscar a 
“tolerância zero” implantada em outros países. A In-
glaterra, por exemplo, que teve de enfrentar os hoo-
ligans, uma das mais violentas torcidas da Europa, 
não o fez com paliativos. Recorreu à Justiça, a fim de 
que os delinquentes pagassem por seus atos. Ainda 
hoje, mesmo serenados os ânimos em dias de gran-
des partidas, muitos são obrigados a se apresentar à 
autoridade policial, permanecendo detidos até o final 
do jogo.

Temos, não podemos afirmar o contrário, um bom 
instrumento legal. O Estatuto de Defesa do Torcedor, 
de que dispõe a Lei nº 10.671, de 2003, foi um marco, 
tal como foi o Código de Defesa do Consumidor, se-
gundo as palavras de ninguém menos do que o famo-
so Tostão, um de nossos maiores craques, tricampeão 
mundial com a Seleção Brasileira que ganhou a Copa 
do Mundo em 1970, no México.

O Estatuto de Defesa do Torcedor oferece as ba-
ses para a plena realização de uma conquista impor-
tante, um avanço enorme, por mais óbvio que pareça: 
o direito da convivência pacífica e respeitosa entre 
as várias torcidas brasileiras, cujos nomes deixo de 
mencionar para não correr o risco de, em não citando 
todas, ser injusto.

O que falta ao Estatuto encontra-se, a meu ver, 
fora dele. Faltam-lhe a implementação rigorosa, a inter-
venção da polícia bem preparada e bem comandada, 
a não complacência com o infrator, a fiscalização, a 
partir da ação do Ministério Público. E se não se omitiu 
a autoridade para lutar pela realização de uma “copa 
brasileira”, não lhe pode faltar o mesmo empenho para 
realizá-la bem.

É o que esperamos todos, como cidadãos e tor-
cedores apaixonados, Sr. Presidente  .

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, hoje, meu partido comemora seus 
87 anos de luta. Quero dividir com esta Casa a honra 
que tenho de participar de uma organização com a 
história e a força do PCdoB.

Nosso partido começou pequeno, com a reunião 
de um grupo de brasileiros que resolveu enfrentar o 
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quadro secular de desigualdade e injustiça de nosso 
País.

O PCdoB, que este ano registra cerca de 24 anos 
de legalidade, enfrentou toda sorte de perseguições. 
Aproveito este momento para homenagear dirigentes, 
militantes e simpatizantes que tombaram na defesa 
do desenvolvimento, do emprego, dos trabalhadores 
e do nosso Brasil.

Sr. Presidente  , quero registrar que nesses 87 
anos, os comunistas estiveram presentes em todos os 
debates nacionais. Tivemos ativa participação nas lutas 
pelo petróleo; pela participação do Brasil no combate 
ao nazismo; pelos direitos trabalhistas; pelo direito à 
organização sindical; pelas Constituintes de 45 e de 
88; pela liberdade religiosa; contra a carestia; em de-
fesa das Diretas; pela educação pública de qualidade; 
pelo emprego; pelo desenvolvimento nacional; contra a 
tortura; pelo pleno funcionamento do Congresso; pelo 
SUS; em defesa da diversidade cultural; contra os pre-
conceitos de raça, gênero e diversidade sexual; contra 
a violência doméstica; contra as guerras preventivas 
da era Bush; e pela paz.

Todas essas lutas podem ser resumidas num 
princípio básico dos comunistas, a solidariedade.

Nossa luta tem o apoio de diversos parceiros, aos 
quais estendo meus parabéns. Partidos, entidades da 
sociedade civil, militantes de diversas causas também 
estiveram ombro a ombro conosco na luta em defesa 
do nosso povo.

Nós hoje ocupamos um espaço institucional inédi-
to. Temos bancadas na Câmara e no Senado, estamos 
à frente de um importante ministério, o Ministério do 
Esporte, temos presença nas Assembleias Legislativas 
e Governos Estaduais, temos mais de 600 vereadores, 
66 Vice-Prefeitos e 42 Prefeitos e Prefeitas.

Mas, apesar dessas conquistas, ainda temos mui-
to claro o tamanho da tarefa que temos pela frente.

Nossa luta em defesa de um País mais justo não 
se encerra na participação institucional. Este é um es-
paço fundamental, mas não é o único.

Os milhares de militantes do PCdoB que atuam 
nos movimentos sociais, nas escolas, nas fábricas, no 
campo, nos movimentos culturais, são o nosso maior 
patrimônio. São milhares de brasileiros que cotidiana-
mente devotam suas vidas ao próximo.

Por fim, Sr. Presidente  , quero homenagear o meu 
partido e seus militantes pelos 87 anos do PCdoB e 
reafirmar que, apesar das conquistas que já alcança-
mos, nosso objetivo maior é a construção de uma so-
ciedade solidária, justa, democrática e fraterna, uma 
sociedade socialista.

Muito obrigada.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, assomo à tribuna pela tercei-
ra vez para tratar do mesmo assunto: os comentários 
da mídia e do Plenário desta Casa acerca da possí-
vel privatização da INFRAERO e de seus principais 
aeroportos.

Sr. Presidente  , não consigo compreender as jus-
tificativas do Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e do 
Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na de-
fesa intransigente da privatização de certos aeropor-
tos do Brasil.

A INFRAERO é a segunda maior empresa ae-
roportuária do mundo, e dá lucro! No ano passado, 
fechou o balanço com 400 milhões de reais em cai-
xa, recursos que devem ser investidos na ampliação 
e construção de novos aeroportos, fato que se torna 
mais premente em virtude do processo de preparação 
para a Copa do Mundo de 2014.

Há pouco reclamávamos do fato de a EMBRAER, 
empresa estatal que foi privatizada, apesar de lucrati-
va, ter recebido nos últimos 11 anos (1997-2008) em 
torno de 20 bilhões de reais do BNDES, o que com-
prova que ela não sobreviveria sem o decidido apoio 
do Estado.

Querem fazer a mesma coisa com a INFRAERO, 
empresa que administra 68 aeroportos, dos quais 32 
são internacionais. Desse total, apenas 10 são lu-
crativos, sendo responsáveis, no entanto, pela sus-
tentabilidade do sistema aeroportuário nacional. Por 
ser uma empresa estatal, a lucratividade desses 10 
sustenta os demais aeroportos do Brasil, fato que se 
tornaria inviável com a privatização dos aeródromos 
mais rentáveis.

O mais interessante é que o Ministro Jobim e o 
Governador Sérgio Cabral não propõem a privatiza-
ção de aeroportos deficitários, mas unicamente dos 
aeroportos mais importantes do País, aqueles que 
dão lucro.

Por que o Estado e o povo brasileiro não podem 
continuar controlando uma empresa lucrativa? Por que 
razão, quando uma empresa está dando lucro, come-
ça-se a discutir a possibilidade de transferi-la para a 
iniciativa privada?

Sr. Presidente  , temos acompanhando o que está 
acontecendo no mundo inteiro, e os países estão fa-
zendo o caminho inverso. Diante da quebradeira in-
ternacional, essas nações estão reestatizando seus 
bancos, porque perceberam que o sistema financeiro 
precisa de controle, de regulamentação.

Por que uma empresa importante para a sobe-
rania nacional, estratégica, como a INFRAERO, pre-
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cisa necessariamente ser transferida para a iniciativa 
privada?

Na semana que vem, juntamente com o Sindicato 
Nacional dos Aeroportuários (SINA), colherei assina-
turas nesta Casa para criar uma frente parlamentar 
em defesa da INFRAERO e contra a privatização dos 
aeroportos brasileiros. Se a empresa é lucrativa, pre-
cisa continuar nas mãos do Estado brasileiro. Não é 
porque dá lucro que precisa ser vendida para o setor 
privado.

Sr. Presidente  , quero fazer também uma denún-
cia. Os servidores da INFRAERO, que são contrários 
à privatização dessa importante estatal brasileira e de 
seus principais aeroportos, estão sendo perseguidos 
nos seus locais de trabalho, porque precisam rezar pela 
cartilha dos chefes que são a favor da privatização.

Uma vez mais, chamo a atenção deste Congresso 
Nacional: o mundo inteiro está fazendo o caminho de 
volta, reestatizando empresas e setores importantes. 
O Brasil não pode pegar uma empresa estratégica, a 
segunda maior do mundo em sua área, e colocar nas 
mãos da iniciativa privada. Isso é um golpe! Há muitos 
interesses por trás disso.

A INFRAERO é uma empresa importante para 
o País. Gera milhares de empregos e administra os 
nossos aeroportos, que precisam ser melhorados, é 
verdade, mas se sustentam com recursos daquela 
empresa.

Por todos esses motivos que acabo de levantar, a 
INFRAERO e os aeroportos brasileiros precisam con-
tinuar nas mãos do Estado e do povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, dia 19 de março, o Ceará reverenciou o seu 
padroeiro, São José, um dos santos mais populares 
da Igreja Católica. A data a ele dedicada no calendá-
rio religioso é feriado estadual. E praticamente todo o 
Estado se mobiliza para festejar o santo, proclamado 
também patrono da Igreja Católica Romana, padroeiro 
das famílias e ainda dos trabalhadores, em razão do 
seu ofício de carpinteiro.

Para os agricultores do Nordeste, São José é a 
garantia de chuva. Quando chove no dia dedicado ao 
santo, 19 de março, é sinal de fartura. É tempo de festa 
religiosa no sertão cearense. Novenas, missas, procis-
sões, quermesses, cavalgadas, maratonas são algumas 
das formas de expressar a devoção ao padroeiro.

Desta vez, muitos devotos que participam das 
homenagens vão rezar e agradecer ao santo as boas 
chuvas que têm banhado a região, pois para o serta-
nejo ele é o santo a quem se deve recorrer em preces 
pedindo chuva.

Os festejos são mais animados em várias cidades 
do interior que têm São José como padroeiro, como, 
por exemplo, Iguatu, Missão Velha, Quixadá, Aquiraz, 
Catarina, e nas comunidades rurais de Barreira dos 
Pinheiros, Gadelha e Baú.

Em Iguatu, toda a população é mobilizada, e a 
programação prevê que, a cada dia da novena, um 
segmento social é homenageado: família, carpinteiros, 
profissionais liberais, saúde, aqueles que têm o nome 
de José, funcionários públicos, comerciários, empre-
sários, guardas municipais e agentes de trânsito.

Em Quixadá, está ganhando força a Cavalgada 
de São José, em seu quarto ano consecutivo, e que 
evolui para ser a maior concentração de cavaleiros 
do Estado.

Obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s:

“Tá vendo aquele edifício moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me chega um cidadão
E me diz desconfiado, tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?
Lúcio Barbosa.”

Ocupo a tribuna hoje para saudar o lançamento, 
no Palácio do Itamaraty, do programa habitacional do 
Governo Federal que prevê a construção de 1 milhão 
de casas nos próximos 2 anos. Parabenizo o Presidente   
Lula por essa iniciativa, que tem alcance social extra-
ordinário. Saúdo a Ministra Dilma Rousseff, da Casa 
Civil; o Ministro Marcio Fortes, das Cidades; o Minis-
tro Guido Mantega, da Fazenda; e o Ministro Carlos 
Lupi, do Trabalho, por esse esforço conjunto em favor 
de milhões de brasileiros que terão a possibilidade de 
realizar o seu principal sonho: ter acesso a moradia 
digna, um direito constitucional que este Governo, o 
nosso Governo, está garantindo a uma grande parcela 
da sociedade brasileira.

Saúdo de forma muito especial os movimentos 
de luta pela moradia, que, há muitos anos, vêm bus-
cando a realização de programas dessa grandeza, 
voltados à garantida do direito à moradia. Saúdo os 
movimentos populares, a CONAM, o MNLM e tantos 
mais, que somaram e somam para que as políticas 
públicas possam dar vez aos mais pobres, aos exclu-
ídos e aos marginalizados.
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Sob a responsabilidade da Ministra-Chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, o Governo Lula vai entre-
gar 1 milhão de casas populares a famílias de baixa 
renda. É, com certeza, um plano arrojado que, além 
de realizar o sonho da casa própria, refletirá na gera-
ção de milhares de empregos, fortalecerá o setor da 
construção civil e ajudará a reduzir os efeitos da crise 
financeira mundial no Brasil.

No lançamento do programa habitacional, o Go-
verno anunciou que vai oferecer 34 bilhões de reais 
em empréstimos ao programa, batizado como Minha 
Casa, Minha Vida. Os recursos virão do Orçamento 
da União e do FGTS. Os objetivos principais são re-
duzir em 14% o déficit habitacional do País, que hoje 
é de 7,2 milhões de moradias, fortalecer a economia 
e gerar empregos.

As novas regras para as operações financeiras 
mencionadas no pacote habitacional entrarão em vigor 
a partir de 13 de abril.

Vale ressaltar que essa medida deve gerar milha-
res de empregos e acrescentar 0,7 ponto percentual 
ao PIB brasileiro. Mais de um terço desses recursos 
serão provenientes do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS): 12 bilhões de reais. Deste total, 4 
bilhões de reais serão aplicados já no ano de 2009.

Outro aspecto importante e que mostra a sen-
sibilidade do Governo com os mais pobres é que na 
faixa de zero a 3 salários mínimos haverá subsídio do 
Tesouro Nacional. Os recursos do FGTS serão aplica-
dos na compra de casa própria para quem ganha mais 
de 3 salários mínimos.

Outra boa novidade é a eliminação da cobrança 
de qualquer tipo de seguro no financiamento de quem 
recebe até 3 salários mínimos e pode ter prestações a 
partir de 50 reais. Para imóveis voltados a essa faixa de 
renda, haverá ainda redução na tributação do regime 
especial da construção civil de 7% para 1% e a redução 
dos custos cartoriais, lembrando que o comprador só 
vai começar a pagas as prestações no ato do recebi-
mento da casa e terá opção de não dar entrada.

Entre as novidades anunciadas no plano, está a 
definição do pagamento de prestações pelo Governo 
em caso de desemprego. Para quem recebia entre 1 
e 2 salários mínimos, o Governo pagará 36 parcelas 
do financiamento. Aqueles que ganhavam de 2 a 8 sa-
lários mínimos terão 24 prestações quitadas. E, para 
quem estava na faixa de renda entre 8 e 10 mínimos, 
12 prestações serão pagas.

Outras medidas são a criação do fundo garantidor 
dos empréstimos para os demitidos, o seguro dos finan-
ciamentos do FGTS, o refinanciamento de prestações 
que ficarem atrasadas e o financiamento da cadeia 
produtiva. Do total de 1 milhão de moradias, 400 mil 

serão destinadas a quem tem renda de até 3 salários 
mínimos. Outras 200 mil são para quem recebe entre 
3 e 4 salários mínimos. As 200 mil restantes são para 
população que recebe entre 6 e 10 mínimos.

Outro dado que cremos ser louvável é que Es-
tados e Municípios devem priorizar o atendimento de 
pessoas portadoras de deficiência e de idosos. Além 
do mais, o registro do imóvel também deve ser emitido 
preferencialmente em nome das mulheres.

Saudamos, pois, mais uma vez o Governo Lula, 
que com ações dessa magnitude apresenta ao País 
outra visão do modelo de desenvolvimento. Crescer 
significa distribuir renda, fortalecer as famílias pobres, 
promover inclusão social. Essa é mais uma demons-
tração de que o Governo está no rumo certo, trans-
formando o Brasil num país mais justo e menos desi-
gual. Oxalá possamos avançar ainda mais em projetos 
como este.

Para finalizar, faço referência à citação dessa 
bela música, Cidadão, lembrar que Deus criou a terra, 
encheu o rio, fez a serra, não deixou nada faltar, o que 
precisa de verdade é melhor distribuição das riquezas 
produzidas pelos homens e mulheres das cidades e 
dos campos, dádivas de Deus.

Muito obrigado.

O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, venho a esta tribuna comentar o aumento 
substancial do desemprego no Estado de São Paulo.

De acordo com dados divulgados pela SEADE 
(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e 
pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), a Região Metropolitana 
de São Paulo eliminou 179 mil vagas em fevereiro. So-
mando os números de janeiro e fevereiro deste ano, o 
total de vagas cortadas chega a 316 mil.

No mês passado, a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, a FIESP, revelou que em fevereiro, 
pelo quinto mês consecutivo, as demissões superaram 
as contratações na indústria paulista.

Diante desses números, é importante salientar 
que o aumento do desemprego é reflexo direto da que-
da da produção industrial. Esta, por sua vez, não foi 
causada por ajuste de estoque, como se acreditava, 
mas, sim, pela escassez de crédito do exterior e pela 
reação de pânico dos bancos.

Não foi o recuo na demanda final, pelos consu-
midores, e o corte nos pedidos pelo comércio varejis-
ta que provocaram tamanha contração na produção 
industrial.

Diretor do Instituto Teotônio Vilela em São Paulo 
e Presidente   da Frente Parlamentar do Desenvolvi-
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mento Vocacional dos Municípios, devo reforçar que 
a luta contra o desemprego é uma das nossas ban-
deiras este ano.

Devemos vencer as resistências e investir tudo 
no nosso mercado interno, para criar empregos. Pio-
res do que os bancos que quebram são as milhares 
de pessoas que perdem o seu emprego e entram na 
trágica estatística da pobreza.

Muito obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, o Governo Federal está anunciando a 
construção de 1 milhão de moradias populares até o 
final de 2010. Essa é umas das medidas anunciada 
pelo Presidente   Lula para combater os efeitos da cri-
se internacional sobre o Brasil, que deverá gerar mais 
de 500 empregos e acrescentar 0,7 ponto percentual 
ao PIB brasileiro.

Serão destinados R$12 bilhões do FGTS – Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço para o plano ha-
bitacional. Desse total, R$4 bilhões serão aplicados 
já para o ano de 2009. Além do dinheiro para o plano 
habitacional, o Conselho Curador do FGTS também 
aprovou outros R$4 bilhões para saneamento básico 
e transportes. Desse valor total, R$3 bilhões vão para 
saneamento básico. Essas medidas visam gerar mais 
260 mil empregos com carteira assinada.

Segundo informações do Ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Lupi, o FGTS dispõe hoje de patri-
mônio de mais de R$200 bilhões e goza de saúde fi-
nanceira. O grande número de empregos com carteira 
assinada, gerados nestes 7 anos do Governo Lula, fez 
aumentar a arrecadação e melhorar sua dinâmica, de 
modo que o FGTS hoje é um dos fundos mais bem 
remunerados do Brasil.

Quero cumprimentar o Presidente   Lula pela cora-
gem e por dar uma lição aos demais países em crise. 
Para o Presidente   brasileiro, crise se resolve com in-
vestimentos. Em recente entrevista concedida à revis-
ta norte-americana Newsweek, o Presidente   reiterou 
a necessidade de mais investimentos para contornar 
a crise econômica e financeira mundial. Segundo ele, 
hoje, o Brasil investe em áreas em que não investiu 
nos últimos 30 anos.

Esse pacote vai fortalecer o setor da construção 
civil que emprega os mais pobres, a mão de obra pou-
co qualificada e que mais sofre em momentos de crise 
econômica. Além disso, são dezenas de indústrias que 
produzem para a construção civil e que sairão fortale-
cidas com esse programa. Não fossem esses motivos 
suficientes para parabenizar a atitude do Presidente   
Lula, temos ainda o maior de todos os motivos: a re-
alização do sonho da casa própria para milhões de 

brasileiros que esperam por esse dia, muitas vezes, 
a vida toda sem conseguir morar numa casa de sua 
propriedade, obrigando-se a sacrificar o orçamento 
familiar com o pagamento de aluguel.

Estamos, mais uma vez, no caminho certo. A so-
ciedade brasileira pode estar segura de que sairemos 
desta crise maiores e mais fortes do que entramos, 
diferentemente de tantos países que repassarão gran-
des sacrifícios para seus povos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, é com muita revolta que venho a esta tri-
buna hoje para falar de um problema grave que sem-
pre acometeu as Prefeituras do Maranhão e que agora 
promete ser intensificado com medidas estapafúrdias 
tomadas pelo Governo Federal.

Falo aqui da queda brusca de 19% do repasse 
do Fundo de Participação dos Municípios, formado por 
recursos do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e do Imposto de Renda (IR). E não para por aí: o 
Governo já anunciou uma estimativa de queda de R$48 
bilhões na arrecadação tributária, ou seja, o próximo 
repasse poderá ser menor ainda.

Sras. e Srs. Deputado  s, não é possível deixarmos 
os nossos Municípios ao deus-dará. Às vezes, pare-
ce pouco falar em 19%, mas significa uma receita de 
R$1,7 bilhão a menos nos 3 primeiros meses deste 
ano em relação a igual período de 2008. Os Prefeitos 
estão mais preocupados porque o ritmo de queda nos 
repasses se acelerou em março. Nossos Municípios 
estão em pânico, e as Prefeituras podem fechar as 
portas, como já aconteceu no Paraná, onde algumas 
Prefeituras fecharam por não terem como honrar sua 
folha de pagamento. Agora, se na região Sul – que 
é historicamente mais rica – está acontecendo isso, 
imaginem no Maranhão?

O Governo Federal deve buscar alternativas para 
solucionar esse rombo e evitar as demissões em mas-
sa que se concretizam com a falta de verba. Ou então 
entraremos de vez no furacão da crise que assola o 
mundo e também o Brasil.

Vale ressaltar aqui que o FPM é a principal fon-
te de receita de 81% dos Municípios brasileiros. Sin-
to que, para a população como um todo, a redução 
de impostos soa como uma ótima notícia. Mas para 
aqueles pequenos Municípios que dependem desses 
recursos para prover as necessidades básicas de sua 
população, não é nada bom.

Prorrogar a desoneração do IPI, imposto que, com 
o IR, compõe o FPM – sem tapar este buraco na receita 
dos Municípios –, será uma irresponsabilidade.
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Quero ressaltar que Governo Federal está fazen-
do cortesia com o chapéu alheio. As medidas signifi-
carão menos dinheiro para os pequenos Municípios, 
que recebem parte dessas arrecadações.

Estou aqui para sair em defesa dos Prefeitos e 
da população que será sacrificada, principalmente do 
Maranhão – que já sofria com a falta de recursos men-
salmente. O impacto é principalmente para os peque-
nos, que não têm alternativa de arrecadação.

O FPM é utilizado, quase em sua totalidade, para 
pagamento de servidores, que tiveram aumento por 
conta da correção do salário mínimo. Com a adequação 
do piso salarial dos professores, aumentaram também 
os descontos do INSS – as Prefeituras enfrentam uma 
situação altamente desfavorável nesse cenário, acu-
mulando dívidas gigantescas.

Poder-se-ia pensar, pelo menos, em possibilitar 
que, temporariamente, não se aplique aos Municípios 
e Estados o limite de 60% dos gastos com pessoal, 
em relação à receita corrente líquida, uma vez que, 
com a drástica queda das receitas, esse teto, em mui-
tos casos, poderá ser ultrapassado. E aí questiono: o 
que será dessas administrações com tantas barreiras 
impedindo seu desenvolvimento?

Os pequenos Municípios correm o risco de não 
pagarem nem os seus funcionários. Ressalto que enu-
merei os prejuízos advindos de repasses públicos, sem 
falar no problema econômico que é gerado nessas ci-
dades por falta de circulação de dinheiro, prejudicando 
o comércio e paralisando o setor de serviços.

A verdade é que o Governo Federal perderá muito 
pouco com tudo isso, enquanto os Estados e Municípios 
brasileiros e, em consequência, a população pagarão 
pelos cortes camuflados por expectativas boas.

Uma das alternativas que nós, Deputado  s Fe-
derais, encontramos para socorrer esses Municípios 
é por meio de emendas. Mas até neste caso estamos 
encontrando muita dificuldade, porque as Prefeituras 
não têm recursos para dar contrapartida, ou seja, sem 
uma contribuição da cidade o recurso da emenda par-
lamentar não pode ser aplicado.

Enfim, são inúmeros os problemas que rondam 
as administrações municipais do Brasil. Passaria o dia 
todo os enumerando, com muito pesar.

Portanto, aqui fica minha solidariedade aos Pre-
feitos de todo o Brasil, em especial os do Estado do 
Maranhão. Quero que saibam que lutarei com as armas 
que me competem para melhorar esta situação absur-
da a que estão submetidos neste momento e por isso 
conclamo os nobres colegas, Sras. e Srs. Deputado  s, 
para juntos modificarmos esta legislação que atrasa a 
prosperidade de nossas cidades. Atualmente, a maior 
parte do bolo, ou seja, 57,1% da arrecadação, fica com 

a União. Outros 27% ficam com os Estados e apenas 
15,9%, com os Municípios. É essa divisão que vamos 
rever aqui na Câmara e tentar melhorar as receitas 
desses Municípios injustiçados e que, com o pouco 
que têm, resolvem os problemas da ponta, como pro-
vimento de hospitais, moradias e saneamento.

Este é o meu protesto contra essa medida do 
Governo Federal que está gerando uma verdadeira 
crise, senão no Brasil como um todo, mas para os mais 
necessitados, os pobres. E acrescento que a “marola” 
anunciada pelo Presidente   da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, pode virar um tsunami de desastrosas 
proporções, caso não tomemos as medidas cabíveis 
a tempo.

Peço que este pronunciamento seja publicado 
nos veículos de comunicação desta Casa e em A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, o Presidente   da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, esteve recentemente com o Presidente   
dos Estados Unidos da América, Barack Obama, num 
contato inicial entre os 2 dirigentes. Creio que, nos 
próximos encontros, um dos pontos a serem tratados 
será o aumento na produção de drogas na América 
Latina e o crescimento do consumo nos países mais 
desenvolvidos, como os próprios Estados Unidos e as 
nações da Europa ocidental.

A importância do assunto, que pede mais ações 
mútuas, se justifica devido ao fato de o Brasil ter enor-
mes fronteiras secas com países onde é notória a 
produção de cocaína. Nosso País, em que pesem os 
esforços das polícias estaduais e federal, vem servindo 
de rota para o escoamento de grande parte das drogas 
exportadas, principalmente para a Europa e países 
do oriente médio. Essa guerra, senhoras e senhores, 
é muito dura e pode estar sendo perdida debaixo do 
nariz do povo norte-americano.

Hoje vou me ater à questão dentro de uma aná-
lise geográfica restrita ao nosso continente, sem dis-
correr sobre o tráfico na Europa, onde predomina o 
abastecimento feito por países da Ásia Central, como 
o Afeganistão e sua crescente produção de heroína, e 
as drogas sintéticas produzidas em escalas cada vez 
maiores em países do leste europeu.

No último quarto do século passado, o mundo 
constatou o poder dos cartéis colombianos de drogas. 
Por esse triste motivo, as cidades de Cali e Medellin se 
tornaram mundialmente conhecidas. Figuras como o 
traficante Pablo Escobar, homem que dominava parte 
da Capital do Estado da Antióquia, tinham sua imagem 
veiculada mundo afora. O poder de fogo e mesmo po-
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lítico desses e outros cartéis era imenso. E a isso era 
preciso reagir.

A reação veio na forma de apoio maciço, finan-
ceiro e militar, por parte do governo dos Estados Uni-
dos, para que a Colômbia combatesse a produção e a 
exportação de cocaína. A ação inicial foi desmantelar 
a estrutura dos cartéis incrustados em regiões pobres 
de grandes cidades colombianas. Para isto se usou 
uma forte repressão policial e uma maior presença do 
Estado junto aos moradores dessas localidades, que 
antes eram assistidos pelo narcotráfico. A ação foi po-
sitiva, e o cartel de Medellin foi duramente atingido em 
seu poder e hoje praticamente inexiste.

Mas, ainda na Colômbia, a questão do tráfico de 
drogas encontra um ingrediente explosivo, na mistura 
com questões ideológicas. Grupos de direita e esquerda 
são citados frequentemente como tendo envolvimento 
com o narcotráfico. Tanto as FARC (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia), quanto as AUC (Auto-
defesas Unidas da Colômbia), grupos de esquerda e 
de direita, respectivamente, vivem sob a suspeita de 
serem patrocinados, pelo menos em parte, pelo trá-
fico de drogas. E nessa guerra, que envolve bilhões 
de dólares, o tráfico vem sofrendo forte repressão em 
solo colombiano.

Mas como o consumo não dá sinais de arrefe-
cimento, principalmente nos Estados Unidos, os tra-
ficantes precisaram reformular métodos e estruturas. 
Partindo da eterna lei da oferta e da procura, agora se 
aproximam de seus consumidores. Com isso ganham 
força os cartéis hoje existentes no México.

A situação naquele país hoje é extremamente 
grave. Para se ter ideia, apenas nos 2 primeiros meses 
deste ano, mil pessoas morreram assassinadas em cri-
mes ligados ao tráfico. Nos 2 últimos anos, foram mais 
de 5 mil assassinatos, inclusive do general chefe da 
Polícia Nacional. Ele foi vítima de um ataque em ple-
na luz do dia, na Capital mexicana, onde sucumbiram 
ainda mais de 20 de seus guarda-costas.

Quatro dos cinco grandes cartéis de drogas me-
xicanos – Golfo, Sinaloa, Juarez e Tijuana – têm suas 
bases em cidades na fronteira. Apenas o cartel da 
Federação tem sua base na Capital, onde os mais de 
30 milhões de habitantes da sua enorme região me-
tropolitana garantem sua existência.

Esses enormes grupos aumentam, a cada dia, 
seu poder de fogo e sua influência política. Existem 
fortes suspeitas de que muitos Parlamentares daquele 
país, nas várias instâncias de representação, tenham 
algum tipo de ligação com o narcotráfico. E se isto já 
não fosse bastante preocupante, temos ainda o poder 
financeiro. Recentemente, o chefe do cartel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, foi citado por uma revista 

norte-americana como um dos homens mais ricos do 
mundo atualmente.

São dados que trago para conhecimento e refle-
xão desta casa. Quando o tráfico muda para o outro lado 
do muro de sua casa, é sinal de que os consumidores 
continuam ali, ávidos por drogas e com dinheiro forte 
para comprá-la. Isso reforça a ideia de que imputar a 
outros países o problema do tráfico é um equívoco.

O tráfico se fortalece a cada dia e cria mais ten-
táculos nas sociedades. Para combatê-lo não basta 
derramar dinheiro onde se produz a droga, como se faz 
hoje na Colômbia. São necessárias ações de saúde, 
educação e repressão também nos locais de consumo. 
E aí talvez resida a grande dificuldade do povo norte-
americano: admitir que não tem feito, como deveria, o 
dever de casa em relação a esse assunto.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, venho à tribuna tratar de temática 
certamente pertinente, pelo seu forte conteúdo. Refi-
ro-me à violência doméstica que ganha destaque nas 
páginas de jornais, no rádio e na televisão do mundo 
inteiro.

Os atentados contra crianças não são recen-
tes. Basta pesquisar a história para se perceber que 
esses fatos são algo de que a Ciência preferiria não 
fazer caso.

Estudo realizado no ano passado pelo Núcleo de 
Atenção à Criança Vítima de Violência, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) revela que, numa 
população em torno de 67 milhões de crianças de até 
14 anos de idade, são registrados, por ano, 500 mil 
casos de violência doméstica de diferentes tipos. Em 
70% dos casos, os agressores são os pais biológicos. 
Não nos esqueçamos do Caso Isabella Nardoni, cujo 
algoz foi o próprio pai, antecedido da madrasta.

No entanto, no tema ligado à sexualidade, os 
números são sempre subdimensionados; os dados 
jamais espelham a verdade. Crimes cometidos dentro 
do lar contra crianças por pais, padrastos, tios, avós 
etc. nem sempre são denunciados. São crimes de que 
ninguém fala e que ninguém quer ver. Refiro-me ao 
que se chama de incesto!

Em que pese esta realidade, infelizmente o que 
muitas vezes vemos são atitudes de extremo desres-
peito praticado contra as nossas crianças. E o pior é 
que o perigo está dentro de casa. Muitas vezes as 
crianças são agredidas pelos próprios pais.

Contudo, a violência doméstica são todos os atos 
praticados contra a criança: estupro, abuso, sedução, 
ataque, atentado, agressão e traumas.
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Sras. e Srs. Deputado  s, o crime contra uma crian-
ça não é explicável, tampouco justificável. O que se 
pode dizer é que o criminoso, nesse caso, ultrapassou 
o limite da razão e procedeu segundo lógica perversa, 
para além do prazer; a lógica do mal pelo mal.

Sr. Presidente  , solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação desta Casa legislativa e pelo programa 
A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, venho a esta tribuna colocar 
em pauta a discussão da política de racionalização 
do uso da água, em memória ao Dia Internacional da 
Água, 22 de março.

Há tempos se discutem no Brasil ações imediatas 
para o uso correto desse recurso mineral, mas pou-
cas são realizadas com êxito. Com base nessa situa-
ção, nosso País amarga números desastrosos para a 
futura geração. Dados apontam que o Brasil detém o 
recorde mundial no quesito desperdício de água por 
habitante, situação alarmante que deixa o restante do 
mundo nos observando.

Grandes centros urbanos brasileiros consumem 
diariamente por habitante entre 250 e 400 litros de água. 
O volume é superior ao dobro do recomendado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU): 110 litros.

Fora dos parâmetros ideais, provocamos contraste 
com outros localidades ao redor do mundo. Países da 
África, como a Namíbia, chegam a gastar em média 
por dia menos de um litro de água por habitante.

Ações de preservação devem ser tomadas com 
urgência para reverter a situação do alto nível de des-
perdício. Educação ambiental e conscientização da 
população são ações diretas e práticas que devem 
ser introduzidas não somente para os adultos, mas 
também nas instituições de ensino, como uma nova 
postura diante do consumo racional da água.

Convém ressaltar que a população cresce a cada 
dia, e a água potável encontra-se em processo acentu-
ado de escassez crônica, tornando mais difícil controlar 
a sua demanda. Dados da ONU revelam que 4 bilhões 
de pessoas terão problemas com escassez de água no 
ano de 2050. A falta do recurso mineral causa a morte 
de 4 milhões de crianças por ano, em consequência 
de doenças como a cólera e a malária.

O estudo destaca, ainda, que cerca de 17 países 
passarão por uma absoluta insuficiência de água, lo-
cais que não terão água suficiente para manter o nível 
de produção agrícola nem satisfazer suas necessida-
des industriais e domésticas. Diante da escassez, há 
mais riscos de disputas e conflitos entre as nações 

pelo controle das fontes mundiais de água do que do 
riquíssimo petróleo.

A água é um recurso vital. Por isso, a colabora-
ção dos agricultores, do poder público, das empresas, 
das instituições e da própria sociedade são de suma 
importância.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, é crescente a sensação de insegu-
rança entre os brasileiros, tanto em sua vida pessoal 
quanto em sua vida profissional.

Atingimos em quase todo o território nacional 
uma situação na qual a criminalidade impera com um 
sinistro quadro de assassinatos, sequestros, assaltos, 
roubos e tráfico de drogas e armas. A criminalidade 
no Brasil nunca alcançou dimensões tão alarmantes 
quanto nos dias de hoje!

Algumas estatísticas dão razão ao sentimento de 
insegurança da população brasileira. De acordo com o 
Índice de Desenvolvimento Sustentável 2008, a taxa de 
homicídios cresceu assustadoramente no País entre 
os anos de 1992 e 2004. O estudo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que a 
quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes 
passou de cerca de 25, em 1992, para aproximada-
mente 32, em 2004.

Hoje, com cerca de 48 mil mortes por ano, o Brasil 
é um dos países que detêm uma das maiores taxas de 
homicídios no mundo. Paralelamente, crimes contra o 
patrimônio também tiveram aumento significativo. Da-
dos dos últimos 5 anos mostram crescimento médio 
de 23% entre os crimes dessa natureza, espalhados 
pelas principais Capitais.

Senhores, a urbanização acelerada, com o cres-
cimento desenfreado das cidades, as fortes aspirações 
de consumo, dificuldades no mercado de trabalho, má 
distribuição de renda e conflitos de valores são algumas 
variáveis que concorrem para tanto. Ninguém mais se 
sente seguro! Não há lugar protegido! As pessoas são 
humilhadas e desrespeitadas de todos os modos!

Marcadas por circunstâncias tão complexas, com 
o Poder Público se mostrando, no mínimo, incapaz de 
enfrentar essa catástrofe, multidões inteiras são lança-
das às margens da sociedade, confinadas na pobreza 
e na exclusão. Para esses tantos, a violência tornou-se 
a dura realidade da sua vida quotidiana.

Sr. Presidente  , não obstante as discussões no 
âmbito dos Poderes da República e a despeito das 
preocupações da mídia e da sociedade de um modo 
geral, não se chegou a consenso a respeito da melhor 
forma de atacar esse grave problema social. Criou-se 
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uma dicotomia nas propostas de políticas públicas que 
visam à redução da criminalidade: as que sugerem que 
o crime deve ser combatido com ênfase na repressão 
policial e as que argumentam que o comportamento 
criminal é um fenômeno oriundo principalmente das 
condições econômicas e sociais adversas a que está 
sujeita parte considerável da população.

À mercê desse debate, a humanidade hesita 
quanto à direção que deva imprimir à vida social, de-
batendo, com angústia, as questões relativas ao lugar 
e missão do homem no universo, ao significado do seu 
esforço individual e coletivo, enfim, ao último destino 
do homem.

É justamente desse debate, senhores, desse es-
forço de compreensão, que o homem pode, enfim, al-
cançar a consciência de que só a ele, verdadeiramente, 
compete dirigir as forças que suscitou na construção 
do presente mundo de iniquidades, forças que tanto o 
podem esmagar como o podem servir.

Por isso, retiradas as vendas do egoísmo, do 
individualismo, da ganância, da fome, da miséria, da 
servidão social, dos agudos conflitos sociais, o ho-
mem tem, verdadeiramente, à sua frente, a resposta 
e o caminho para estabelecer uma ordem política, so-
cial e econômica que o sirva cada vez melhor e ajude 
indivíduos e grupos a afirmarem e desenvolverem a 
própria dignidade. A resposta está em suas mãos: a 
construção de uma cultura de paz!

A construção de uma tal cultura de paz no Bra-
sil, senhores, implica um grande desafio que, se for 
assumido pela sociedade como uma visão comparti-
lhada de futuro, pode transformar a Nação e ajudar a 
transformar o mundo.

A família, base da sociedade, é o grande desafio! 
Se a base está contaminada, o Estado em si é violento. 
Uma ordem duradoura de paz precisa de instituições 
que exprimam e consolidem os valores da paz. A ins-
tituição que corresponde, de modo mais imediato, à 
natureza do ser humano é a família. Só ela garante a 
continuidade e o futuro da sociedade.

Caros colegas, para que alcancemos sucesso 
na construção de um mundo de paz, superando o de-
safio aqui proposto, é preciso ainda a colaboração de 
outras instituições, como a escola e a Igreja, para que 
elas também sejam a fonte de divulgação de princípios 
éticos universais e atemporais.

Essas instituições, juntamente com a família, 
devem desempenhar, assim, papel fundamental na 
promoção da cultura de paz e, consequentemente, 
da harmonia social.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PR-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 

Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, o Brasil precisa, 
mais do que nunca, começar a discutir com serieda-
de a reforma trabalhista. Quando assumiu o Governo, 
há 6 anos, o Presidente   Luiz Inácio Lula da Silva de-
fendeu a realização da reforma, mas nunca passou 
das palavras à ação. Recentemente, o seu Ministro 
da Justiça, Tarso Genro, também manifestou-se favo-
rável à reforma, mas a verdade é que, até agora, não 
existe nenhum projeto nesse sentido tramitando no 
Congresso Nacional.

A legislação trabalhista no Brasil não acompanha 
a velocidade dos fatos. Nossa CLT tem mais de cin-
quenta anos – é um conjunto de leis anacrônicas que 
engessam o mercado de trabalho, deixando muitos 
brasileiros sem proteção legal. Ou a empresa gasta 
em contratação cerca de 103% sobre o valor do salá-
rio para registrar o trabalhador ou não paga os seus 
direitos, empurrando-o para a informalidade.

A crise econômica mundial tornou a realização da 
reforma trabalhista uma necessidade urgente, já que 
o impacto de uma crise dessas proporções no mer-
cado de trabalho é quase instantâneo. Em janeiro, o 
desemprego chegou a 8,6%, e é provável que a taxa 
volte aos 2 dígitos. Além disso, volta a crescer o em-
prego informal, condição em que se encontra metade 
da nossa força de trabalho. É muito, e deverá aumentar, 
caso não sejam adotadas medidas estruturais, como 
a realização da reforma trabalhista.

Nas crises, o desemprego tende a crescer com 
mais velocidade nos países em que o emprego é mais 
caro para as empresas, como o Brasil. Nos locais onde 
a geração de vagas não sacrifica tanto o empregador, 
como nos Estados Unidos, a oferta de emprego formal 
costuma ser maior, e a recuperação do mercado de 
trabalho depois de uma crise, mais rápida.

Embalado nos últimos anos pelo crescimento 
das taxas de emprego formal, resultante da expansão 
mundial da economia, o Governo não tomou nenhuma 
providência concreta no sentido de realizar a reforma 
trabalhista. Esperamos que agora, sob a premência de 
uma crise de graves proporções, nossos governantes 
finalmente acordem para a necessidade de fazer as 
mudanças necessárias para sepultar de vez a rigidez 
paleolítica da CLT.

O mundo que emergirá da crise preferirá, mais 
do que no passado, relações de emprego menos cus-
tosas e mais maleáveis. Está mais do que na hora de 
promover a flexibilização das relações de trabalho, com 
maior autonomia dos sindicatos de patrões e de em-
pregados para firmar os contratos de trabalho.

As leis que atualmente regulamentam as negocia-
ções são muito estreitas e inseguras. Para suspender 
contratos de trabalho ou reduzir jornadas e salários, a 
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lei exige condições quase impossíveis de cumprir – que 
a empresa, por exemplo, esteja à beira da falência.

Ultimamente, trabalhadores e empresas têm feito 
esses acordos ignorando algumas condições, o que 
pode gerar perigosos passivos trabalhistas. Segundo 
os especialistas, nada impede que os trabalhadores 
ou mesmo o Ministério Público venham, no futuro, a 
contestar esses acordos e exigir pagamento integral 
de salários e atrasados. Para evitar o risco, muitas 
empresas têm preferido partir direto para a demissão, 
sobretudo quando esperam uma crise prolongada.

Tudo indica que o desemprego e a informalidade 
estejam iniciando um novo ciclo de alta, o que seria a 
piora de um quadro já muito ruim. Como disse antes, 
cerca de metade dos nossos trabalhadores atuam hoje 
na informalidade, o que representa um contingente in-
tolerável de trabalhadores alijados de garantias básicas 
de bem-estar social.

Precisamos adotar medidas emergenciais para 
desonerar as folhas de pagamento, que impõem custos 
excessivos aos empregadores, sob a forma de tribu-
tação e contribuições previdenciárias. Sabemos que é 
muito difícil realizar uma reforma tributária abrangente 
neste momento, pois as receitas dos governos estão em 
queda, mas devem ser tomadas providências rápidas 
no sentido de diminuir os encargos trabalhistas.

O que não podemos admitir, Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, é a perpetuação dessa inércia, que 
certamente resultará no crescimento acelerado das 
taxas de desemprego e de subemprego no País. Está 
na hora de nos unirmos no sentido de propor uma 
reforma trabalhista capaz de atender às reais neces-
sidades do nosso mundo do trabalho. Está na hora 
de representantes do Executivo, sindicalistas e nós, 
legisladores, abandonarmos as posições apaixona-
das sobre o assunto e nos posicionarmos de maneira 
concreta e objetiva sobre qual é o desenho da reforma 
trabalhista que queremos. Este é o primeiro passo in-
dispensável para dotarmos o País de relações de tra-
balho modernas e consentâneas com o atual momento 
econômico e social.

Obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PTB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, como dizia o professor das letras 
romanas e político Marco Túlio Cícero, que viveu entre 
104 e 43 a.C., “a história é a mestra da vida”.

Ele registrou que a poderosa rainha Semíramis, 
da Babilônia, usou e abusou do poder.

Na Rússia antiga, Catarina, a Grande, como ti-
rana deixou sinais de maldade e marcas de crueldade 
no seu povo.

Nos meados do século XX, alguns falsos líderes 
como Adolfo Hitler, na Alemanha, Benito Mussolini, na 
Itália, e outros negaram o Poder de Deus.

E eles se julgaram donos do chão por onde pi-
savam, deixando pegadas de barbaridade, desespero, 
selvageria e atrocidade, e se esqueceram de que eram 
meros usuários dos bens, que realmente pertencem 
ao Senhor em todos os tempos.

Nos dias de hoje, existem alguns deles, como 
Hugo Chávez, na Venezuela, que escrevem a história 
de seus países com tinta de sangue de crianças ino-
centes e de mulheres indefesas; são contra a liberdade 
dos meios de comunicação; escondem a miséria e ca-
muflam o Poder Judiciário. Mas a justiça divina julgará 
todas as mulheres e todos os homens de acordo com 
seus feitos na Terra.

Na vida dos seres humanos, não faltam lutas.
E são muitas, contra o analfabetismo, o trabalho 

escravo, a exploração sexual, a desigualdade regional, 
a concentração da riqueza, o desemprego, o trânsito 
caótico, o aquecimento global, entre outras.

E boas, como a favor da dignidade, do emprego, 
da qualidade de vida e da ética.

Mas todas as mazelas são obstáculos superáveis 
para aqueles iluminados sob a proteção de Deus.

São oportunidades de nos conectarmos com a 
cristalina luz de Jeová.

São desafios aparentemente difíceis, mas se tri-
lharmos o caminho da serenidade, da paz e do Espírito 
Santo, “nada nos faltará, porque Ele é nosso pastor”.

Se para o padeiro, Deus é o pão da vida e para 
o médico é remédio que cura, para todos é Alfa, que 
deixa nascer, e Ômega, que determina a hora da par-
tida para a eternidade.

E tantas são as pessoas que passam pela vida à 
procura de maravilhas e não as veem; olham só para 
o infinito, enquanto a harmonia está próxima; se sen-
tem só, e a mão amiga não está distante; e, quando 
fracos, não recorrem ao Senhor porque desconhecem 
sua misericordiosa força.

Se no socorro buscam vizinhos, se na aflição 
detectam amigos e se nos amigos encontram irmãos 
e carinho, só cabe pedir perdão por ter vivido, por es-
colha, tanto tempo na escuridão e agradecer por ter 
construído o próprio viver inspirando nos Dez Manda-
mentos entregues a Moisés e que devem ser guias da 
existência neste tempo que é de todos.

Assim, não se deve dizer “tenho medo”, porque 
Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas do 
poder para superar obstáculos; e “eu não posso”, pois 
tudo posso naquele que me engrandece.

E, por fim, não se esqueça de perguntar suas 
dúvidas ao seu pastor; suas incertezas ao seu mestre; 
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porque “quem pergunta é bobo por 5 minutos; quem 
não pergunta é bobo para sempre”, como afirmava o 
célebre Confúcio, que viveu no período de 551 a 479 
antes de Cristo.

Sr. Presidente  , solicito a V.Exa. que meu pro-
nunciamento seja divulgado pelos órgãos de comu-
nicação desta Casa Legislativa e no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, hoje é um dia significativo para as famílias que ainda 
não tinham tido o privilégio de adquirir casa própria. 
Com o Plano Habitacional Minha Casa, Minha Vida, 
anunciado pelo Presidente   Lula, mais de 1 milhão 
de moradias populares serão destinadas às famílias 
mais necessitadas. Esse projeto prevê investimentos 
de R$34 bilhões.

Durante o lançamento, o Presidente   Lula lembrou 
que o plano cumpre 2 funções: melhorar as condições 
de moradia das pessoas mais pobres e aumentar a 
oferta de empregos no País. A estimativa é que sejam 
criados mais de 500 mil postos de trabalho.

Lula pediu empenho de Governadores e Prefei-
tos para que elaborem os projetos habitacionais com 
rapidez e auxiliem na busca por terrenos. O Presidente   
também sugeriu a criação de um comitê gestor – nos 
moldes do existente no PAC – para detectar “em tem-
po real” eventuais entraves na execução do programa. 
Segundo o Presidente  , a Caixa Econômica Federal 
está “altamente preparada” para que o plano comece 
a funcionar “a todo vapor” a partir de 13 de abril.

As moradias serão feitas para as famílias com 
renda de até 10 salários mínimos. Do total, 400 mil 
serão destinadas a famílias com fonte de renda de 
até 3 salários mínimos. O Governo Federal espera, 
com o pacote, reduzir o déficit habitacional no País 
em 14%.

Srs. Parlamentares, como bem lembrou a minis-
tra Dilma Rousseff, da Casa Civil, “esse não é um pro-
grama emergencial ou um fator fora da curva. Ele dá 
sustentação à política de desenvolvimento de renda do 
governo federal. Também fortalece as famílias ao criar 
um espaço para eles criarem seus filhos”.

Os recursos serão distribuídos de acordo com 
os dados do IBGE sobre o déficit em cada região do 
País. As famílias com renda até 3 salários mínimos te-
rão subsídio integral do seguro de vida. O objetivo da 
medida é reduzir o valor das prestações. As famílias 
com renda de 3 a 10 salários mínimos terão redução 
dos custos com o seguro e acesso a um fundo garan-
tidor, variando de acordo com a faixa em que está (de 
3 a 6 mínimos e de 6 a 10).

A primeira prestação será paga somente na en-
trega do imóvel, e a prestação deverá comprometer 
apenas 20% da renda familiar. O pacote também prevê 
pagamento opcional de entrada pelo mutuário. Para fa-
mílias com renda de até 3 mínimos, a prestação (cujo 
valor mínimo é de R$50) pode comprometer apenas 
10% da renda.

As moradias construídas terão aquecimento solar 
térmico, o que ajudará também na redução da conta de 
luz dos mutuários. O programa prevê a simplificação 
da regularização fundiária urbana e terá a participação 
de Estados e Municípios.

O programa é ousado e de grande impacto na eco-
nomia brasileira. Seguramente será um dos principais 
programas anticrise que este Governo vai implementar. 
Segundo o Ministro das Cidades, Mário Fortes, “haverá 
uma destinação privilegiada do registro das moradias 
para a mulher. Também vamos priorizar os mutuários 
portadores de deficiência e idosos. Este é um progra-
ma abrangente, e vamos atender a todos”.

Fortes afirmou que um volume significativo de 
recursos será liberado para movimentos sociais. Ainda 
segundo o Ministro, no projeto “o mais significativo é 
que estão lançadas as bases de um processo que pode 
ser definitivo para zerar o déficit habitacional”.

Inicialmente, o Governo planejou a construção 
de 200 mil casas como uma das medidas de combate 
à crise econômica mundial. O número subiu para 500 
mil, até chegar ao total de 1 milhão. Antes de anunciar 
o pacote, o Governo realizou vários encontros com 
Governadores e Prefeitos, essencialmente para saber 
quais as contribuições que Estados e Municípios po-
deriam dar para reduzir os custos do financiamento. 
Uma das ideias era a disponibilização de áreas para 
a construção das casas. São alternativas como essa 
que demonstra o quanto o Brasil está firme no com-
bate aos efeitos da crise mundial.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. RAUL HENRY (Bloco/PMDB-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, é com profunda consternação e pesar que 
venho a esta tribuna registrar o falecimento, ocorrido 
em 21 de março de 2009, do dirigente do PMDB de 
Pernambuco Nicomedes Correia de Moura. Memede, 
como era carinhosamente conhecido pelos amigos, 
tinha 72 anos e após 4 semanas internado com pro-
blemas de deficiência coronária veio, infelizmente, a 
falecer após uma parada cardíaca fulminante.

Memede militou no campo progressista de es-
querda durante toda a sua vida política e foi um dos 
fundadores históricos do MDB de Pernambuco. Com 
o surgimento do PMDB, passou a fazer parte da di-
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reção do partido. Teve participação efetiva na luta da 
resistência contra a ditadura e nas disputas eleitorais 
de Pernambuco, sempre em defesa dos ideais demo-
cráticos e populares do PMDB.

O PMDB de Pernambuco perde um dos seus mais 
legítimos representantes e neste momento doloroso 
cumprimos o dever de transmitir nossas condolências 
a todos de sua família.

Acreditamos que o registro que ora fazemos 
nesta tribuna seja um justo reconhecimento à vida e 
à história desprendida e destemida do companheiro 
Nicomedes Correia de Moura.

Muito obrigado, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, no último dia 12 de março do corrente 
ano, infelizmente, fomos surpreendidos com um trági-
co episódio em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, 
que teve repercussão em toda a mídia nacional e in-
ternacional.

O jornal O Popular, de grande circulação em 
Goiás, noticiou: 

“Um crime passional. Esse foi o motivo que levou 
o desempregado Kléber Barbosa da Silva, de 24 anos, 
a tentar matar a esposa, Erika Barbosa dos Santos, de 
22 anos, na BR-060, nas proximidades de Terezópolis 
e a fugir com a filha Penélope Barbosa Correia, de 5 
anos, até Luziânia, onde ele sequestrou um avião Tupi, 
prefixo PT-VFI e de volta para Goiânia, onde sobrevoou 
a cidade por cerca de 40 minutos monitorado por aviões 
da Força Aérea Brasileira (FAB) e um helicóptero do 
Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar (Gra-
er). Como havia ameaçado, Kléber jogou a aeronave 
no estacionamento do Shopping Flamboyant, no jar-
dim Goiás, matando a filha e a si próprio e destruindo 
cerca de vinte carros estacionados no local”.

As circunstâncias e a motivação para o crime 
bárbaro que chocou a todos serão investigadas pela 
Delegacia de Homicídios. Porém, não podemos deixar 
de comentar o caso e refletir: onde falhamos? Onde 
vamos parar com um mundo tão violento? Quando 
conseguiremos extirpar de uma vez a violência de 
nosso cotidiano?

Infelizmente, observando o atual contexto, veri-
ficamos que leis fortes e ações governamentais, so-
zinhas, não mudarão o mundo. O foco também deve 
estar em cada um de nós, no núcleo de toda socie-
dade, a família.

Esse entendimento converge com o ensinamento 
de todos os segmentos religiosos, a linguagem univer-
sal do amor e da fraternidade. Uma família com bases 
fortes, sedimentada no amor e na compreensão, é de 

grande relevância para a formação de uma sociedade 
equilibrada.

A família deveria ser considerada por todos como 
nosso fundamento, a base do futuro. No entanto, a fa-
mília, unidade base da sociedade, enfrenta problemas 
complexos, como desrespeito de cada uma das pessoas 
em relação a outras, ausência do diálogo, falta de amor 
entre os filhos, fatores que têm gerado a dissolução da 
estrutura familiar e contribuído para a ocorrência de 
trágicos episódios, como o desse jovem, de apenas 
24 anos de idade, que não soube administrar de forma 
sadia a formação de uma nova família com sua jovem 
esposa, de apenas 20 anos de idade.

Neste caso da tragédia aérea de Goiânia, facil-
mente identificamos a falta de estrutura psicológica do 
jovem Kléber, que interrompeu a vida de sua filha, uma 
criança de apenas 5 anos. Fato que, como outros tão 
assustadores já ocorridos em nosso País, nos levam 
a concluir: falta amor e respeito no núcleo familiar de 
nossa sociedade.

Vamos refletir sobre isso?
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente  , 

Sras. e Srs. Deputado  s. Nos seus 29 anos de lutas 
e grandes realizações em prol da informação livre e 
do fortalecimento da cidadania, o Diário da Manhã 
consolidou-se como presença positiva e indispensá-
vel no dia a dia do povo da Capital e de todo o Esta-
do de Goiás.

Ao nascer no dia 12 de março de 1980, o jornal 
já tinha uma longa história, escrita, vivida e construí-
da pelo seu fundador e Editor-Geral, jornalista Batista 
Custódio, ao lado de sua mulher e companheira de 
toda a vida, Consuelo Nasser. Na raiz dessa história, 
estava o bravo semanário Cinco de Março, que, nos 
anos 60 e 70, foi a trincheira democrática de onde ele 
liderou a resistência ao autoritarismo e o combate à 
corrupção em Goiás.

O compromisso do DM com sua missão foi es-
tampado no editorial da primeira edição, onde o editor-
geral afirmava: “Hoje começa uma nova etapa na his-
tória do jornalismo em Goiás. Uma experiência única 
na imprensa brasileira”. Esta promessa foi e continua 
sendo cumprida.

Logo no início, o jornal surpreendeu o então 
acanhado e provinciano panorama da imprensa local, 
trazendo o celebrado jornalista Washington Novaes de 
volta à sua terra natal, para dirigir a redação à frente 
de um time de grandes profissionais da comunicação e 
da informação, muitos deles recrutados nos principais 
veículos de São Paulo, do Rio e de Brasília.

A saga inovadora se apoiava em um pacto so-
cial com o leitor que jamais foi quebrado: cidadãos da 
comunidade passaram a assinar artigos de opinião 
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sobre questões que angustiavam a consciência de 
Goiânia, de Goiás e do Brasil e também a integrar o 
conselho editorial.

Esse pioneirismo deu frutos, e o reconhecimen-
to veio na forma de prêmios nacionais, como aquele 
que o DM recebeu já em 1984, conquistando o título 
de terceiro melhor jornal do País. Mas também pro-
vocou o ressentimento de poderosos inimigos então 
firmemente encastelados no poder. Em 3 de outubro 
daquele mesmo ano, garroteado pelo corte de verbas 
publicitárias e boicotado politicamente, o Diário da 
Manhã teve que fechar suas portas.

Mas, Sr. Presidente  , o segredo dos que triunfam é 
começar sempre de novo. Foi o que fez Batista Custódio, 
menos de 2 anos depois, em 1986, ajudado pelo seu 
brilhante e saudoso filho Fábio Nasser. Com uma equipe 
de redação jovem, mas cheia de garra, talento e criati-
vidade, eles viraram o jogo e voltaram a surpreender o 
leitor e sacudir o mercado, aproximando-se mais ainda 
da vida das pessoas, com a publicação dos cadernos de 
bairro; falando diretamente aos sonhos dos jovens, com 
o caderno universitário; sendo o primeiro jornal goiano 
e o terceiro do brasil a publicar na Internet e o pionei-
ro na utilização da Internet-TV, entre outras façanhas 
ousadas, que justificam o lema do DM: O jornal que o 
mundo vê e lê. Que o digam os inúmeros estudantes, 
trabalhadores, profissionais e empresários goianos ao 
redor do planeta que, graças à informática, mantêm 
o hábito de ler o Diário da Manhã e assim aliviam as 
saudades da terra e da gente queridas.

Nem mesmo a precoce tragédia da perda do 
amado Fábio, há 10 anos, conseguiu secar a fonte de 
onde brotam inesgotáveis as ideias e ações de seu 
pai, que segue em sua missão de inspirar, liderar e 
fazer avançar a opinião pública de Goiás, com o auxí-
lio de seus demais filhos, entre os quais Júlio Nasser 
e Imara Custódio.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, ao mes-
mo tempo que cumprimento o povo goiano por contar 
com um jornal de padrão nacional e mundial, quero 
saudar o conjunto de talentosos profissionais da re-
dação, o time de colunistas de primeira grandeza e 
toda a dinâmica e devotada equipe de funcionários do 
Diário da Manhã, com uma homenagem especial a 5 
grandes companheiros de trabalho do seu fundador, 
a saber: o Editor-Executivo, João Bosco Bittencourt; 
o Diretor de Produção Editorial, Ulisses Aesse; e os 
veteranos jornalistas Eliézer Penna, Jayro Rodrigues 
e Jávier Godinho.

Eles são parceiros em uma maravilhosa aventura 
da inteligência, da coragem, da cultura e do espírito 
público que se renova diariamente, a cada manhã.

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente  .

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB-MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, o Maranhão, em especial a sua região sul, 
está em festa pelo transcurso de mais um aniversário 
da capital da lavoura mecanizada.

Sim, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Parlamentares, 
Balsas, um dos maiores motivos de orgulho do nosso 
Estado, comemora, no dia 22 de março, 91 anos 

Esse próspero Município é caracterizado por 
oferecer boas condições para a atividade agrícola me-
canizada, destacando-se a produção de soja, milho, 
arroz, algodão e cana-de-açúcar.

Com uma economia emergente, oferece opor-
tunidades especiais para pessoas ousadas e com vi-
são empresarial. Sua atividade econômica é marcada 
também por um comércio bastante expressivo, visto 
que a produção agrícola acontece em grande escala, 
destacando-se o grão de soja, que é exportado para a 
Europa através do Corredor Norte de Exportação.

A história de Balsas, cujo início remonta à se-
gunda metade do século XIX, chega ao ponto inicial 
de uma nova era com seu desmembramento do Mu-
nicípio de Riachão, em 22 de Março de 1918. E essa 
história de lutas e alegrias, motivo de orgulho, continua 
sendo escrita com a intrepidez, a ousadia e o trabalho 
incansável de seu povo.

Com grandes empresas instaladas na região 
que compram e financiam os agricultores em grandes 
quantidades e mais cerealistas que compram e secam 
milho, arroz e feijão, ainda precisamos agregar valo-
res à região com maior rapidez, considerando que o 
Município cresce em média 20% ao ano na agricultura 
e no comércio.

Balsas, com suas instituições financeiras, em-
presas, aeroporto com pista de mil metros, jornal e 
emissoras de rádio e TV, chega então ao século XXI 
com novos desafios.

Os problemas com saúde, educação, infraestru-
tura e meio ambiente exigem da administração muni-
cipal maior zelo com as vidas humanas.

Os Poderes Públicos precisam adotar urgente-
mente ações preventivas e repressivas para os pro-
blemas que afligem a juventude – presente e futuro de 
Balsas –, como drogas, abuso e exploração sexual e 
alcoolismo.

Apesar do pungente desenvolvimento, o desem-
prego ainda preocupa e aflige milhares de balsenses.

Percebendo esses e outros problemas, não posso 
deixar de lembrar a pessoa de meu pai, Luiz Rocha, 
filho de Balsas e que conhecia muito bem a triste reali-
dade com que se deparava o agora próspero Município 
onde foi criado, estudou, fez amigos, viveu problemas 
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e percebeu desafios. Desde que iniciou a carreira po-
lítica, culminado com o cargo de Governador, jamais 
abandonou o desejo de construir com os balsenses 
uma história de sucesso.

Peço a Deus que essa disposição esteja sem-
pre em minha alma e nas de todos os que compõem 
a minha família, especialmente os meus irmãos Luiz 
Rocha Filho e Marcos Rocha.

Mas, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Parlamentares, 
assim como a semeadura com lutas do passado resul-
taram na colheita de hoje, apesar das dificuldades de 
hoje, se houver uma administração municipal dedicada 
e responsável, aliada à colaboração e à participação 
efetiva dos órgãos federais e estaduais, ainda hoje e 
no amanhã, veremos uma Balsas ainda mais desta-
cada no cenário nacional e internacional.

Finalizando, pois, congratulamo-nos com os mais 
de 80 mil habitantes de Balsas e agradecemos mais 
uma vez a confiança em nós depositada através dos 
quase 15 mil votos nas eleições de 2006, motivo pelo 
qual reafirmamos nosso compromisso na Câmara dos 
Deputado  s e junto aos Governos Estadual e Federal na 
busca de recursos e iniciativas que promovam o cres-
cimento e o desenvolvimento do nosso Município.

Que Balsas e toda sua população tenham uma 
jornada próspera sob as bênçãos de Deus.

Muito obrigado.
O SR. WALTER IHOSHI (DEM-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, na semana passada, estive em missão 
oficial no Japão, representando esta Casa e o Grupo 
Parlamentar Brasil-Japão, que tenho imensa honra 
em presidir, em busca de medidas e soluções con-
cretas que atenuem os problemas enfrentados pelos 
brasileiros residentes naquele país, em face da crise 
econômica mundial.

Viajei em companhia do nobre Deputado   William 
Woo, Vice-Presidente   do Grupo, a quem gostaria de 
agradecer, e com o apoio do nosso Presidente  , nobre 
Deputado   Michel Temer, a quem sou grato pelo incen-
tivo e pela atenção.

A missão durou 5 dias, mas foi bastante produtiva 
e repleta de compromissos. Estivemos com o Ministro 
da Educação, Ryu Shionoya, com quem discutimos a 
situação das crianças, filhos de decasséguis, que não 
têm condições de estudar numa escola brasileira, por 
conta da alta mensalidade, nem de estudar numa escola 
japonesa, por não dominarem o idioma japonês.

Atualmente, há 111 escolas brasileiras no país, 
mas apenas 5 são reconhecidas pelo Governo do Japão. 
Dos 7.700 alunos que essas escolas brasileiras possu-
íam em 2008, mais de 3 mil deixaram as salas de aula 
por causa da crise. O Ministro Ryu Shionoya afirmou 
que as escolas brasileiras precisam ser reconhecidas 

para que possam receber o devido apoio do Governo 
japonês, inclusive financeiro. Ciente disso, o Ministro 
vai tentar agilizar o processo de reconhecimento.

No mesmo dia, nos reunimos com a Ministra de 
Planejamento Populacional, Yuko Obuchi, que se com-
prometeu a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
ajudar os brasileiros, e com o Ministro dos Transportes, 
Kazuyoshi Kaneko. À noite, estivemos com integrantes 
da Liga Parlamentar Japão-Brasil, com os quais con-
versamos sobre a situação dos brasileiros residentes 
no Japão, o funcionamento da legislação dos 2 países 
e a licitação que escolherá o modelo de trem de alta 
velocidade (TAV) a ser implantado no Brasil. Entre os 
membros da Liga presentes na ocasião estavam o Se-
cretário-Geral do Partido Liberal Democrata, Ministro 
Takeo Kawamura, e os Deputado  s Federais Shinsuke 
Okuno, Osamu Fujimura e Hideo Hiraoka.

No dia 17, fomos recebidos pelo Primeiro-Ministro 
do Japão, Taro Aso, em Tóquio. A audiência durou cer-
ca de 40 minutos e contou com a presença do Chefe 
de Gabinete, Ministro Takeo Kawamura.

Dentre os assuntos tratados, o principal foi a si-
tuação dos brasileiros no Japão. Explicamos ao Pri-
meiro-Ministro que as medidas criadas por ele e sua 
equipe em janeiro são boas, mas não estão chegando 
a todos. Aso ouviu todas as nossas solicitações com 
extrema atenção e nos respondeu dizendo que tomará 
providências para que o pacote anunciado chegue ao 
maior número de pessoas o quanto antes. Sua caloro-
sa recepção nos surpreendeu e nos deixou otimistas, 
com a sensação de que a comunidade brasileira não 
ficará desamparada.

Nessa missão, também nos reunimos com o Go-
vernador da Província de Gifu, Hajime Furuta, conhe-
cido como um dos maiores apoiadores da comunidade 
brasileira no Japão; com os Secretários de Governo de 
Aichi, Província mais organizada daquele país no que 
diz respeito ao amparo aos brasileiros; e com o Prefeito 
de Hamamatsu, Município que possui 20 mil brasileiros, 
uma das maiores comunidades do Japão.

Ao nos reunirmos com essas autoridades, procu-
ramos saber dos projetos criados em prol dos brasileiros 
e entender como o Governo brasileiro pode colaborar 
para que suas ações sejam multiplicadas. Segundo o 
CIATE – Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador 
no Exterior, mais de 30 mil brasileiros foram demitidos 
nos últimos 3 meses. A estimativa é que mais 20 mil 
sejam demitidos até o final de abril.

Também em Hamamatsu, estivemos com lide-
ranças da comunidade brasileira num evento organi-
zado pelo mestre Tetsuyoshi Kodama, da Aliança de 
Intercâmbio Brasil-Japão, na qual tenho a satisfação 
de ser conselheiro. Cerca de 70 pessoas estiveram 
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presentes, sendo que 3 delas fizeram apresentações 
da situação dos decasséguis no país.

Em 5 dias de viagem, pudemos perceber que 
o cenário da comunidade brasileira é preocupante, 
mas não desesperador. Há uma rede muito grande 
de solidariedade, trabalhadores que ainda possuem 
seus empregos, empresários, entidades, instituições, 
como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fede-
ral, que ajudam aqueles que precisam como podem: 
doando cestas básicas, oferecendo moradia, roupa ou 
remédios. Graças a esse apoio, a situação ainda não 
chega a extremos. Entretanto, com o avanço da crise, 
não sabemos até quando essa rede durará.

A maioria dos brasileiros não deseja voltar ao 
Brasil. E é do interesse do Governo japonês que eles 
continuem, afinal, quando a economia retomar, o Japão 
precisará de mão de obra estrangeira para dar conta 
de sua demanda.

Sentimos que o Governo japonês se preocupa e 
quer ajudar. Há bons projetos sendo criados e implan-
tados naquele país, e o papel do Parlamento brasileiro 
neste momento é somar esforços. Buscar alternativas 
que garantam o mínimo de tranquilidade e segurança 
aos brasileiros residentes no Japão, mas, principal-
mente, criar projetos que amparem os brasileiros que 
desejam retornar e desembarcam em nossos aero-
portos todos os dias. É a união dos 2 países neste 
período de crise global que vai trazer um pouco mais 
de conforto aos que precisam.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, venho a esta tribuna para fazer coro às 
preocupações de cerca de 1 milhão de pequenos e 
médios produtores rurais do País que poderão ter as 
atividades inviabilizadas se não houver mudanças no 
atual Código Florestal Brasileiro, principalmente após 
a publicação de decretos federais que impõem severa 
punição aos que não cumprirem as exigências. Um de-
creto assinado pelo Presidente   Lula prevê que, a partir 
do final deste ano, os produtores rurais comecem a ser 
punidos pelo descumprimento do código atual.

Um estudo da EMBRAPA demonstra que, de 
acordo com o código original, apenas cerca de 25% 
do território nacional está liberado para exploração de 
atividades agropecuária e industriais. O restante é con-
siderado Área de Reserva Indígena, Área de Preserva-
ção Permanente (APP) ou Área de Reserva Legal.

No caso do centro-sul do País, as áreas de re-
serva legal correspondem a 20% da área de proprie-
dade. Já as APPs incluem áreas de nascentes, matas 
ciliares, várzeas, topos e encostas de morros. Ou seja, 
teriam que deixar de produzir boa parte das fazendas 
de café plantado nos morros do Espírito Santo e no 

sul de Minas, de arroz nas várzeas do Rio Grande do 
Sul e de fruticultura nas Serras Gaúcha, Catarinense 
e da Mantiqueira.

Só um exemplo do desastre que se anuncia para 
a produção de alimentos, a aplicação do código põe 
em risco nada menos que 76% da produção nacional 
de arroz e o emprego de 150 mil trabalhadores rurais, 
só no Rio Grande do Sul.

O princípio básico a ser defendido é o desma-
tamento zero. Ou seja, áreas degradadas devem ser 
reaproveitadas, e não blindadas pelo Código Florestal. 
Ele destaca o potencial das áreas de pecuária, que 
ocupam 20% do território nacional, e não é preciso 
mais fazer desmatamentos para aumentar a produção 
agropecuária no País.

O Código vigente foi criado em 1965 e não condiz 
com a realidade atual do agronegócio brasileiro. Im-
portante destacar que, mesmo com o Código, entre as 
décadas de 1960 e 1980, o próprio Governo brasileiro 
estimulou a abertura de novas fronteiras agrícolas para 
evitar o êxodo rural, aumentar a produção de alimen-
tos no País e desenvolver regiões mais carentes. É um 
absurdo usarmos o Código para impedir a atividade 
em áreas que estão há anos ocupadas pela atividade 
agropecuária. O que esses produtores vão fazer? E a 
população brasileira vai comer o quê?

Entre as propostas do setor agropecuário para o 
novo Código Florestal está a incorporação das APPs 
à área de reserva legal. Ou seja, uma fazenda que já 
tenha 20% da sua área considerada Área de Preser-
vação Permanente ficaria isenta de reservar mais 20% 
de área de reserva legal. Se isso não mudar, a ativida-
de se tornará insustentável. Imaginem, para o agricul-
tor familiar, ter que deixar de produzir em até 40% da 
sua propriedade. Outras reivindicações do setor são 
a permissão da manutenção da agricultura em APPs 
nas áreas consolidadas do centro-sul e a permissão 
de recomposição de áreas desmatadas também com 
florestas plantadas que deem utilização econômica. 
O setor agrícola também quer a regularização da 
questão fundiária e dos passivos ambientais, além do 
pagamento aos proprietários rurais por serviços de 
manutenção e conservação da floresta, conhecidos 
como serviços ambientais.

O Brasil é atualmente o segundo maior exportador 
mundial de alimentos, atrás dos Estados Unidos. Em 
2008, a agricultura gerou 27 milhões de empregos e 
superávit comercial de US$60 bilhões. O setor responde 
por 24% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Estudo divulgado pela Federação de Agricultura 
do Rio Grande do Sul (FARSUL) mostrou um cenário 
preocupante para o agronegócio. Os técnicos da en-
tidade apontaram que o impacto da redução de área 
agrícola por causa da reserva legal determinada pelo 
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Governo pode ser maior do que os prejuízos causados 
pela maior seca dos últimos tempos no sul do País, 
ocorrida em 2005.

O anúncio foi feito em um encontro que reuniu 
políticos e as principais lideranças do setor comercial, 
agropecuário e empresarial gaúcho. Segundo o relatório 
da FARSUL, a destinação de 20% da área das proprie-
dades rurais como reserva legal vai trazer um impacto 
negativo para o Produto Interno Bruto do Estado. A queda 
no PIB seria de 7,6%. Isso ocorre porque o decreto vem 
para ficar. Enquanto a estiagem é cíclica, essa norma 
impacta todo o Brasil. As indústrias e os serviços não 
têm como se adaptar. Em época de estiagem, pode-se 
trazer produtos de outros lugares, mas com o decreto, 
não, porque não haverá de onde tirar produtos.

De acordo com o estudo, a parte destinada à 
reserva legal, desconsiderando a região da Amazô-
nia, seria de 101 milhões de hectares. É uma área 2 
vezes maior do que o espaço destinado à produção 
agrícola no País.

É menos exportação. Neste ano, já temos previ-
são de saldo negativo na balança comercial. Teremos 
também queda no balanço de pagamentos e aquelas 
reservas internacionais que formamos desde 2001 em 
cima das exportações do agronegócio e que são um 
colchão para a crise internacional certamente come-
çarão a cair até zero.

Outro efeito negativo apontado pelos técnicos 
será o aumento do êxodo rural. O impacto é para to-
dos os produtores, mas quem mais vai sofrer serão 
os pequenos, porque não vão ter como sobreviver na 
área que vai sobrar para eles. Esse produtor não terá 
alternativa a não ser buscar abrigo nas regiões mar-
ginais das cidades.

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, esta semana a violência explodiu no 
Estado do Rio de Janeiro; e mais uma vez na Cidade 
Maravilhosa, deixando novas e indeléveis cicatrizes 
no povo carioca.
Nesta nova e ousada demonstração de força dos trafican-
tes, a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro tornou-se pal-
co de horas de terror e morte. E mais uma vez os órgãos 
de segurança pública do Rio de Janeiro mostraram-se 
excessivamente violentos e totalmente ineficazes.

Como de costume, quem paga a conta são os ino-
centes, os idosos, as crianças. Entretanto, a Polícia in-
siste em afirmar que os mortos eram todos bandidos.

Desde 2007 assistimos a esses espetáculos dan-
tescos de violência e desrespeito à vida, ao mesmo tem-
po em que o crime continua a crescer e a ocupar espaços 
cada vez maiores da cidade do Rio de Janeiro.

Ainda em 2007, organizações internacionais acu-
saram o Governo do Estado de adotar política de se-

gurança pública voltada para a discriminação, para o 
extermínio e para a limpeza social. Dia a dia essa afir-
mação é ratificada pelas ações da segurança pública 
na Cidade Maravilhosa.

Enquanto inocentes morrem, o crime cresce, os 
cidadãos de bem permanecem reféns em suas casas, 
atrás de barras, e o medo cria raízes mais profundas 
na Cidade Maravilhosa.

É inaceitável a dimensão que o problema atin-
giu. E o único culpado é o Governo que lá está. Não 
adianta o Governador, o Prefeito e seus Secretários de 
Segurança Pública elencarem culpados entre seus an-
tecessores, pois quem está à frente na linha decisória 
são eles, e não estão resolvendo; só estão agravando 
o problema. O crime cresceu assustadoramente.

Por essas razões, apresento hoje à Mesa Dire-
tora da Casa requerimento de indicação ao Ministério 
da Justiça, em que sugiro o envio da Força Nacional 
de Segurança ao Estado do Rio de Janeiro.

Também apresento requerimento de constituição 
de Comissão Externa desta Casa para avaliar a situa-
ção de calamidade dos órgãos de segurança pública 
do Estado do Rio de Janeiro.

Sendo o que havia para o momento, agradeço 
aos nobres colegas a atenção e solicito à Mesa que 
autorize a divulgação deste discurso pelos meios de 
comunicação da Casa.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, quero aproveitar para registrar o ani-
versário da capital de todos os gaúchos, no dia 26 de 
março. A capital, que já foi o Porto dos Casais e hoje é 
a nossa querida Porto Alegre, completa 237 anos.

Porto Alegre é a cidade com a cara de Elis Regina, 
Mário Quintana, Érico Veríssimo, Lupicínio Rodrigues 
e tantos outros vultos importantes na história do Bra-
sil; de Prefeitos que também fizeram sua história e a 
urbanizaram, como José Montaury, Loureiro da Silva 
e Leonel Brizola. Cidade de um dos maiores clássi-
cos futebolísticos do país, o Gre-Nal; que foi berço da 
participação popular, do orçamento participativo; que 
protagonizou o início do Fórum Social Mundial; pio-
neira em planejamento urbano e ambiental; capital do 
MERCOSUL; do Estuário do Guaíba; cidade de gente 
hospitaleira e com espírito democrático, que acolhe a 
todos os gaúchos.

Em 2004, tive a honra de ser candidato a Prefeito 
de Porto Alegre. Desde então, tenho ajudado sistema-
ticamente nossa cidade, a humanizar e tornar menos 
violento o seu trânsito, através da Frente Parlamentar 
em Defesa do Trânsito Seguro, do combate ao álcool 
no trânsito; a revitalizar o nosso espaço urbano – es-
pecialmente na região central – e seus equipamentos 
públicos. Destaco minha atuação recente junto ao 
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Governo Federal para viabilizar recursos em diversas 
áreas, como:

– no Esporte, permitindo a construção do pri-
meiro Ginásio de Esportes da Lomba do Pinheiro, na 
Parada 10, com investimento de R$250 mil, bem como 
a construção de 2 pistas oficiais de skate, também 
com investimento de R$250 mil, estando previstas 
uma para o Parque Marinha do Brasil e outra na Zona 
Sul da cidade;

– junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
MCT, viabilizei R$500 mil, destinados à modernização 
dos 35 telecentros comunitários presentes em todas 
as regiões da cidade, os quais foram equipados com 
computadores novos, numa parceria com o Governo 
Municipal;

– no Ministério das Cidades, trabalhei para viabi-
lizar recursos para a duplicação da Avenida Beira-Rio, 
com investimento de R$2 milhões, além da revitaliza-
ção de diversas praças;

– na Saúde, tenho ajudado sistematicamente o 
Hospital Parque Belém, em sua reforma ou na com-
pra de equipamentos, com investimento de R$300 mil, 
além de recursos para outras entidades de saúde e 
assistenciais da nossa cidade, entre outras ações di-
rigidas a Porto Alegre.

Também quero destacar, nesta semana em que 
comemoramos os 237 anos de Porto Alegre, uma das 
mais importantes conquistas para a capital do futuro 
que queremos construir, que é a inauguração da em-
presa pública CEITEC – Centro Nacional de Tecnolo-
gia Eletrônica Avançada, na Lomba do Pinheiro, a qual 
ocorrerá nesta sexta-feira, 27 de março, na Semana 
do Município de Porto Alegre. Esse investimento de 
mais de R$250 milhões de reais do Governo Federal 
foi uma decisão política do Governo Lula, através do 
MCT, juntamente com a bancada federal gaúcha no 
Congresso Nacional e instituições acadêmicas e em-
presariais. O Rio Grande do Sul, e em especial Porto 
Alegre, estão orgulhosos em sediar esse empreendi-
mento fundamental para o desenvolvimento do Brasil, 
na fabricação do primeiro circuito integrado desenvol-
vido no País. A criação do CEITEC tem o objetivo de 
tirar o Brasil do atraso tecnológico no segmento de 
semicondutores, dada a sua aplicação em todos os 
setores da atividade econômica, da indústria à agrope-
cuária. Trata-se de um setor que moderniza e agrega 
valor às cadeias produtivas.

Na comemoração dos 237 anos de Porto Alegre, 
também gostaria de fazer uma reflexão e uma proposta, 
que apresentei em 2006, em relação a um dos mais 
conhecidos equipamentos urbanos de nossa capital, a 
Travessia Getúlio Vargas, também conhecida como a 
ponte móvel do Guaíba, que completou 50 anos. Nos 
próximos anos, atravessar a ponte móvel do Rio Guaí-

ba, principal ligação do norte e da região metropolitana 
com o sul do Estado, será cada vez mais difícil. Essa 
tendência será determinada pelo aumento do fluxo 
de veículos nas BRs-116 e 290 e de navios pelo rio, 
devido à ampliação do Pólo Petroquímico de Triunfo. 
A situação se agravará ainda mais com a ampliação 
da Refinaria Alberto Pasqualini, a duplicação da BR-
101 e a construção da Rodovia do Parque, além das 
novas vocações produtivas do sul do Estado, como o 
florestamento.

Como Secretário Estadual dos Transportes, co-
ordenei entre 2001 e 2002 a elaboração do Plano In-
tegrado de Transporte – PIT, cujo diagnóstico apontou, 
já naquele tempo, a ponte móvel do Guaíba como um 
dos principais gargalos para o transporte no Estado. 
O trabalho foi encaminhado à Assembleia Legislativa, 
onde até hoje aguarda votação. No dia 20 de março 
de 2006, com base também em estudos atualizados, 
discutimos com os diversos setores econômicos, po-
líticos e sociais do Estado uma proposta alternativa à 
ponte atual, inaugurada em 1958.

Na Comissão de Infraestrutura da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), apresentei 
um projeto de construção de uma nova ponte, com vão 
fixo e altura de 40 metros, que permitirá a passagem 
livre de navios. Com 2,5 mil metros de extensão e 2 
pistas, a ponte ligaria a Rua Dona Teodora, no come-
ço da free-way, à BR-116, na direção da região sul do 
Estado. O investimento previsto é de R$337 milhões.

A obra é absolutamente necessária, pois ofere-
cerá melhores condições de tráfego aos cerca de 10,2 
milhões de veículos que utilizam o trecho a cada ano. 
Atualmente, o vão é içado, em média, 3 vezes por dia, 
o que tem provocado paralisações de até 15 horas por 
mês. O prejuízo é enorme para a economia e a vida 
das pessoas. A ociosidade dos caminhões à espera do 
içamento gera um custo econômico de R$124 milhões 
anuais. Ou seja, em pouco mais de 3 anos de uso a 
nova ponte estaria paga.

O primeiro passo foi dado. É preciso agora de-
cidir como construí-la. O investimento pode ser assu-
mido pela concessionária do trecho, a CONCEPA, por 
parceria público-privada ou pelo Governo Federal. No 
primeiro caso, evidentemente, sem que implique nova 
praça de pedágio ou reajuste de tarifa, podendo ser 
resolvido com ampliação do prazo de concessão.

Portanto, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
há muito a ser feito em relação à infraestrutura de Porto 
Alegre, na ampliação da pista do aeroporto Salgado 
Filho, com a devida realocação de todas as famílias 
atingidas pelo projeto, além de inúmeras obras que vão 
preparar a nossa capital de 237 anos para ser uma das 
sedes da Copa do Mundo de 2014, com qualidade de 
vida e preservação do meio ambiente.
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Este o relato que faço da pequena contribuição 
que tenho dado para que Porto Alegre possa ser cada 
dia melhor e para que seu povo possa se orgulhar de 
viver com dignidade nesse porto que guardamos no 
coração com muita alegria.

Peço, por fim, Sr. Presidente  , a divulgação deste 
pronunciamento nos órgãos de divulgação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Passa-

se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente  , 

peço a palavra pela ordem, para uma comunicação 
relevante.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Castelo 
de Areia e prendeu vários executivos da empresa Ca-
margo Corrêa.

Isso chama a nossa atenção, chama a atenção 
dos maranhenses, porque a Construtora Camargo 
Corrêa foi envolvida num escândalo, no Maranhão, 
no final de 2005, devido a um contrato obscuro, a um 
acerto de contas com o Governo do Estado, que pa-
gou à empresa 214 milhões de um saldo de 20 anos. 
Sem consultar ninguém, sem consultar o Tribunal de 
Contas, sem pedir autorização ao Senado Federal, o 
Governo do Estado fez uma “operação-abafa” de 214 
milhões.

Nós, maranhenses, queremos que a Operação 
Castelo de Areia retroaja a 2005, para que conheça-
mos os maranhenses que estão envolvidos nisso, que 
precisam ficar na cadeia porque já levaram dinheiro 
público do Maranhão.

O SR. EDMILSON VALENTIM – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 
a palavra.

Mas a oradora inscrita para o Grande Expediente 
já está na tribuna.

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
obrigado pela benevolência.

Gostaria de convidar os nobres Parlamentares, 
representantes da sociedade civil e público em geral, 
a participarem de ato pela aprovação do projeto de lei 
sobre a redução da carga horária de trabalho da en-
fermagem brasileira.

O evento servirá para a discussão dos projetos 
em tramitação na Casa que estipulam em 30 horas 

semanais a jornada de trabalho dos profissionais da 
enfermagem, sem redução de salário. Essa é uma luta 
antiga da enfermagem brasileira e segue orientação da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), que recomenda a 
jornada de 30 horas como a ideal para os trabalhadores 
da área de saúde. As últimas conferências nacionais, 
estaduais e municipais de saúde ratificaram o encami-
nhamento feito pelos organismos internacionais. A me-
dida beneficia não só os trabalhadores, mas também e 
principalmente os pacientes, que receberão tratamento 
de profissional preparado emocional e fisicamente.

Atualmente, os profissionais de enfermagem (en-
fermeiros, técnicos e auxiliares) trabalham em regime 
de 40 horas semanais, o que acarreta enorme des-
gaste à categoria e prejudica o atendimento prestado 
aos pacientes.

A redução da jornada para 30 horas é uma luta 
pela valorização e pela dignidade dos trabalhadores da 
enfermagem, a maior força de trabalho no setor Saúde 
– são mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores, res-
ponsáveis por grande parte das ações de prevenção 
de doenças e de promoção da saúde no Brasil.

O desafio atual é o de construir um sistema de 
saúde universal, equânime, integral e resolutivo. Por-
tanto, é imprescindível melhorar as condições de traba-
lho desses profissionais para alcançar a melhoria nas 
ações e nos serviços de saúde. A aprovação desta lei 
significará a abertura de mais vagas de trabalho para os 
jovens que estão começando a sua carreira agora.

O ato será realizado amanhã, das 9h às 13h, no 
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputado  s, 
com a participação do presidente do COFEN, Manoel 
Carlos Neri da Silva, do presidente do COREN/RJ e 
de outras autoridades.

Sr. Presidente  , passo a abordar outro assunto.
Hoje é um dia muito especial para nós comunis-

tas. Estamos comemorando os 87 anos de fundação 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). São décadas 
dedicadas às lutas da classe trabalhadora e às con-
quistas do povo brasileiro. Ao longo de sua existência, 
os comunistas sofreram com embates, perseguições, 
torturas e assassinatos. Mas sem deixar de acreditar 
em seus princípios e ideais.

O PCdoB foi o primeiro partido a defender a refor-
ma agrária, a liberdade religiosa, a criação dos direitos 
sociais e trabalhistas, como a jornada de trabalho de 
8 horas diárias, o direito a férias, aposentadoria, 13º 
salário, saúde, educação e previdência pública.

Hoje, em um momento histórico tão importante, 
em que presenciamos a crise do modelo capitalista, o 
PCdoB não se omite. No mundo todo é grave a crise 
do capitalismo; a pior em 8 décadas, pelo menos. Os 
trabalhadores e os povos pagam caro por ela, sobre-
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tudo com o desemprego, que reclama resposta unitá-
ria e vigorosa. A crise traz à luz a falência do sistema 
baseado na exploração do trabalho pelo capital.

O capitalismo passa por uma das mais graves cri-
ses de sua existência. Iniciada nos Estados Unidos da 
América há pouco mais de 1 ano, com o chamado “es-
touro da bolha imobiliária”, a crise atinge agora o siste-
ma em amplitude planetária, com epicentro na potência 
imperialista hegemônica. Abarca os setores produtivo 
e financeiro dos países de capitalismo desenvolvido, 
traz grandes prejuízos aos povos e trabalhadores de 
todo o mundo e também sérios transtornos aos países 
que pretendem o desenvolvimento soberano.

Pela sua profundidade e extensão, a crise atual 
poderá abalar ainda mais a atual ordem econômica, 
financeira e geopolítica mundial, hegemonizada pelos 
Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, poderá 
servir de estímulo à luta dos trabalhadores, dos povos 
e das nações que procuram resistir às pressões do 
imperialismo, trazendo mais para perto a necessida-
de de buscar alternativa avançada ao capitalismo: o 
socialismo.

A crise atual não é fenômeno episódico. Faz parte 
da natureza do sistema capitalista. Tem caráter estru-
tural e não pode ser resolvida nos marcos do sistema. 
A saída de fundo é o socialismo. Esta é a verdadeira 
alternativa para promover o progresso social e o de-
senvolvimento nacional.

Entra em crise também a ideia de que o mercado 
pode se autorregular, organizando, criando e distribuin-
do riqueza para a sociedade, como foi tão amplamente 
apregoado pelos ideólogos do neoliberalismo. É pa-
tente o fracasso do modelo neoliberal, que promoveu 
a desregulamentação financeira, a livre circulação de 
capitais e de mercadorias, as privatizações de empre-
sas públicas, a especulação institucionalizada, a “flexi-
bilização” dos direitos dos trabalhadores, medidas que 
outras finalidades não tinham se não a da liberação das 
amarras para a “financeirização” do capitalismo.

Apesar de a crise não ser brasileira na origem, 
fomos afetados negativamente por ela. Os dados di-
vulgados pelo IBGE recentemente demonstraram o 
impacto que a crise financeira global já causou na 
nossa economia. Apesar de o crescimento no ano 
de 2008 ter ficado em 5,1% e ser um dos melhores 
registrados pelo Brasil desde a década de 70, no úl-
timo trimestre do ano sofreu recuo de 3,6%. O índice 
demonstra a piora no crédito e nas expectativas em 
relação à economia: muitos empresários interrompe-
ram o ciclo de 9 trimestres de alta nos investimentos. 
Segundo o IBGE, o volume de recursos destinados à 
ampliação da capacidade produtiva do País caiu 9,8% 
no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, 
quando avançou 8,4%.

Esses dados reforçam o erro da política referen-
te à taxa de juros praticada pelo Banco Central, que 
insiste em uma postura conservadora na sua redução. 
O Brasil possui hoje uma das taxas de juros mais altas 
do mundo: atuais 12,75%. E, enquanto o restante dos 
países vem provendo redução expressiva em suas ta-
xas desde o segundo semestre do ano passado, nós 
só conseguimos começar um pequeno movimento em 
janeiro deste ano. Não há dúvida de que tal política 
traz efeitos diretos na cadeia produtiva.

Apesar das iniciativas tomadas pelo Ministério da 
Fazenda em busca do restabelecimento do crédito ao 
setor produtivo – liberação dos créditos compulsórios 
dos bancos e desoneração de tributos em alguns se-
tores, por exemplo –, estou convencido de que, sozi-
nhas, essas medidas não são suficientes para refrear 
o impacto da crise financeira internacional no Brasil.

A permanência das taxas de juros nos índices 
atuais inibe o consumo e os investimentos no setor pro-
dutivo, provocando queda na produção e desemprego. 
A queda de 3,6% do PIB é um argumento fortíssimo 
para que o BC reduza de maneira expressiva a Taxa 
Básica de Juros cobrada no País, em contraposição a 
uma desaceleração mais profunda do ritmo de cres-
cimento da economia.

O Partido Comunista do Brasil se empenhará 
na defesa dos interesses do nosso País, assim como 
do nível de mobilização popular, para impedir que os 
trabalhadores arquem com o ônus de seus efeitos per-
versos. Atuaremos na defesa incisiva:

– de medidas políticas, econômicas e sociais 
que possam alargar e fortalecer a demanda interna, 
a economia nacional e o Estado nacional;

– de um sistema financeiro público fortalecido, 
mais integrado e coordenado, como um pólo de crédito 
imprescindível à elevação da taxa de investimentos, 
concentrados em infraestrutura, elemento central do 
desenvolvimento nacional;

– da realização de clara demarcação com os es-
peculadores e os rentistas, que prejudicam o desen-
volvimento do País; por isso defendemos a adoção 
de medidas efetivas de controle seletivo de entradas 
e saídas de capitais do País, a adoção de limites para 
as operações cambiais em mercado futuro, tornando-
as mais onerosas, assim como a adoção de restrições 
às operações cambiais no mercado à vista;

– da adaptação da atual legislação que regula as 
remessas de lucros e dividendos ao exterior às novas 
condições criadas no País, pelo efeito da crise finan-
ceira internacional;

– da reversão da política monetária e cambial, 
com a adoção gradativa de taxas de juros significati-
vamente mais baixas e com a administração das flu-
tuações da taxa de câmbio;
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– da manutenção do acordo feito entre o Gover-
no e as Centrais Sindicais, para que, no reajuste do 
salário mínimo, seja adotada como índice a taxa de 
crescimento do PIB, acrescida da variação do IPCA, 
para o seu reajuste anual;

– da adoção de medidas em defesa do empre-
go, da preservação dos direitos trabalhistas e previ-
denciários;

– e, por fim, da aprovação de uma reforma tri-
butária orientada pelo princípio da progressividade e 
da justiça social.

Eram esses os registros que eu desejava fazer, 
Sr. Presidente  .

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO MARRONI – Sr. Presidente  , 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, o dia de hoje não pode passar 
em branco neste plenário, pois para todos os Deputado  s 
com alguma orientação de esquerda ele tem um sabor 
especial, afinal, em 25 de março de 1922 nascia o Par-
tido Comunista Brasileiro, o PCB, o “Partidão”.

Essa sigla histórica, que abrigou ninguém menos 
do que o valoroso e lendário tenente Luiz Carlos Pres-
tes, o Cavaleiro da Esperança, chega aos 97 anos de 
existência sem representação neste Parlamento, mas 
isso não diminui sua importância para a história polí-
tica deste País, afinal, foi nas fileiras do Partido e nos 
congressos de 1922, 1925 e 1928 que o movimento 
operário brasileiro encontrou o ninho que precisava 
para crescer e se desenvolver. Foi também o PCB o 
pioneiro na publicação de um jornal político de esquer-
da no Brasil: A Classe Operária.

Responsável pelo combate ao integralismo, que 
foi a versão tupiniquim do nazi-facismo da Europa, o 
PCB foi a primeira instituição a propor, na primeira 
metade do século XX, uma sociedade baseada em 
fundamentos democráticos e populares.

O Partido, alvo da fúria dos governos totalitários 
que se revezaram no poder deste País, acabou por 
passar maior parte de seus 97 anos na ilegalidade, 
mas nunca deixou de ser uma referência ideológica 
relevante para aqueles que ao longo destas 9 décadas 
ousaram sonhar com um Brasil melhor, mais igualitário, 
mais livre e mais humanitário.

Portanto, nesta quarta-feira, é preciso que os 
Parlamentares de esquerda que atualmente cumprem 
mandados nesta Casa coloquem de lado toda e qual-
quer diferença ideológica e rendam suas homenagens 
a essa legenda histórica que ajudou a forjar a história 

política da nação brasileira e, por isso, merece todo o 
nosso respeito e atenção.

ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR:

A trajetória do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
fundado em 25 de março de 1922, é parte constitutiva 
da história do Brasil. Se, na sua gênese, convergiram 
os ideais libertários do nascente proletariado, no seu 
desenvolvimento e consolidação com a força e refe-
rencial político foram sintetizados os processos de 
maturação do conjunto dos trabalhadores e do melhor 
da cultura brasileira. Quando se tornou um verdadei-
ro partido de dimensões nacionais, no imediato pós-
guerra, o PCB revelou-se a instância de universaliza-
ção de uma vontade política que fundia o mundo do 
trabalho com o mundo cultural. Intelectuais do porte 
de Astrojildo Pereira (um de seus fundadores), Caio 
Prado Jr., Graciliano Ramos e Mário Schenberg, entre 
outros, vinculavam-se a projetos e perspectivas que 
tinham nas camadas proletárias o sujeito real da in-
tervenção social.

Se a história do PCB foi marcada por uma siste-
mática repressão, que o compeliu à clandestinidade 
por mais da metade de sua existência e que entregou 
ao povo brasileiro boa parte de seus maiores heróis 
do século XX, nem por isto o PCB foi um partido mar-
ginal. Ao contrário: da década de 1920 aos dias atu-
ais, os comunistas, com seus acertos e erros, mas 
especialmente com sua profunda ligação aos interes-
ses históricos das massas trabalhadoras brasileiras, 
participaram ativamente da dinâmica social, política e 
cultural do País. Por isto mesmo, resgatar a história do 
PCB é recuperar a memória de um Brasil insurgente e 
ao mesmo tempo premido pelas imposições do impe-
rialismo e comprovar que só pode fazer futuro quem 
tem lastro no passado.

Os primeiros anos, que vão da fundação do Par-
tido a 1930, assinalam o esforço de criar no País uma 
cultura socialista e um modo proletário de fazer políti-
ca – recorde-se que, ao contrário de outros países, o 
Brasil não teve, antes de 1922, qualquer experiência 
partidária anticapitalista de alguma significância (ex-
cetuada a pioneira ação dos anarquistas, cujo prota-
gonismo esgotou-se com a greve geral de 1917 e al-
gumas tentativas malogradas de se constituir no Brasil 
um partido de matiz operária).

Nestes anos, realizando três congressos (o de 
fundação, em 1922, e os de 1925 e 1928/29) e já ope-
rando na clandestinidade, o PCB dá conta da sua du-
pla tarefa: de um lado, traduz e divulga o Manifesto do 
Partido Comunista e lança o jornal A Classe Operária, 
buscando divulgar as teses marxistas junto ao opera-
riado. De outro, dinamiza o movimento sindical com 
uma perspectiva classista e independente inserindo-se 
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no cenário da política institucional, através do Bloco 
Operário Camponês.

Em 1930, reconhecido pela Internacional Co-
munista e tendo criado a sua Juventude comunista, o 
PCB já multiplicava por quinze os 73 militantes que se 
integraram ao Partido em 1922.

A década de trinta marca dois movimentos na 
trajetória do PCB: o primeiro, até 1935, de fluxo; o se-
gundo, até 1942, de refluxo – ambos compreensíveis 
na conjuntura das transformações que a sociedade 
brasileira vivia com a chamada Revolução de 1930, 
que pôs fim à Primeira República e abriu caminho 
para a era Vargas.

ALN e Novembro de 1935. Mesmo sem um pro-
grama visível no processo que derrubou a república 
oligárquica, o PCB logo se coloca como uma força polí-
tica importante nesta nova quadra da história brasileira: 
é a organização que mais coerentemente enfrenta o 
avanço do integralismo (caricatura do movimento nazi-
fascista no Brasil). Já contando em suas fileiras com a 
presença de Luiz Carlos Prestes – que haveria de se 
tornar o seu dirigente mais conhecido – o PCB articula 
uma grande frente nacional e antifascista, propondo à 
sociedade um projeto de desenvolvimento democrático, 
anti-imperialista e antilatinfundiário. O Partido torna-se 
o núcleo dinâmico da Aliança Libertadora Nacional 
que, posta na ilegalidade, promove a insurreição de 
novembro de 1935.

A insurreição comunista parte da tomada de 
quartéis no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio 
de Janeiro e devido a sua desarticulação e pouco en-
volvimento do conjunto do movimento de massas é 
rapidamente dominada e seus líderes reprimidos pelas 
forças de segurança do Estado. Derrotada a insurrei-
ção, abate-se sobre o País uma ação repressiva sobre 
todo o campo democrático, em especial sobre o PCB 
que, até inícios dos anos quarenta, viverá sob intensa 
repressão política chegando a casos de extermínio fí-
sico de dirigentes e diversos militantes. Mas nem essa 
duríssima clandestinidade impediu que os comunistas 
cumprissem com seus compromissos, até mesmo os 
internacionalistas: o PCB não só organizou a solida-
riedade à República Espanhola como, ainda, enviou 
combatentes para as Brigadas Internacionais.

“Partidão” e Ilegalidade. As conjunturas nacional 
e internacional (recorde-se a derrota fascista em Stalin-
grado) favoreceram a ação dos democratas brasileiros 
na abertura dos anos quarenta e, como força inserida 
no campo da democracia, os comunistas têm então 
possibilidade de intervenção. Recuperando-se das 
perdas orgânicas dos anos imediatamente anteriores, 
o PCB – que exigira a participação do Brasil na guerra 
contra o nazi-fascismo e orientara seus militantes a se 
incorporarem à Força Expedicionária Brasileira (muitos 

deles voltariam do campo de batalha reconhecidos ofi-
cialmente como heróis) – se reestrutura, com a célebre 
Conferência da Mantiqueira (agosto de 1943). A partir 
dela, o Partido conquista espaços na vida política e, 
quando da redemocratização, cujo marco é 1945, torna-
se um partido nacional de massas (200.000 filiados em 
1947). Conquistando plena legalidade, constitui signi-
ficativa bancada Parlamentar e elege pelo Estado da 
Guanabara ao cargo de Senador o então Secretário 
Geral do Partido Luiz Carlos Prestes.

Protagonista essencial dos processos políticos, 
o PCB centraliza o movimento sindical classista, cria 
uma notável estrutura editorial e jornalística, empolga a 
intelectualidade democrática e passa ser a vanguarda 
democrática na Assembleia Nacional Constituinte.

Mas este movimento de afirmação política é bru-
talmente interrompido pela Guerra Fria: entre 1947 e 
1948, o Partido é posto na ilegalidade e perseguido 
pelo Governo Dutra. Compelido à clandestinidade, o 
PCB responde à truculência do governo do Marechal 
Dutra com uma política estreita e sectária (expressa 
nos Manifestos de 1948 e 1950), o que conduz os co-
munistas a um profundo isolamento, além de dar início 
à luta interna entre as facções partidárias.

XX Congresso do PCUS. Conflitos As tensões 
explodem em 1956, com o impacto do XX Congresso 
do PCUS: a denúncia do chamado “culto à persona-
lidade de Stalin” cataliza a atenção dos militantes e 
irrompe no interior do PCB, provocando a emersão 
de divergências e conflitos internos reprimidos por 
uma década.

A luta interna que se seguiu ao impacto causado 
pelo XX Congresso do PCUS (na qual, além de um 
número expressivo de militantes, o PCB perdeu im-
portantes dirigentes e quadros intelectuais) começou 
a se definir em março de 1958, quando se divulga a 
Declaração Política que propõe uma nova perspecti-
va política para a ação dos comunistas. A Declaração 
vincula a conquista do socialismo à ampliação dos 
espaços democráticos e formula uma estratégia de 
longo prazo.

A luta pela existência do PCB se deu em várias 
frentes: na luta de massas e no nível legal e institu-
cional. Os militantes mantiveram vivo o Partido nos 
movimentos de massa, afirmando nos espaços de 
luta popular a reconstrução revolucionária do PCB. 
Na Justiça Eleitoral, foi travado um embate de mais 
de um ano pelo direito ao uso da sigla histórica. Ao 
final da disputa legal, a sentença do então Ministro do 
TSE, Sepúlveda Pertence, deixou claro que a sigla 
PCB e seu símbolo só poderiam pertencer a quem de 
fato se afirmava herdeiro do legado político e históri-
co do Partido.
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A próxima tarefa que se impôs aos militantes co-
munistas foi a batalha pela legalização e registro defi-
nitivo do PCB. A campanha de filiação, para atender às 
rigorosas exigências do TSE – a filiação em 20% dos 
municípios de 9 estados – começou em 1994. Foram 
exigidos tremendos sacrifícios da direção e da militân-
cia, tanto em nível pessoal quanto financeiro, mas foi 
completada com êxito no final de 1995.

Embora fosse árduo o esforço pela legalização, 
não foi a campanha de filiação a única atividade do 
PCB neste período. Iniciou-se a reorganização do 
Partido nos movimentos de massa, especialmente 
nos movimentos estudantil e sindical. Neste período, 
para definir nova linha política e o caráter do Partido, 
foram realizados uma Conferência Política Nacional 
em Brasília (1995) e dois Congressos: o X Congresso 
no Rio de Janeiro (1993), que ratifica o propósito de 
construir no Brasil uma alternativa revolucionária, ten-
do no marxismo sua base teórica e na construção do 
Partido junto ao movimento de massas a tarefa primor-
dial visando a organização consciente do proletariado 
para as transformações rumo ao socialismo no Brasil; 
o XI Congresso, também no Rio (1996), que supera as 
avaliações nacional-libertadoras e etapistas que ainda 
vicejavam desde o racha com o PPS.

Estes ricos processos de debates da militância 
partidária afastaram de vez qualquer formulação refor-
mista e enfatizaram o caráter revolucionário do PCB. 
Retomaram o conceito de centralismo democrático, 
de acordo com suas origens, e reafirmaram o caráter 
marxista-leninista do Partido.

Nos últimos anos, tem-se intensificado o traba-
lho de estruturação interna do Partido e sua inserção 
nos movimentos de massa. Através principalmente do 
movimento sindical e estudantil e da participação nas 
entidades representativas, o Partido afirma a centralida-
de do trabalho e a necessidade da revolução social de 
matiz socialista. É através deste trabalho, também, que 
o partido vem recrutando e formando novos militantes 
e formulando sua intervenção junto às massas.

No mês de abril de 2000 realizou-se o XII Con-
gresso. Além de aprofundar sua leitura sobre a conjun-
tura política nacional e internacional e formular a sua 
atuação política, os comunistas do PCB avançaram em 
outras questões que se colocam para a sociedade no 
enfrentamento à exploração capitalista. A construção 
de uma frente das esquerdas em um projeto de con-
fronto ao neoliberalismo e a unidade dos comunistas 
no Brasil foram importantes resoluções aprovadas pelo 
Congresso. A consolidação da política de organização 
leninista foi concretizada na aprovação do novo esta-
tuto partidário.

Em março de 2005, o PCB realizou seu XIII Con-
gresso e reforçou a compreensão de que a “revolução 

socialista é um processo histórico complexo”, isto é, que 
o “triunfo do Socialismo não é um fato que acontecerá 
de forma natural ou inexorável, como afirmam algumas 
leituras mecanicistas da obra de Marx, mas sim uma 
possibilidade histórica que deve ser construída”.

O SR. PRESIDENTE (Rafael Guerra) – Com a 
palavra a Deputada  Angela Amin.

A SRA. ANGELA AMIN (PP-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
ocupo a tribuna para analisar o cenário de crise que 
domina nossas vidas e suas consequências ao meu 
Estado, Santa Catarina.

O Brasil, Sr. Presidente  , está sofrendo os reflexos 
da crise mundial. A perda de 750 mil empregos formais 
entre novembro de 2008 e fevereiro de 2009, ou seja, 
2,3% dos postos de trabalho formais de nosso País, 
sintetiza este drama.

O Governo Federal tem anunciado providências 
e medidas para reduzir os efeitos no nosso País da 
mencionada crise internacional.

O Presidente   Lula tem se esforçado para diminuir 
o impacto psicológico e para ajudar a superação das 
graves consequências dos problemas econômicos.

Santa Catarina, de novembro para cá, vive o 
drama brasileiro agravado e aumentado pelos reflexos 
das tragédias climáticas de novembro, que atingiram 
o litoral norte e o Vale do Itajaí, e de janeiro, afetando 
principalmente o sul do nosso Estado.

É sobre esse drama, em terrível dose dupla, 
que venho falar. Venho falar, agradecer, alertar e re-
clamar.

Os brasileiros de Santa Catarina são um povo 
forte, empreendedor e solidário.

Dentre as tragédias que têm marcado nossa gen-
te, evoco as enchentes da Bacia do Rio Tubarão, no sul 
de Santa Catarina, ocorridas há 35 anos e lembradas 
ontem, dia 24 de março. Ainda hoje, a memória dos 
catarinenses sente a emoção da dor, da solidariedade, 
do luto e da luta que aquele episódio suscitou.

O pincel elegante do genial pintor catarinense de 
Tubarão, Willy Zumblick, perenizou, com sua singular 
arte, momentos e cenas daquela provação. Em 1983 
e 1984, o oeste, o planalto norte e, especialmente, o 
Vale do Itajaí sofreram os efeitos da mais prolongada 
e devastadora enchente que afligiu Santa Catarina.

Nossa gente, animada pela solidariedade na-
cional e pelo seu espírito de luta, venceu os efeitos 
da catástrofe. A reconstrução de nosso Estado é fato 
histórico! Além da solidariedade que nos acudiu, a dor 
e a desgraça deram força e forma à nossa solidarieda-
de interna. Um dos aspectos mais importantes dessa 
solidariedade foi o pacto de não-demissão imotivada, 
liderado pelo então Presidente   da Federação das In-
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dústrias do nosso Estado, o nosso saudoso e inesque-
cível amigo Dr. Bernardo Wolfgang Werner.

A reconstrução de Santa Catarina foi tornada re-
alidade por medidas de natureza econômica. Assim, 
na área rural, foi o empréstimo de grãos para o replan-
tio que inaugurou o financiamento rural com referên-
cia preço versus produto, popularizado na expressão 
popular “troca de semente por troca de produto”. O 
Deputado   Zonta, que hoje faz parte desta Casa e su-
cedeu o então Deputado   Federal, depois, Prefeito de 
Blumenau, Governador e Senador, também saudoso, 
Vilson Kleinübing, pode bem rememorar o quanto essa 
ação foi importante.

As empresas atingidas pela paralisação de suas 
atividades por quase 2 meses foram assistidas por li-
nhas de crédito, que permitiram a retomada de suas 
atividades sem demissões imotivadas de seus traba-
lhadores.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Deputada  Angela 
Amin, V.Exa. me concede um aparte? 

A SRA. ANGELA AMIN – Pois não.
A Sra. Vanessa Grazziotin – Vou ser breve por-

que estou ouvindo o seu pronunciamento com muita 
atenção. Mas me chamou ainda mais atenção o fato, 
quando iniciou o discurso, de V.Exa. se dirigir ao povo 
do seu Estado como queridos brasileiros de Santa 
Catarina.

A SRA. ANGELA AMIN – E também de seu 
Estado.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Meu Estado de 
nascimento. Vivo no Amazonas há muitos anos, mas 
nasci em Santa Catarina. V.Exa. se referiu a este povo 
como bravo, guerreiro e lutador. Acho que ninguém 
mais nesta Casa representa esses atributos que V.Exa., 
que é uma mulher que foi Prefeita da Capital do Esta-
do de Santa Catarina e tem muita força em todas as 
ações que desenvolve aqui na Câmara dos Deputado-
 s. Quero cumprimentar Santa Catarina. Sabemos que 
o mundo inteiro, que o nosso País vive um momento 
difícil de crise econômica e, em Santa Catarina, agra-
vada ainda mais pelos desastres naturais que asso-
lam aquele Estado. Aproveito este momento para me 
solidarizar com V.Exa., mas, acima de tudo, para dar 
um depoimento sobre como V.Exa. vem conduzindo o 
seu mandato nesta Casa, a representação de Santa 
Catarina, de forma tão competente, leal e aguerrida. 
Parabéns, Deputada  Angela Amin.

A SRA. ANGELA AMIN – Muito obrigada.
O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 

nobre Deputada  Angela Amin, cumprimentar V.Exa. no 
momento em que faz esse relato da recuperação que 
se processa em Santa Catarina, depois daquele epi-
sódio dramático que fez com que todos nós brasileiros 
nos identificássemos com o momentâneo sacrifício do 

povo catarinense. O detalhamento de todas as provi-
dências, sobretudo daquilo que significa o soerguimen-
to da vida econômica e social naquele grande Estado 
sulino, não há dúvidas de que representa a força, a 
garra, a determinação de uma gente que deseja que 
Santa Catarina continue a contribuir decisivamente para 
o desenvolvimento nacional. Cumprimento V.Exa. pelo 
pronunciamento e transmito aos seus coestaduanos 
a manifestação reiterada daquela solidariedade que 
já expressávamos no momento do grande sofrimento 
que foram aquelas águas que devastaram cidades e 
moradias. Muito obrigado.

A SRA. ANGELA AMIN – Muito obrigada.
O Sr. Átila Lins – V.Exa. me permite um aparte, 

Deputada ? Para formar esse trio de aparteantes, quero 
também, Deputada  Angela Amin, cumprimentar V.Exa. 
pelo discurso. É claro que sabemos que o povo cata-
rinense é sobretudo forte, porque, quando começa a 
se recuperar dos desastres naturais, já enfrenta uma 
crise internacional, com reflexos profundos no Brasil. 
É claro que V.Exa. retrata com muita fidelidade todos 
os passos que o Estado de Santa Catarina vem dando 
para enfrentar as adversidades e, ao mesmo tempo, 
buscar os melhores caminhos para a normalidade. 
Dessa forma, quero cumprimentar V.Exa. Sei que o 
povo de Santa Catarina tem um apreço especialíssi-
mo por V.Exa., que já foi Prefeita por 2 vezes de Flo-
rianópolis. Vi até no DataFolha que V.Exa. é a primeira 
colocada para o Governo do Estado, em 2010, e isso 
retrata muito bem o carinho que o povo tem por V.Exa. 
Parabéns pelo discurso.

A SRA. ANGELA AMIN – Muito obrigada.
É dessa época o fortalecimento da política também 

de apoio à micro e à pequena empresa, alavancas do 
empreendedorismo que marca a personalidade dos cata-
rinenses. Com esse fortalecimento, os micro e pequenos 
empresários foram mobilizados e tiveram participação 
decisiva na reconstrução de Santa Catarina.

A sua ação merece ser apoiada, pois resulta em 
oportunidades e empregos. Essas empresas são res-
paldas pelo apoio prestado por sua entidade maior, a 
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blu-
menau – AMPE, que amanhã, dia 26, celebrará 25 
anos de sua fundação. Foi exatamente no ano em que 
ocorreram enchentes na região, que atingiram princi-
palmente o Vale do Itajaí.

O Sr. Carlos Santana – Deputada  Angela Amin, 
como lhe acompanho há vários anos nesta Casa, tanto 
V.Exa. quanto o seu digníssimo esposo, gostaria que 
o povo do seu Estado, Santa Catarina, se orgulhasse 
da Parlamentar que tem. Tenho o maior carinho por 
V.Exa. porque é professora, e para isso é preciso ter 
o dom. V.Exa. adquiriu esse dom. Acho que o Papai do 
Céu escolheu algumas pessoas para serem professo-
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res. Quero dizer para aquele povo que está lá, que eu, 
um militante e fundador do Partido dos Trabalhadores, 
negro como sou, tenho orgulho de ver V.Exa. neste 
Parlamento tão aguerrida nas lutas em prol não só do 
povo de Santa Catarina, como de todos os pobres e 
oprimidos em nosso País.

A SRA. ANGELA AMIN – E, com muito orgulho, 
filha de professora.

Tanto naquela ocasião quanto agora, a liberação 
de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
contribuiu para oxigenar a economia. Eu gostaria de 
registrar, porém, que se trata de poupança do próprio 
trabalhador, não de recurso de governo algum. De cer-
ta forma, é o futuro da família que está comprometido, 
pois sua poupança está sendo gasta para reparar da-
nos provenientes da tragédia que lhe infligiu.

Eu gostaria de fazer aqui o registro de que visitei 
esses Municípios exatamente no momento em que es-
ses recursos estavam sendo liberados. A forma como 
esses cidadãos estavam sendo atendidos, no sol, no 
calor do verão do Estado de Santa Catarina, as filas 
rodeando as sedes da Caixa Econômica Federal, foi 
um descaso a esse trabalhador que está lá para re-
ceber aquele dinheiro que seu. O atendimento não foi 
nada digno àquele cidadão atingido por uma catástrofe 
que sem dúvida atinge a população do nosso Estado. 
Vi e fotografei. Fiquei indignada ao assistir àquela si-
tuação e àquele atendimento dado ao trabalhador do 
nosso Estado.

Não pretendo prolongar esse histórico que viven-
ciei e no qual me envolvi há mais de 20 anos. Aprendi 
muito com o nosso povo. Vivenciamos bem de perto os 
momentos de 1983 e 1984. Aprendi a agradecer.

Quero aqui agradecer às pessoas e empresas, 
organizações civis e do Governo que ajudaram nosso 
Estado naquelas ocasiões e nas tragédias de novembro 
de 2008. É impossível deixar de registrar agradecimen-
tos às Forças Armadas, às Polícias de Santa Catarina 
e de outros Estados, aos bombeiros, à Defesa Civil, 
aos radioamadores, a milhares de voluntários, a orga-
nizações religiosas, a governantes e Parlamentares 
que apoiaram os esforços de primeira hora.

É preciso, no entanto, alertar todos e também 
reclamar.

Em Blumenau, ainda são centenas de pessoas 
que estão sobrevivendo – não se pode dizer vivendo 
– sem as condições mínimas aceitáveis para a vida 
familiar.

As obras de recuperação de rodovias estaduais 
e federais estão sendo executadas sem prazo definido 
para sua conclusão. Infelizmente, obras paralisadas por 
falta de pagamento desde dezembro passado levam às 
pessoas mais sofridas o alerta de que alguém – não 

se sabe se é o Governo Federal, o Governo Estadual 
ou os Governos Municipais – está falhando.

Dou como exemplo as obras de recuperação de 
danos na Vila Itoupava, distrito de Blumenau, onde 
as máquinas pararam e trabalhadores abandonaram 
os equipamentos e os canteiros de obras, sob a ale-
gação de não pagamento desde dezembro do ano 
passado.

Como exemplo das constantes adversidades, 
a região defrontou-se com mais uma dificuldade. O 
Porto de Itajaí esperava que as obras de dragagem 
em curso viabilizassem, em 10 de abril próximo, o 
restabelecimento das condições operacionais existen-
tes anteriormente às enchentes de 2008, isto é, que 
passasse a operar com 11 metros de profundidade. 
Surpreendentemente, da reunião do Conselho da Au-
toridade Portuária – CAP, em 23 de março, portanto 
anteontem, adveio a informação de que o serviço de 
dragagem paralisaria por completo. As obras simples-
mente paralisaram.

O Sr. Zonta – Permita-me um aparte, Deputada  
Angela Amin.

A SRA. ANGELA AMIN – Pois não, Deputado   
Zonta.

O Sr. Zonta – Queremos cumprimentar V.Exa. 
pelo depoimento, pela linha de raciocínio sobre tema 
tão importante, que realmente mexe com o sentimento, 
com a solidariedade do povo brasileiro, especialmente 
do povo catarinense. V.Exa., que já viveu esse drama 
como primeira-dama, como componente do Governo 
em 1983, exemplarmente cumpriu a missão, juntamen-
te com o então Governador Esperidião Amin, que foi 
modelo de recuperação, de animação, de processo. 
Possibilitou, a curto prazo, a recuperação de Blumenau. 
De lá surgiu, em comemoração, a Oktoberfest. Vejam 
a diferença: em poucos meses, houve até uma mani-
festação popular. Aquela era uma situação diferente 
da que está ocorrente hoje, e V.Exa. traça bem esse 
diferencial. Por isso, queremos solidarizar-nos com a 
posição, o depoimento, o exemplo de V.Exa., que serve 
a Santa Catarina e ao Brasil. Parabéns! Vamos cobrar, 
sim, nas esferas federais e estaduais, as ações em 
favor daqueles que estão sofrendo ainda hoje. Estão 
sobrevivendo! Esta é a expressão forte! Por isso, conte 
conosco. Parabéns pelo seu pronunciamento, mas pre-
cisamos cobrar, como cobramos, ontem, na Secretaria 
Especial de Portos, a solução da continuidade da dra-
gagem. Ontem, ouvi a promessa do Ministro, Deputada  
Angela, de repactuar o contrato em mais 50%, para 
que se cumpra até dia 10 de abril. Esperamos que até 
o dia 10 de abril esteja cumprida essa necessidade 
fundamental. Não podemos nos esquecer de que lá há 
milhares de famílias olhando para todos nós, pedindo 
pelo amor de Deus, nos ajudem, como um passarinho 
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que espera uma gota d’água para sobreviver. O País 
foi solidário. Nós não podemos falhar – aliás, aqueles 
que têm responsabilidade não podem falhar. Vamos 
cumprir nossa missão. Parabéns.

A SRA. ANGELA AMIN – Obrigada.
O Sr. Lobbe Neto – Rapidamente, para não ocu-

par seu tempo, peço um aparte, nobre Deputada  Angela 
Amin, apenas para cumprimentá-la – eu, que aprendi a 
conhecê-la na Comissão de Educação – e parabenizá-
la pelo seu trabalho como Parlamentar. Tenho certeza 
de que esse pronunciamento terá um grande reflexo 
em vários Governos, para que a população possa ser 
atendida o mais rapidamente possível no que diz res-
peito aos danos provocados pelos eventos naturais que 
aconteceram. é preciso respaldo governamental, tanto 
estadual quanto federal. Parabéns, Deputada  Angela 
Amin, grande educadora.

A SRA. ANGELA AMIN – Muito obrigada.
Para que V.Exas. e o povo brasileiro tenham uma 

ideia, a paralisação do Porto de Itajaí acarreta um pre-
juízo mensal de 10 milhões de reais para a Prefeitura, 
dirigida pelo nosso amigo e companheiro Jandir Belli-
ni, fora o prejuízo para o restante de nosso Estado e, 
automaticamente, para o País.

Para evitar mais esse baque, a Superintendência 
do Porto decidiu envidar todos os esforços possíveis 
para manter a data-limite de 10 de abril para o Com-
plexo Portuário do Rio Itajaí voltar a operar dentro da 
normalidade existente antes das enchentes de no-
vembro de 2008; constituir comissão político-técnica 
para promover gestão junto ao Governo Federal e ao 
Congresso Nacional, visando manter o cronograma 
anteriormente estabelecido; 3 acionar, em caráter de 
urgência, a Draga Iguazu, para fazer manutenção da 
dragagem enquanto os equipamentos do Consórcio 
Draga Brasil estiverem fora de operação; envidar to-
dos os esforços no sentido de buscar alternativa, caso 
seja necessário, para que os prazos sejam cumpridos; 
mobilizar as entidades de classe e lideranças políti-
cas para reforçar os pleitos, que foram apresentados, 
em Brasília, na última terça-feira, 24 de março, por 
representantes do CAP, Superintendência do Porto, 
terminais privados e Câmaras de Vereadores de Itajaí 
e Navegantes.

Quero, com essas referências, salientar que a 
recuperação da economia na região é tão importante 
quanto os gestos de solidariedade que merecem nos-
sa gratidão reiterada.

A verdade é que a nossa gente, especialmente a 
do Vale do Itajaí, não está recebendo o apoio que pre-
cisa e merece. Ela precisa deste apoio para continuar 
a ajudar o Brasil. As famílias atingidas pela tragédia do 
clima não podem ser agora atingidas pela indiferença 
e pelo atraso em providências.

A gestão da crise exige mais! Exige compromis-
so de verdade!

Uma nova visita do Presidente   Lula à região se-
ria útil e traria o mesmo impulso que sua generosa e 
oportuna visita anterior ensejou. S.Exa., com coragem 
e determinação, levou solidariedade ao nosso povo na 
primeira hora da tragédia. Enfrentou condições climá-
ticas adversas que impediram sua chegada às áreas 
mais afetadas. Voltou e determinou providências que 
os caprichos aplicados à burocracia têm dificultado, 
atrasado e prejudicado. Uma nova visita traria ânimo, 
reiteração do espírito de compromisso e celeridade 
nas providências.

Volte, Sr. Presidente  , e leve ânimo ao nosso Vale 
do Itajaí! Ajude-nos a cobrar respostas e soluções! 
Será mais um grande gesto de V.Exa.!

Acredito também que o Governo do Estado de-
veria ser instalado na região, nessa fase difícil em que 
não há holofotes da mídia. Essa providência geraria 
energia! Seria a demonstração de que a autoridade 
do Executivo Estadual vai, sim, cobrar de si própria e 
de todos os demais agentes públicos uma resposta 
honesta para cada problema.

Solidariedade reclama presença! Seria a descen-
tralização sem custos adicionais. O povo do Vale do Ita-
jaí reclama a presença física, espiritual e consequente 
daqueles que têm compromisso e responsabilidade!

A gente do Vale do Itajaí  tem sua confiança aba-
lada pelo decurso do tempo sem as soluções anun-
ciadas, o que é muito ruim, especialmente quando se 
está lidando com pessoas habituadas a cumprir com 
seus compromissos.

Finalizo relembrando uma cena emocionante co-
lhida pelo repórter Walter Souza, então colaborador da 
RBS TV. Ele se encontrou com uma dona de casa junto 
à porta fechada de uma loja cujas atividades estavam 
prejudicadas pela enchente de 1983. Ele indagou o que 
ela fazia ali em plena inundação. Ela respondeu com 
humildade: “Vim pagar minha prestação!”. Perplexo, o 
repórter redarguiu: “Mas a senhora não está vendo que 
a enchente fechou todo o comércio?”. Ela deu, então já 
em prantos, a resposta inesquecível: “Mas é o dia em 
que vence a minha prestação! Por isso eu estou aqui!”. 
O câmera teve a sensibilidade de continuar filmando 
quando repórter e mulher anônima, ambos chorando, 
se abraçaram e se consolaram!

Ali estava o espírito de Blumenau e da região do 
Vale do Itajaí!

É preciso, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, que todos respeitemos nossos compromissos com 
Blumenau, com o Vale do Itajaí, com Santa Catarina!

Esse é o alerta. Essa é a reclamação.
Gente séria e trabalhadora merece compromisso 

e atitude sérios!
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Muito obrigada a todos. (Palmas.)

Durante o discurso da Sra. Angela Amin, 
o Sr. Rafael Guerra, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Átila Lins, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, em concorrida 
solenidade levada a efeito na tarde da última segun-
da-feira, foi lançada a pedra fundamental do prédio 
em que se instalará o Tribunal Regional Eleitoral do 
Ceará, num significativo empreendimento da atual 
Presidenta, a Desembargadora Huguette Braquehais, 
magistrada das mais ilustradas, com brilhante folha de 
serviços prestados ao Poder que integra com excep-
cional dignidade.

Prestes a concluir profícua gestão, a dirigente má-
xima da aludida Corte oferece demonstração positiva 
de sua capacidade realizadora, ao lado de proficiente 
desempenho judicante, cumprido com a colaboração 
de eminentes pares, entre juristas, juízes togados e 
desembargadores.

É indiscutível que o TRE ressentia-se de uma 
sede à altura dos respectivos encargos, o que ago-
ra estará solucionado com a visão extraordinária de 
quem visualiza perspectivas bem mais auspiciosas, a 
fim de o importante órgão cumprir, ainda melhor, os 
objetivos institucionais.

Espera-se que não faltem recursos para aquela 
portentosa obra, a qual assinalará o dinamismo dos 
componentes e integrantes do quadro funcional.

Não há dúvida de que, ao dispor de espaços mais 
amplos, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, quando 
concluído, propiciará melhores condições de ação 
operacional aos servidores e aos próprios partidos – 
estes quando mais intensas forem as fases de com-
petição, a cada 2 anos, de acordo com o calendário 
vigorante no País.

Ao registrar, desta tribuna, a ação dinâmica da 
Desembargadora Huguette Braquehais, estendo os 
meus cumprimentos à Vice-Presidenta, Desembarga-
dora Gizela Nunes da Costa, e aos demais componen-
tes do Pleno, além, obviamente, do quadro funcional, 
reconhecidamente qualificado e competente.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO – Sr. 
Presidente  , peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, registro, nesta tarde, a minha 
indignação à forma pela qual a EMBRAER tem-se po-
sicionado desde o episódio da demissão coletiva, no 
último fevereiro, em que o Brasil contabilizou acima de 4 
mil trabalhadores sem empregos. Em audiência pública 
realizada no dia de hoje pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, o Vice-Presidente   da-
quela empresa, Sr. Júlio, reforça a postura unilateral com 
que vem atuando a EMBRAER e dificultando quaisquer 
relações de negociação, seja com os trabalhadores, seja 
com os sindicatos representativos da categoria.

Algo que me chama a atenção é a ênfase que 
a presidência daquela empresa dá à crise financeira, 
como sendo o elemento motor e pivô da demissão.

Nesse sentido, Sr. Presidente  , apresentarei re-
querimento ao Ministério do Trabalho para audiência 
com representantes daquela empresa, Parlamentares 
e sindicatos representativos.

O Brasil não pode acompanhar tamanha ação da 
EMBRAER, quando o próprio Governo Federal garante 
apoio e financiamentos necessários para que os traba-
lhadores sejam mantidos em seus postos, sem serem 
atingidos pelo reflexo da crise financeira.

Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, aproveito 
a oportunidade para reafirmar minha estima à luta das 
mulheres pela igualdade de gênero.

A defesa dos interesses imediatos e históricos 
da classe trabalhadora, melhores condições de vida e 
trabalho e o engajamento no processo de transforma-
ção da sociedade brasileira em direção à democracia 
e ao socialismo.

Organizar, representar no sindicato, dirigir numa 
perspectiva classista a luta dos trabalhadores brasilei-
ros da cidade e do campo, do setor público e privado, 
dos ativos e inativos.

O Governo Federal vem desenvolvendo ações 
na direção da promoção de igualdade de oportunida-
des a grupos e populações socialmente excluídas, por 
meio da disseminação, do fortalecimento institucional 
e da articulação de políticas públicas que promovam 
a diversidade e a eliminação de todas as formas de 
discriminação.

O Ministério do Trabalho e Emprego tem impulsio-
nado ações e apoios estratégicos a essas políticas, com 
a finalidade de contribuir para a consolidação de uma po-
lítica nacional integrada de inclusão social e redução das 
desigualdades sociais com geração de trabalho, emprego 
e renda, promoção e expansão da cidadania.

O Congresso Nacional realizou, dia 5, uma ses-
são solene em homenagem às mulheres brasileiras por 
ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março.
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A sessão foi marcada por muita comoção e con-
tou com a participação de mulheres que sintetizaram o 
sentimento e o desejo de uma sociedade que reconhe-
ça e valorize integralmente a importância da mulher na 
vida política, econômica, educacional, social e familiar 
do País, com o prêmio que homenageou mulheres que 
se destacaram nas lutas sociais e políticas do País.

A sessão contou ainda com a premiação de 5 mulhe-
res com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz 2009.

O Prêmio Bertha Lutz, que homenageou mulheres 
que se destacam nas lutas sociais e políticas do País, 
foi criado em 2001. Cada vez mais avança a presença 
das mulheres no mercado de trabalho, mas elas ainda 
ocupam as funções mais precárias e ganham menos 
que os homens. A situação é pior para as mulheres 
chefes de família com filhos, cuja ocupação de maior 
inserção é o emprego doméstico, de baixa formaliza-
ção e salários menores. No biênio 2007/2008, o de-
semprego para o público feminino recuou de 23,1% 
para 22,9%, mas apresentou taxa superior ao mas-
culino de 16,9%, confirmando a desigualdade de gê-
nero no País. Os números fazem parte do estudo do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE, com dados da Pesquisa 
Mensal de Emprego e Desemprego – PED da Região 
Metropolitana do Recife.

Uma pesquisa do DIEESE mostra que, no total, 
a taxa de participação das mulheres no mercado de 
trabalho, com 34,7%, é porque pressionam menos 
em busca de emprego do que as casadas com e sem 
filhos. Mesmo assim, a presença masculina é majori-
tária, com 63,3% de participação.

Independentemente dos arranjos familiares, os 
estudos mostram que, no que se refere à renda, as 
mulheres ainda perdem, sim, para os homens.

Finalmente, Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, entendemos que a informação é a ferramenta funda-
mental para qualificar nossa luta e avançar em nossas 
reivindicações.

Após anos de lutas e mobilizações, a sociedade 
civil brasileira atingiu vitórias significativas na busca pela 
igualdade racial. Havia pouca compreensão por parte do 
sindicalismo de que a luta racial é parte da luta sindical. 
Também do lado empresarial havia omissão em tratar 
a desigualdade e o desconhecimento das discussões 
em âmbito internacional – em especial nas matrizes das 
empresas multinacionais das ações de diversidades e 
inclusão da população negra e das mulheres.

Hoje há maior institucionalização, especialmente 
em âmbito federal, no combate às desigualdades ra-
ciais e de gênero, com a criminalidade da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial – SEPPIR e da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres – SPM. A temática da igualdade 

de oportunidades e o combate ao racismo e a outras 
discriminações são transversais na Secretaria de Di-
reitos Humanos.

O Ministério Público do Trabalho também se apre-
senta como um ator-chave nesse processo. Com o 
Programa CORDIGUALDADE, tem provocado uma 
reação positiva das empresas na promoção da igual-
dade no emprego.

O empresariado brasileiro, após anos de omis-
sões e reprodução das desigualdades sociais e ra-
ciais existentes, é pressionado para a importância de 
conectar-se ao cenário atual de mudanças, inclusão 
social e combate às desigualdades.

Com o propósito de avaliar e discutir a participação 
das mulheres no mercado de trabalho, foi realizado o 
seminário Reflexões e Lutas Contemporâneas: Mulhe-
res e Desigualdades no Mundo do Trabalho. O evento 
contou com a participação expressiva de mulheres de 
Pernambuco e de outros Estados representantes do 
movimento sindical, feministas, e do Poder Público. 
Nas intervenções foram debatidas as lutas das mulhe-
res, sobre igualdade, desemprego, direitos de traba-
lho, violência e a falta de políticas públicas. Além dis-
so, elas comentaram sobre o cenário de Pernambuco, 
que vive um momento de desenvolvimento econômico 
forte com o estaleiro, a refinaria, o polo de poliéster, a 
fábrica de resina plástica, entre outros investimentos 
incorporados ao sistema econômico do Estado. Logo 
depois, economistas e a Supervisora do DIEESE/PE, 
Jackeline Natal, apresentaram o perfil e a inserção das 
mulheres no mercado de trabalho em âmbito nacional 
e, principalmente, na Região Metropolitana do Recife. 
As mulheres estão mais presentes nos setores de ser-
viço e comércio, os quais representam os segmentos 
de maior absorção de mão de obra na economia. No 
entanto, os números apontam que cerca de 265 mil 
mulheres na RMR, em sua maioria, não têm qualquer 
acesso aos direitos trabalhistas e à proteção social. A 
situação tende a agravar-se se levarmos em conta que 
a proporção de residências chefiadas por mulheres 
aumenta a cada ano. No turno vespertino, a Deputada  
Estadual Teresa Leitão (PT) fez a abertura do evento. 
Ela ressaltou a importância da reflexão do tratamento 
da mulher no mercado de trabalho. Para compor a Mesa 
estiveram presentes Bethânia Ávila e Verônica Ferreira 
(SOS Corpo), Ana Paula Maravalho (Observatório Ne-
gro de Pernambuco) e a Márcia Ramos (Coordenadora 
Estadual da União Brasileira de Mulheres).

Reitero ainda, Sr. Presidente  , meu apoio e minha 
admiração à luta das mulheres por seus direitos.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Com a palavra 
a Deputada  Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente  , quero reno-
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var convite aos Parlamentares da bancada do Nordeste, 
especialmente aqueles que subscreveram requerimento 
que apresentei ontem a esta Casa propondo a criação 
de Comissão Especial para tratar da crise de arreca-
dação dos pequenos Municípios em virtude da queda 
do repasse do Imposto Sobre Circulação do Merca-
dorias e Prestação de Serviços – ICMS, do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM. Essa situação é 
mais aflitiva ainda na Região Nordeste.

O Deputado   Zezéu Ribeiro, coordenador da ban-
cada, convocou reunião para logo mais, às 16h30min, 
na Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Rapidamente, Sr. Presidente  , quero parabenizar 
o movimento em prol da jornada de 30 horas para os 
trabalhadores da enfermagem em nosso País.

Saúdo as entidades e, principalmente, os trabalha-
dores da enfermagem pelo País afora, inclusive os do 
meu Estado, que estiveram hoje aqui e fizeram um bonito 
movimento. Eles deram uma lição de cidadania e de luta 
rumo à aprovação do projeto de lei referente ao tema.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-
SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, quero registrar os 
nossos votos de congratulações ao Sistema A Tribuna 
de Comunicação, da nossa querida cidade de Santos, 
pelo transcurso do aniversário de 115 anos do jornal 
A Tribuna, de Santos.

O jornal A Tribuna, de Santos, um dos mais impor-
tantes e tradicionais veículos de comunicação do País, 
completará amanhã 115 anos de existência. Esse con-
ceituado informativo jornalístico de Santos prima por seu 
revolucionário projeto gráfico, desenvolvido com o que há 
de mais avançado na área da tecnologia da informação.

Com o passar dos anos, as páginas de A Tribuna 
ganharam aspecto visual arrojado, valorizando fotos, 
títulos, chamadas e, principalmente, o trabalho do 
jornalista. Além de destacar as reportagens, o design 
gráfico facilita a leitura, convidando o leitor a saborear 
a informação objetiva e sempre imparcial.

Com essa roupagem, A Tribuna mais uma vez 
demonstra a sua preocupação em oferecer o que há 
de melhor e mais atualizado ao seu fiel leitor. Ao lon-
go de mais de 1 século o jornal se modernizou, com 
a aquisição periódica de novos parques gráficos. In-
vestimentos que proporcionaram mais qualidade ao 
produto oferecido diariamente à população da Baixada 
Santista e região.

Apesar de todas as transformações impostas 
pelo avanço tecnológico, o jornal mantém-se firme 
nos seus propósitos desde a sua fundação, em 26 de 

março de 1894. A credibilidade na informação é o seu 
bem mais valioso. Nenhum grande jornal chega aos 
115 anos se não tiver credibilidade na sua matéria-
prima: a notícia.

A busca da verdade, sempre procurando ouvir os 
2 lados da informação, regra basilar do bom jornalismo, 
é um fundamento que faz de A Tribuna um jornal respei-
tado por todas as correntes políticas e ideológicas.

Pela sua grandeza, A Tribuna ultrapassou os limi-
tes do jornalismo. Não se limitou a noticiar os fatos. Foi 
também protagonista. Nos grandes acontecimentos, o 
jornal sempre esteve presente, não só realizando a co-
bertura jornalística, mas também promovendo debates 
e influenciando a tomada de decisões que atendiam 
os interesses dos seus leitores.

São inúmeros os exemplos dessa participação. 
Podemos citar a retomada da autonomia política de 
Santos e a implantação da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. Sem as inúmeras reportagens pu-
blicadas pelo jornal A Tribuna, certamente essas con-
quistas poderiam demorar anos para se efetivar.

O desafio de comandar um dos mais importan-
tes veículos de comunicação do País está nas mãos 
de Marcos Clemente Santini. Aos 39 anos de idade 
ele assumiu o cargo de diretor-presidente, depois de 
acumular experiência em outras funções na empresa. 
Cidadão emérito de Santos, título concedido pela Câ-
mara Municipal de Santos, Marcos Clemente Santini 
começou a trabalhar no jornal A Tribuna em 1984, aos 
18 anos de idade.

Na comemoração de mais um aniversário, A Tri-
buna renova o seu compromisso com o leitor. Em suas 
páginas diárias, ajuda a escrever a história da Baixada 
Santista e de sua população.

Parabéns, Tribuna de Santos! Parabéns, Bai-
xada Santista!

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado   José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , com os Deputado  s 
Raquel Teixeira, Manuela d’Ávila, Maria Helena, Celso 
Russomanno, Ivan Valente, Fernando Gabeira, Arnal-
do Faria de Sá, Solange Amaral, Marina Maggessi, 
Colbert Martins e Paulo Rubem Santiago, estou apre-
sentando projeto de lei que prevê a união estável en-
tre pessoas do mesmo sexo, garantidos os direitos e 
deveres decorrentes.

Não se trata de versão do polêmico projeto apre-
sentado pela minha companheira Marta Suplicy, mas 
de proposta que considera o conceito de união estável 
previsto na Constituição e no Código Civil.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Concedo a pa-

lavra, pela ordem, à Deputada  Vanessa Grazziotin.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente  , quero registrar o grande movimento rea-
lizado hoje nesta Casa pelos enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, trabalhadores de fundamental impor-
tância na área de saúde.

O Deputado   Arnaldo Faria de Sá, aqui presente e 
que presenciou todo o ato, é o Relator do projeto que 
altera a jornada de trabalho dessa categoria para 30 
horas semanais.

Quero destacar também a participação do 
Presidente   Michel Temer, que, perante todos aqueles 
trabalhadores e trabalhadoras, prometeu pautar, assim 
que possível, assim que a pauta estiver destrancada, 
essa matéria tão importante.

Ficam aqui minha saudação e manifestação de 
apoio aos enfermeiros, enfermeiras e técnicos de en-
fermagem do País.

Muito obrigada, Sr. Presidente  .

O Sr. Átila Lins, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º 
Secretário.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
desejo também me solidarizar com os enfermeiros 
do Brasil pela manifestação pacífica realizada nesta 
Casa e, acima de tudo, com o conteúdo da proposta 
por eles defendida.

A classe dos enfermeiros é uma das mais impor-
tantes. Numa ação de síntese, precisamos demonstrar 
o que eles representam para a sociedade brasileira.

Tenho certeza de que as manifestações aqui em-
preendidas vão, de certa forma, repercutir na consci-
ência dos companheiros Parlamentares, fazendo com 
que todos aprovemos tão importante projeto.

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

cedo a palavra ao segundo orador do Grande Expe-
diente, o ilustre Deputado   Carlos Santana, do PT do 
Rio de Janeiro.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
estou há 18 anos nesta Casa e sei da dificuldade de 
se organizar o Grande Expediente, até porque os 513 
Deputado  s precisam deste espaço para se pronunciar. 
Depois de 18 anos, sou agraciado pela quarta vez para 
falar neste período da sessão.

Aproveito o dia de hoje para prestar contas aos 
meus eleitores das lutas travadas neste momento e 
em tempos passados.

Cheguei à Câmara dos Deputado  s em 1991 pelo 
braço da minha categoria, dos companheiros ferroviá-
rios. Uma das maiores injustiças ia ocorrer nesta Casa: 
a retirada da paridade dos trabalhadores ferroviários.

Os trabalhadores ferroviários construíram este 
País, e hoje vemos que vários trilhos foram tirados.

Aqui no plenário está o nobre Deputado   Mauro 
Benevides, que era o Presidente   do Congresso Nacio-
nal. S.Exa. teve a coragem, naquele exato momento, de 
colocar em votação um veto do Presidente   da Repúbli-
ca, Collor de Mello, que nós, por unanimidade, conse-
guimos derrotar. Hoje, mais de 100 mil trabalhadores 
ferroviários são beneficiados com isso.

Então, quero agradecer ao Deputado   Mauro Be-
nevides, que tem mais de 40 anos de vida pública. 
S.Exa. foi também Senador, Governador, enfim, teve 
tudo aquilo que a vida pública poderia lhe dar e que o 
Papai do Céu lhe deu. Agradeço ao Deputado   Mauro 
Benevides, em nome daqueles que até hoje não sa-
bem que o acordo coletivo dos ferroviários de maio do 
ano passado não foi assinado. Nós já deveríamos es-
tar discutindo um novo acordo coletivo. E S.Exa. está 
nessa luta também. Então, agradeço publicamente ao 
Deputado   Mauro Benevides aquele esforço. Algumas 
pessoas esquecem os fatos. No Brasil, nós temos uma 
coisa chamada memória curta. Mas, em vida, quero 
prestar esta homenagem a S.Exa.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite um 
aparte? Deputado   Carlos Santana, eu me recordo do 
que foi aquela luta, da presença de V.Exa. no seu pri-
meiro mandato. Eu lhe diria que, como Presidente   do 
Congresso Nacional, numa daquelas sessões mais 
movimentadas neste plenário, nós conseguimos derru-
bar o veto do então Presidente   da República, Fernan-
do Affonso Collor de Mello. Coube a mim, até em um 
dos momentos áureos da minha vida pública, porque 
favorecia uma categoria que, como V.Exa. destacou, 
ajudou a construir o desenvolvimento do País, que 
eram os ferroviários, promulgar aquele diploma legal, 
que chamam, no Brasil inteiro, de Lei Mauro Benevi-
des. Ela recebeu o meu nome porque tive o privilégio 
de, no exercício da Presidência do Congresso Nacio-
nal e do Senado Federal, promulgar aquela lei. A par-
tir daquele momento, ela permitiu aos ferroviários ter 
percepção daquela complementação salarial, que vem 
sendo derrogada seguidamente. É preciso que erga-
mos a nossa voz – V.Exa. como o mais categorizado 
líder dos ferroviários nesta Casa, e eu como admira-
dor dessa classe, que no meu Estado tem contribuído 
para que eu me alçasse ao Senado Federal e, agora, 
à Câmara dos Deputado  s. Parabéns a V.Exa. por essa 
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rememoração, que me comove, me sensibiliza e me 
dá forças para continuar lutando na vida pública bra-
sileira. Muito obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA – Eu é que lhe agra-
deço, nobre Deputado   Mauro Benevides. As pessoas 
que estão aí fora e nos ouvem não sabem por que 
V.Exa. tem mais de 40 anos de vida pública. É por 
causa dessas atitudes.

Eu sou da categoria do velho Batistinha, de Ca-
choeiro de Itapemirim, que também foi Deputado   nesta 
Casa. Os ferroviários sempre tiveram a tradição de con-
tar com um filho seu aqui na Câmara dos Deputado  s. 
O velho Batistinha, que me conheceu desde garoto, 
na escola da Rede Ferroviária Federal – comecei com 
15 anos naquela escola, que existia pelo Brasil todo; 
a escola que fundou o SENAI –, dizia-me: “Meu filho, 
quando estiver quase chegando à minha idade, você 
estará bom”. Estou chegando lá e espero ser bom 
como o Batistinha.

Ele foi um lutador. Passou 3 anos no Presídio 
de Ilha Grande, depois de 1964, mas nunca se cur-
vou. Era caixeiro viajante, um homem que trabalhava 
nas estações ferroviárias. Formou-se em Direito e, 
depois, graças a Deus, foi anistiado como advogado 
da Rede Ferroviária Federal. E fala aqui um caldeirei-
ro, um metalúrgico ferroviário com muito orgulho, que 
continua vivo.

Aqui, travamos inúmeras batalhas. Todo mundo 
acompanhou o processo das medidas provisórias para 
extinção da Rede Ferroviária Federal. Tive de lutar 
contra uma determinação do meu Governo, mostrando 
que o que eles queriam fazer era simplesmente uma 
liquidação. E conseguimos derrubar uma medida pro-
visória, com a ajuda de todos os Deputado  s. Depois, 
conseguimos levar os trabalhadores ferroviários para 
a VALEC, onde eles estão sendo assistidos.

Digo mais: a questão da paridade não deveria ser 
apenas em relação aos ferroviários, mas a todos os 
trabalhadores. O ferroviário é o primeiro a ter a caixa 
de assistência e a trabalhar numa empresa com plano 
de cargos e salários. Depois do modal de transporte 
da navegação, somos a primeira empresa constituída 
neste País. E vemos com tristeza que os trens de pas-
sageiros acabaram. Numa medida provisória votada 
nesta Casa, o Deputado   Jaime Martins acatou emen-
da de minha autoria sobre o retorno dos trens de pas-
sageiros ao País. E ela foi vetada. De acordo com um 
estudo interno, sabemos que hoje podemos promover 
o retorno de vários trens de passageiros.

Está aqui um baiano que sabe o que representou 
a ferrovia em Alagoinhas e em todos os lugares.

Quero deixar registrado que nós, ferroviários, não 
podemos ficar no saudosismo da ferrovia. Existe algo 
concreto hoje. Este País só crescerá se houver trilho 

para todos os lados, a fim de que seja feita essa liga-
ção. É na crise que vemos a importância da ferrovia, 
porque a rodovia não vai resolver problema nenhum. 
Estamos vendo pedágio e um modelo de bitributação 
por todos os lados. Sei disso porque sou um dos Par-
lamentares mais antigos da Comissão de Transportes. 
E daquela Comissão eu não saio, porque é importante 
estar lá.

A Sra. Vanessa Grazziotin – V.Exa. me conce-
de um aparte?

O SR. CARLOS SANTANA – Pois não.
A Sra. Vanessa Grazziotin – Primeiro, gostaria 

de dizer que me lembro como se fosse ontem do dia 
em que votamos neste plenário a medida provisória a 
que V.Exa. acaba de se referir. V.Exa. protagonizou um 
dos mais belos momentos nesta Casa, com as gale-
rias lotadas. Mesmo sendo uma proposta apresenta-
da pelo Governo, V.Exa. conseguiu convencer todos 
os Parlamentares que pertenciam aos partidos que 
apoiavam o Governo a derrotá-la e, assim, aprovar o 
que era melhor para o País. Esse fato jamais sairá da 
minha memória, Deputado   Carlos Santana, sobretudo 
no que diz respeito à sua coragem e determinação. Se-
gundo, V.Exa. levanta tema sobre o qual o do Governo 
e a população brasileira como um todo têm de refletir. 
Precisamos mudar o modal de transporte deste País. 
As rodovias não representam o melhor transporte – e 
é o mais caro. Precisamos retornar, como V.Exa. diz, o 
transporte de trens de passageiros e de cargas. Esse 
é que existe na Europa. Esse é o mais econômico. E 
um país da dimensão do Brasil precisa começar desde 
já a aplicar recursos nesse projeto. Quero cumprimen-
tar V.Exa. não apenas pelo pronunciamento que faz, 
mas por todo o trabalho em defesa dos ferroviários, em 
defesa dessa modalidade de transporte, desse setor 
que V.Exa. representa na Casa. Parabéns, Deputado   
Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA – Eu é que agrade-
ço a V.Exa.

Há 18 anos, no Sindicato dos Ferroviários, do qual 
falo com orgulho – com 25 anos fui Presidente   da maior 
categoria de ferroviários do País, a Central do Brasil –, 
começamos a travar uma luta em prol do retorno dos 
companheiros anistiados. Fico grato quando ando em 
vários lugares e vejo companheiros dos Correios, da 
CBTU, da Rede Ferroviária, da minha categoria e de 
várias outras categorias retornando.

Houve um massacre nos primeiros dias do Go-
verno Collor. Vimos a demissão em massa de vários 
trabalhadores anistiados. Foi naquele sindicato, na 
Rua de Santana, no edifício conhecido como “Balança 
mas não cai”, que fizemos a primeira reunião nacional. 
Eu dizia para os companheiros que não poderíamos 
continuar sofrendo. Via companheiros demitidos que 
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tinham vergonha de chegar em casa e falar para a 
mulher sobre a demissão.

Em nome de 2 companheiros que participavam de 
uma caravana e morreram em um ônibus que tombou 
em Minas Gerais, quero agradecer ao sindicato a luta 
que travamos. Vários companheiros estão retornando. 
Hoje mesmo recebi no meu gabinete o companheiro 
Geraldo, que retornou com dignidade ao serviço, de-
pois de 18 anos.

A luta para trazer de volta os companheiros anis-
tiados começou comigo, com a companheira Jandira 
Feghali, que atualmente é Secretária de Cultura do Rio 
de Janeiro, e com vários outros Deputado  s. Alguns com-
panheiros ainda não retornaram, mas vamos trazê-los 
de volta, para que tenham dignidade novamente.

Concedo um aparte ao nobre Deputado   Chico 
Lopes.

O Sr. Chico Lopes – Primeiramente, gostaria de 
parabenizá-lo pelos seus 18 anos de mandato, sem-
pre em prol de causas populares, não esquecendo 
a sua origem de ferroviário, iniciada aos 15 anos. Eu 
posso falar com muita tranquilidade, porque também 
sou originário dessa categoria. Na minha família ha-
via guarda-freio, mestre de linha, feitor. V.Exa. conhe-
ce perfeitamente essas funções que estou citando, 
mas muita gente talvez nem saiba o que significam. 
Politicamente, foi a classe que, antes de 1963 e 1964, 
liderava o movimento sindical. Os marítimos, os ferro-
viários, os gráficos realmente tinham coragem de ter 
nacionalidade e respeito pelos investimentos feitos 
em nosso País. Sem dúvida, foram as classes que o 
regime militar mais atacou. As pessoas eram presas e 
enviadas ao Presídio de Ilha Grande. Mas V.Exa. está 
aqui para resgatar os seus 18 anos de Deputado   liga-
do diretamente não apenas às ferrovias, mas também 
às lutas políticas. Por isso, quero me solidarizar com 
V.Exa. Lamento que, hoje, poucas categorias tenham 
essa preocupação.

O SR. CARLOS SANTANA – Nobre Deputado  , 
nesta Casa estamos travando uma luta contra injusti-
ças. Fala-se muito e se esquece dos civis das Forças 
Armadas. Esses civis que constroem o Brasil têm o pior 
salário do funcionalismo público. Verifiquem em uma 
tabela o quanto ganha um civil das Forças Armadas. 
E é ele quem dá todas as coberturas internamente. 
No meu Estado temos algo concreto: o Arsenal de 
Marinha, onde é construída toda aquela potência atô-
mica, que são os nossos submarinos. Verifiquem qual 
é o salário daqueles homens. Nesta Casa, por várias 
vezes, tentamos solucionar o problema dessa cate-
goria, mas ele não foi resolvido. Mas vamos continuar 
lutando nesse sentido.

Sr. Presidente  , ao mesmo tempo foi travada outra 
luta: a luta da construção naval. Hoje, todos veem que 
estão sendo beneficiados vários outros Estados.

Sou capixaba de nascimento, de Vila Velha. Tive 
de ir para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade, por-
que meu pai foi trabalhar no Estaleiro Mauá. Naquele 
tempo – período que vai dos anos 60 até o final dos 
anos 70 –, a construção naval era pujante. Era consi-
derada o segundo setor econômico industrial do País. 
Depois, fomos a pique. Hoje dizemos com orgulho que 
só no Rio de Janeiro há mais de 20 mil trabalhadores 
na construção naval e que vários outros Estados já 
têm o seu estaleiro funcionando, porque passamos a 
competir internacionalmente.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, quero dizer 

do meu orgulho de ser Presidente   da Frente Parlamen-
tar pela Promoção da Igualdade Racial. É muito difícil 
discutir nesta Casa o tema “igualdade racial”. Aqui se 
diz que o problema dos negros é meramente social. 
Temos de reconhecer que este País teve 400 anos de 
escravidão; que este País, por uma opção de Estado, 
pegou os negros que estavam em outro continente, na 
mãe África, e os trouxe para cá para se tornarem es-
cravos. Há uma dívida história com esse povo negro. A 
minha tristeza é que temos dificuldade em implementar 
a Lei nº 10.639, que promove cada vez mais o estudo 
da nossa raça, o estudo do nosso povo.

Ouço o companheiro Deputado   Luiz Alberto, por 
quem tenho grande admiração.

O Sr. Luiz Alberto – Gostaria de parabenizar 
V.Exa. pelo discurso que faz no Grande Expediente. 
Entre os diversos temas que V.Exa. tem tratado, quero 
me referir inicialmente à malha ferroviária brasileira. 
V.Exa. citou o Município ferroviário de Alagoinhas. Vá-
rias lideranças sindicais daquela região fizeram histó-
ria no Recôncavo Baiano, em especial em Cachoeira 
e São Félix, também um polo da ferrovia baiana e 
brasileira, infelizmente, sucateado nos Governos pas-
sados e que, agora, por conta da resistência, da luta 
de V.Exa. e de vários companheiros, está retomando 
a sua atividade. Eu estive, há alguns anos, na África 
do Sul e fiquei impressionado com a preservação das 
rodovias daquele país. Eu não entendia aquilo. Uma 
autoridade local me disse que, paralelamente à rodo-
via, havia uma rede ferroviária que transportava não 
só passageiros, mas principalmente cargas, o que 
preservava a malha rodoviária. Por fim, quero para-
benizar V.Exa., Deputado   Carlos Santana, também 
pelo debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que 
V.Exa. lidera. Acho que esta Casa deve não apenas 
a uma parte da população, mas a toda a sociedade 
brasileira uma atitude a respeito do tema. O Estatuto 
visa estabelecer uma política de Estado para mais da 
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metade da população brasileira. Espero que, depois 
de termos comemorado, no ano passado, 120 anos 
da abolição da escravidão, possamos construir um 
instrumento legal que dê a devida reparação ao povo 
brasileiro, àquele que foi transformado em escravo – 
na África era livre e aqui foi escravizado – e construiu 
este País. O Estatuto da Igualdade Racial é uma das 
reivindicações da sociedade brasileira. V.Exa., coman-
dando, de forma comprometida, a Frente Parlamentar 
em Defesa da Igualdade Racial, tem desempenhado 
papel exemplar, importante para que possamos, ain-
da nesta Legislatura, aprovar o Estatuto da Igualdade 
Racial. Muito obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA – Agradeço ao com-
panheiro Luiz Alberto o aparte.

Sr. Presidente  , quero dizer que 2008 foi um ano de 
vitórias. Foi o ano em que fizemos justiça ao primeiro 
almirante negro deste País, João Cândido, o homem 
da Revolta da Chibata. Obtivemos essa conquista.

Hoje, entretanto, estamos vendo ser atacado no-
vamente por matérias injustas o projeto de cotas, que 
está no Senado Federal. Eu fico triste com isso, porque 
os veículos de comunicação, que deveriam ser demo-
cráticos e escutar várias versões, só escutam uma. A 
esse respeito, nesta Casa nós fizemos justiça, porque 
queriam trocar a palavra “raça” por “questão social”, 
mas nós não permitimos que isso fosse feito.

Há, sim, discriminação racial. Mas nós nos orgu-
lhamos de pertencer a uma raça. Nós nos orgulhamos, 
sim, de ser negros.

Concedo um aparte ao meu companheiro mara-
nhense, Deputado   Domingos Dutra.

O Sr. Domingos Dutra – Deputado   Carlos San-
tana, obrigado pelo aparte. Parabéns pelo seu discur-
so. Sou solidário à reclamação de V.Exa. em relação 
aos ferroviários. Desejo que a sua voz seja ouvida por 
este Parlamento moco e louvo a Deus por permitir que 
isso ocorra. Espero que aprovem a PEC do Trabalho 
Escravo. Ela está pronta para ser aprovada. É uma 
vergonha que em pleno século XXI a elite brasileira, 
ou parte dela, ainda teime em lucrar escravizando pes-
soas. Espero que o Estatuto da Igualdade Racial seja 
aprovado sem excluir a definição de quilombos. Fazer 
isso será o mesmo que tirar qualquer marco legal, 
qualquer referência a nós, negros, e, principalmente, 
àqueles que foram escravos. Este País deve isso aos 
negros; e este Parlamento, mais ainda. Portanto, espe-
ro que Deus faça com que a voz de V.Exa. seja ouvida 
por todos os Parlamentares brasileiros.

O SR. CARLOS SANTANA – Há o compromisso 
do nosso Presidente   Michel Temer, que acaba de che-
gar ao plenário, de apreciar a matéria. S.Exa. inclusive 
me pediu para agilizar a votação na Comissão, o que 

pretendemos fazer logo. Estamos esperando apenas 
as definições do Governo.

Sr. Presidente  , aproveito a oportunidade para di-
zer também que há, neste País, uma luta em relação 
a algo que foi considerado patrimônio nacional. Falo 
da capoeira, nossa única arte, que nasceu no Recôn-
cavo Baiano, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E 
ainda hoje a profissão de mestre de capoeira não é 
reconhecida. Queremos criar uma Comissão Especial 
nesta Casa para reconhecer a profissão dos mestres 
de capoeira, pois, apesar de essa arte ser reconheci-
da como patrimônio nacional, eles estão mendigando 
em diversos locais.

Por fim, Sras. e Srs. Deputado  s, afirmo que a luta 
pela igualdade racial não interessa apenas a quem 
tem o pigmento da pele preto. Essa luta é de todos. 
Eu sei da perseguição às religiões afro-brasileiras. Mas 
tenho como meu maior ídolo uma pessoa da religião 
evangélica, que é Martin Luther King. Cada evangé-
lico que conhecer Martin Luther King vai saber que 
caminho ele apontava no âmbito da sociedade e vai 
lutar como ele.

Por isso, digo a cada Parlamentar que está no 
plenário que a votação do Estatuto da Igualdade Ra-
cial é extremamente importante para nós. É um direi-
to nosso vê-lo aprovado. Nós temos doenças, temos 
problemas relacionados à nossa cultura, temos pro-
blemas com a educação, temos problemas por conta 
da falta de liberdade religiosa – que, aliás, esperamos 
conquistar de fato.

O Estatuto não é o fim, mas o meio do caminho, 
neste País que tem uma dívida de 400 anos com a 
população negra.

Eu, o Deputado   Luiz Alberto e vários companhei-
ros afrodescendentes somos exceções na sociedade. 
Somos maioria nos cárceres e nos hospitais. É nos 
lugares mais pobres que está o nosso povo. É nas co-
munidades carentes que está o nosso povo. Por isso, 
nós, Deputado  s Federais afrodescendentes, somos 
exceções. Não somos negros de alma branca, mas 
negros de alma preta, sim, e nos orgulhamos disso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente  , irei aproveitar este tempo para 
tratar de alguns assuntos que, ao longo dos meus 5 
mandatos, foram de extrema importância.

Rede Ferroviária Federal.
Estou no meu quinto mandato de Deputado  . Cos-

tumo dizer que não sou Deputado   Federal, mas “es-
tou” Deputado  .

Foi a categoria dos ferroviários que me trouxe 
para cá. e foi pela Rede Ferroviária Federal que votei 
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pela primeira e única vez contra o meu partido, o Par-
tido Trabalhadores, quando da discussão da extinção 
da RFFSA.

Conseguimos derrubar as Medidas Provisórias 
nºs 245 e 246, de 2006. Houve uma grande mobiliza-
ção nesta Casa e em todos os Estados brasileiros. Foi 
uma vitória muito importante para todos os ferroviários 
do Brasil. Com ela, conseguimos abrir um canal muito 
bom de comunicação com o Governo. Mas, infelizmen-
te, a RFFSA foi oficialmente extinta por força da MP 
nº 353, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 
Federal nº 11.483, de 31 de maio de 2007.

Anistiados.
Outra luta que encampamos foi para conseguir 

o retorno dos demitidos do Governo Collor. Após 18 
anos de muita luta, o Governo Lula está devolvendo o 
direito de retorno aos trabalhadores anistiados pela Lei 
nº 8878/94. Está valendo a pena todo aquele processo 
que começamos há 18 anos, com vários companheiros 
desta Casa. Todos que acreditaram nessa luta fazem 
parte dessa importante e histórica vitória.

Estamos devolvendo a dignidade a cerca de 14 
mil pais de família que, por um ato covarde e cruel do 
então Governo Collor, tiveram suas vidas desman-
teladas e seus sonhos abortados. Cerca de 7 mil já 
conseguiram seu direito de retorno. Empresas como 
BNCC, CAEEB, Prólogo, EBTU, SERPRO, CBTU, Casa 
da Moeda, INTERBRÁS, PETROMISA, entre outras, 
já estão admitindo os companheiros anistiados. Mas 
ainda faltam aproximadamente 7 mil companheiros, 
que estão esperando receber o direito de retorno aos 
seus postos de trabalhos.

Quero parabenizar o trabalho da Comissão Espe-
cial Interministerial – CEI, que agilizou todo o processo. 
Para se ter uma ideia, por semana são analisados cerca 
de 450 processo. A meta é que até no mês de agosto 
todos os processos já tenham sido analisados.

SINFA.

Desde 2006, estamos lutando pelos companhei-
ros servidores civis das Forças Armadas, que têm a 
pior média salarial dos servidores públicos federais. 
Um grupo de servidores civis lotados na Defesa foi 
injustiçado. Não se sabe por que motivo. E continuam 
injustiçados no que diz respeito à sua inclusão na Car-
reira de Tecnologia Militar (CTM).

É uma luta desigual, que já dura muitos anos. 
Ela vem desde 1998. Nessa época, só os engenhei-
ros entraram na Carreira de Tecnologia Militar (CTM). 
Mais tarde, em 2006, só os técnicos e operários foram 
agraciados com a Carreira de Tecnologia Militar (CTM), 
ficando fora da carreira cerca de 8 mil servidores que 
dão apoio para que a atividade da organização seja 
cumprida. Até hoje nada foi feito por essa categoria. 

Precisamos de uma posição do Ministério do Planeja-
mento, que ainda não resolveu essa situação.

Construção Naval.

A partir de 1999, com a mobilização dos traba-
lhadores e de toda a sociedade, teve início a retoma-
da da indústria naval no Estado do Rio de Janeiro. A 
TRANSPETRO passou a contratar, no Brasil, obras 
de reparos dos navios da sua frota. Com a posse do 
Presidente   Lula, ficou marcada definitivamente a fase 
do renascimento da indústria naval no País. A luta do 
nosso Governo pela construção das plataformas P-51 
e P-52 no País foi um marco para essa retomada.

Vivemos um momento de vontade política de 
querer ser competitivo. Desde o início do Governo 
Lula, a indústria naval vem respondendo aos desa-
fios. Hoje o setor é responsável por cerca de 40 mil 
empregos diretos e nossos estaleiros não param de 
modernizar-se.

Fico orgulhoso de participar dessa luta, de ajudar 
o setor naval a alcançar um novo patamar, ao permitir 
a revitalização de um setor decisivo para a geração de 
empregos no País.

Ex-soldados especializados da Aeronáutica.

Injustamente dispensados pela Aeronáutica após 
6 anos de valorosos serviços, cerca de 12 mil ex-sol-
dados especializados lutam por dignidade, respeito 
e reconhecimento de seu valor por parte do Estado 
brasileiro.

Entre os anos de 1994 e 2001, milhares de vagas 
para o cargo de soldado especializado foram ofertadas 
pela Aeronáutica. Naquela época, os editais de con-
vocação oferecidos exigiam, entre outras condições, 
que os candidatos fossem reservistas; ou seja, deve-
riam estar quite com o serviço militar inicial, posto ser 
o concurso para atividade de soldado profissional.

Após 6 anos de serviço contínuo, no entanto, 
os soldados foram surpreendidos com seus licencia-
mentos (demissões), sob a alegação de que estariam 
“servindo à Pátria pela segunda vez”, o que contradiz 
frontalmente com o edital.

Esses militares foram admitidos por concurso pú-
blico federal para um cargo que não existe na legislação: 
o cargo de Soldado Especializado (SE). Eles deveriam 
ser enquadrados como militares de carreira.

Taifeiros.

Tenho lutado muito pelos taifeiros da Aeronáutica. 
Mesmo tendo o Presidente   Lula, há 2 anos, determina-
do ao Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro 
Saito, que solucionasse em 90 dias as promoções dos 
taifeiros, conforme prevê a Lei nº 3.953, de 1961, nada 
foi resolvido ainda.

A notícia que se tem é que existe uma minuta de 
projeto de lei, que está sendo submetida à apreciação 
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do Ministério do Planejamento, mas há resistência para 
sua aprovação no Ministério.

Na verdade, todo esse processo é simplesmente 
desnecessário, bastando, para tanto, cumprir o De-
creto nº 3.690, de 2000, regulamentado pela portaria 
GC nº 1/586, de 2001, que determina a promoção do 
quadro de taifeiro de 7 em 7 anos, enquanto taifeiro 
de primeira classe e taifeiro-mor, sendo promovido a 
3º sargento daí em diante para as promoções nas gra-
duações superiores – ou seja, 2º sargento, 1º sargento 
e suboficial. Os interstícios são de 4 em 4 anos. Res-
ta apenas o comandante da Aeronáutica encaminhar 
uma minuta de projeto, estendendo essas regras de 
promoção também aos militares da reserva remune-
rada, reformados e pensionistas.

Assim sendo, teriam fim as ações contra o co-
mando da Aeronáutica, dando-se o devido cumpri-
mento legal ao dispositivo da Lei nº 3.953, de 1961, 
satisfazendo-se, assim, a determinação do Presidente   
da República.

Polícia Ferroviária Federal – PFF.

A Polícia Rodoviária Federal conta hoje com pou-
co mais de 1.200 policiais para fiscalizar mais de 23 
mil quilômetros de linhas férreas. Ela tem como grande 
desafio agir como fiscalizadora do tráfico de drogas, 
do contrabando de armas e mercadorias, do roubo de 
cargas e do patrimônio da União, mantendo a ordem 
em toda faixa de domínio das ferrovias.

Estamos lutando há muito tempo para que o 
Governo regularize a Polícia Ferroviária Federal. Não 
temos obtido êxito, diga-se de passagem. Hoje, como 
reconhecimento por todo o trabalho prestado ao País, 
o Governo Lula criou uma comissão para estudar a 
regulamentação da profissão.

É de extrema importância uma polícia especia-
lizada em ferrovia, que continue prestando relevantes 
serviços no patrulhamento ostensivo da malha ferro-
viária suburbana, no transporte de passageiros e na 
preservação do patrimônio nacional.

A minha esperança é ver esses companheiros 
com a profissão regulamentada para, juntos, conse-
guirmos colocar a ferrovia no patamar dos maiores 
modais de transportes do Brasil.

Luta por mais creches na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro.

A Zona Oeste conta hoje com uma população de 
cerca de 2 milhões de pessoas, e existem pouquíssi-
mas creches na região. O número é muito pequeno 
para atender as necessidades da população.

Conseguir matricular uma criança em uma cre-
che pública é um problema. A realidade é cruel com 
nossas crianças e com os pais delas. Com apenas 
1 mês de vida já começam a passar pelo processo 

de sorte, ficando muito distantes da possibilidade da 
igualdade social.

A Zona Oeste, de Deodoro a Santa Cruz, pos-
sui poucas creches, e a sua grande maioria comporta 
aproximadamente 150 crianças. Em cada creche há 
uma lista de espera de 250 crianças.

Estamos lutando para conseguirmos construir 
mais creches na região. Só a educação e o trabalho nos 
libertarão para uma vida sem desigualdade social.

Cotas raciais.

A classe dominante deste País se assusta com a 
ideia de cotas para negros nas universidades públicas 
brasileiras, porque teme que os seus filhos percam as 
vagas para negros e índios.

O medo e a falácia que giram em torno das cotas 
e da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial dentro 
do universo são muito maiores nesta nossa sociedade 
tão “democrática” e “antiparasita”. A exclusão do negro 
da universidade pública é latente!

As opiniões contrárias à política de cotas se 
pautam basicamente em 2 elementos, que não se 
sustentam. O primeiro é que, em vez do ingresso de 
negros por meio da política de cotas, o fundamental 
é a melhoria substancial do ensino médio brasileiro, 
que garanta a equiparação de saberes para os alu-
nos que pretendem ingressar numa universidade por 
meio do vestibular. O segundo, como desdobramen-
to do primeiro, é que, no Brasil, a diferenciação entre 
os ingressastes em uma universidade e aqueles que 
não conseguem sucesso no vestibular está pautada 
na diferença econômica. Ou seja, a entrada em uma 
universidade pública depende exclusivamente do po-
der aquisitivo do aluno e da economia despendida em 
sua formação escolar.

Esses 2 argumentos fazem parte do discurso 
comum daqueles que se pronunciam contrários ao 
sistema de cotas e não têm muita coisa a acrescentar. 
O primeiro argumento de que “é necessário uma me-
lhoria do ensino no Brasil” é um discurso de décadas. 
Ou seja, aguarda-se a melhoria também há décadas, 
ao passo que a exclusão permanece. Defendemos tal 
argumento. E o que se apresenta como proposta para 
que isso se efetue? Quase nada! Não peçam aos mo-
vimentos de inserção do negro que abandonem suas 
políticas efetivas em troca da espera. Não esperem a 
acomodação, na esperança da equiparação da forma-
ção escolar dos alunos oriundos de escolas públicas, 
em relação aos oriundos de escolas particulares.

Em relação ao segundo argumento, que trata da 
desigualdade social, é claro que o pobre é que não 
consegue ingressar em uma universidade pública. En-
tretanto, mesmo entre os pobres o número de negros 
está 47% acima do número de brancos. Ou seja, exis-
tem mais pessoas miseráveis negras do que brancas. 
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E, entre essas, os negros são os de menor salário e 
poder aquisitivo. A remuneração para um mesmo car-
go é diferente entre negros e brancos.

A questão do negro na universidade pública, no 
Brasil, é bem mais complexa do que a simples compre-
ensão da desigualdade social, polarizada entre pobres e 
ricos. Essa compreensão engessou por muito tempo – e 
ainda engessa – as reivindicações de maior igualdade 
da comunidade negra no Brasil. É o discurso comum 
presente até mesmo dentro das universidades, que, 
por vocação, têm de se libertar dessas amarras.

Para aqueles que não sabem, as universidades 
públicas brasileiras possuem cotas para estrangeiros. 
E por que a elite não é contrária a isso? Será porque 
a questão dos negros, para muitos, deve permanecer 
como está? Ou seja, todos acreditando no mito da nos-
sa “democracia racial”, onde somos felizes, pacíficos 
e ordeiros. E só não conseguem felicidade, satisfação 
econômica e realização dos negros, enquanto cidadãos 
e seres humanos, aqueles que não batalham por isso, 
pois as condições são as mesmas para todos – Papai 
Noel e coelhinho da Páscoa também existem.

Sabemos que as profundas desigualdades raciais 
existentes no Brasil, que se expressam nos inaceitáveis 
números da desigualdade no acesso à universidade, 
não se resolverão apenas com cotas. Mas é preciso 
começar por algum lugar.

Esses números são apenas a ponta do iceberg. 
Para se quebrar esse iceberg e chegar às suas pro-
fundezas, a ponta pode ser um caminho óbvio e neces-
sário. Exatamente pela importância da universidade, 
a medida adquire visibilidade e deverá propiciar uma 
salutar reação em cadeia em outras escolas e espa-
ços da vida social.

Religiões de matrizes africanas.

Historicamente, as religiões de matriz africana 
advindas das junções de várias cosmologias africanas 
em território brasileiro sempre sofreram discriminações 
e perseguições de toda ordem, até mesmo policial. 
Sempre são classificadas de primitivas e atrasadas, 
resultantes de uma elaboração grosseira e malfeita, 
atoladas no universo do barbarismo sem limites.

Como Presidente   da Frente Parlamentar em De-
fesa da Igualdade Racial e da Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer sobre o Estatuto da Igualda-
de Racial, luto intensamente para acabar com essas 
discriminações e perseguições contra as religiões de 
matrizes africanas.

A Carta Magna, no art. 5º, incisos VI, VII, VIII, IX 
e X, está assegurado o livre exercício dos cultos reli-
giosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e suas imagens e outros direitos.

Queremos que as religiões afro-brasileiras con-
sigam ter o direito de cultuar suas crenças em paz. 
Não aceitaremos a falta de respeito com as religiões 
de matrizes africanas.

É preciso lembrar que nós, negros, ajudamos a 
construir esta Nação e temos o direito de cultuar nos-
sas crenças e nossa cultura, sem que haja, por parte 
de alguns segmentos, a triste realidade da discrimina-
ção e falta de respeito.

Era o que eu tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Carlos Santana, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Michel Temer, Presidente  .

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presidente  , 
V.Exa. me permite fazer um pequeno registro?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra V.Exa., por 2 minutos.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
o meu partido registra, com muito orgulho e alegria, 
que pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que o 
Governador Aécio Neves é o mais bem avaliado pela 
opinião pública, com 7,6%, e que o Governador José 
Serra está com 6,6%, o que demonstra a força da nos-
sa organização partidária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado   Sarney Fi-
lho, por 2 minutos.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , registro, com 
satisfação, o lançamento pelo Presidente   Lula, no dia 
de hoje, de programa de construção de 1 milhão de 
casas populares.

E essa satisfação ainda é maior por saber que o 
Presidente   Lula ouviu o apelo feito pelos ambientalistas, 
por meio do Partido Verde, para colocar aquecimen-
to solar nessas casas populares. Esse é um grande 
avanço, talvez o início de uma nova era em que se vai 
combater a crise econômica com inovações e compro-
missos socioambientais visando ao bem-estar desta e 
das futuras gerações.

O Presidente   Lula está de parabéns. O Brasil 
tem de, cada vez mais, vincular a sua saída da crise 
à valorização do bem ambiental.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus 

parabéns a V.Exa. e aos membros do Partido Verde 
pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.  
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb

Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 2
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RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB PmdbPtbPscPtc
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Rondônia: 5

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Fernandes PTB PmdbPtbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Mainha DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB PmdbPtbPscPtc
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
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Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtbPscPtc
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 

Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Minas Gerais: 26

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPtbPscPtc
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
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Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB PmdbPtbPscPtc
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Lobbe Neto PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPtbPscPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB PmdbPtbPscPtc
Paes de Lira PTC PmdbPtbPscPtc
Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
José Edmar PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PmdbPtbPscPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc

Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
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Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Emília Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 293 Senhoras 
Deputada s e Senhores Deputado  s.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 450, de 2008, que autoriza a 
União a participar de Fundo de Garantia a 
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE; 
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008; dispõe sobre a utiliza-
ção do excesso de arrecadação e do superá-
vit financeiro das fontes de recursos existen-
tes no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da 
Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e 
autoriza a União a repassar ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES recursos captados junto ao Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desen-
volvimento – BIRD. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
02/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 16/02/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 06/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 19/05/2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao Sr. Deputado   Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, em primeiro lugar, 
quero agradecer pela confiança em mim depositada 
pelo então Presidente   Arlindo Chinaglia, que me de-
signou Relator desta medida provisória, e pelo meu 
partido, o PMDB.

Trata-se da Medida Provisória nº 450, de 2008, 
que “autoriza a União a participar de Fundo de Garan-
tia a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE; 
altera o §4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 de no-
vembro de 2008; dispõe sobre a utilização do excesso 
de arrecadação e do superávit financeiro das fontes 
de recursos existentes no Tesouro Nacional; altera o 
art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004; 
e autoriza a União a repassar ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES re-
cursos captados junto ao Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD”.

I – Relatório

A Medida Provisória em exame visa autorizar a 
União a participar de Fundo de Garantia a Empreen-
dimentos de Energia Elétrica – FGEE; alterar o §4º do 
art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; uti-
lizar o excesso de arrecadação e o superávit financeiro 
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional; 
alterar o art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 
2004; e autorizar a União a repassar ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

Segundo elementos contidos na Exposição de 
Motivos nº 195/2008, “o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC ensejou a concessão de projetos 
de investimento de elevada magnitude no setor elétrico, 
lançando desafios para a estruturação de financiamento 
adequado. O Sistema Financeiro Nacional, em parti-
cular os bancos públicos federais, está sendo capaz 
de financiar os empreendedores de forma estruturada, 
na qual as receitas geradas pelo próprio projeto – os 
denominados recebíveis – constituem a principal garan-
tia para o financiador, refletindo o amadurecimento do 
mercado de crédito brasileiro e mudanças na legislação 
de concessão de serviços e bens públicos.

Entretanto, no Brasil não existe mercado de se-
guros que forneça garantias consideradas adequadas 
pelos financiadores na fase pré-operacional, em que 
o risco do projeto é maior. Essa falha de mercado im-
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põe a necessidade de estabelecimento de garantias 
corporativas nessa etapa, ou de instrumentos asse-
melhados.

Nos projetos estruturantes do setor elétrico, a 
ausência dessas garantias poderá comprometer o 
equilíbrio patrimonial dos financiadores, expondo seus 
balanços a riscos elevados. Dessa forma, os financia-
dores exigem garantias corporativas das empresas 
participantes do empreendimento. Destaca-se que 
esses empreendimentos, muitas vezes, contam com a 
participação minoritária de empresas estatais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF pro-
íbe, com algumas exceções, as empresas estatais 
de concederem garantias reais, o que acarreta óbice 
legal para que as estatais que participam de forma 
minoritária nos empreendimentos possam conceder 
as garantias requeridas pelos financiadores. Por sua 
vez, o contingenciamento ao crédito do setor público 
limita a contratação de cartas de fianças bancárias 
como instrumento garantidor de obrigações assumi-
das, já que, no conceito estabelecido pelo Acordo de 
Basileia, a emissão de uma carta de fiança constitui 
operação ativa de crédito que, no caso de empresas 
estatais, deve atender aos limites impostos pelo refe-
rido contingenciamento.

A questão ganha maior relevância ainda em face 
da crise de liquidez por que passam as principais eco-
nomias mundiais, que limitaram a possibilidade de 
aquisição de cartas de fiança e elevaram os custos 
associados.

É desnecessário aduzir que a concentração da 
oferta de crédito em instituições financeiras federais, 
sem a imposição das devidas garantias, poderia impor 
um risco excessivo que poderia comprometer a liqui-
dez e a solvência dos bancos.

Sendo assim, propõe-se autorizar a União a par-
ticipar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de 
Energia Elétrica – FGEE, cuja finalidade será a de 
prestar garantias a Sociedades de Propósito Especí-
fico (SPE), constituídas com o objetivo de construir e 
operar empreendimentos no setor elétrico. É impor-
tante salientar que o valor das garantias prestadas 
será proporcional à participação societária minoritária 
de empresas estatais federais, nas respectivas SPE, 
restringindo-se ao período de construção dos empre-
endimentos.

O Fundo será criado e administrado por instituição 
financeira controlada pela União e o seu patrimônio 
inicial será constituído mediante a integralização de 
cotas pela União, que poderá ser realizada, a critério 
do Ministro de Estado da Fazenda, em dinheiro, em 
títulos da dívida pública mobiliária federal, por meio 
de participações minoritárias ou por meio de ações 

de sociedades de economia mista federais, exceden-
tes ao necessário para a manutenção de seu controle 
acionário.

No que se refere à segunda proposição, relativa 
às alterações na Lei nº 11.805, de 2008, cabe informar 
que a referida lei, inicialmente editada sob a forma da 
Medida Provisória nº 439, de 29 de agosto de 2008, 
autorizou a abertura de fonte de recursos adicional para 
permitir o financiamento de projetos de investimento 
por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, principal agente financeiro 
federal de investimento de longo prazo. Em contrapar-
tida ao financiamento concedido, conforme determina 
o §4º do art. 1º da referida lei, o pagamento pelo BN-
DES asseguraria ao Tesouro Nacional remuneração 
compatível com o seu custo de captação externo em 
reais, na data da efetivação da operação.

Com o agravamento da situação no mercado fi-
nanceiro internacional, verificou-se forte elevação no 
custo de captação externo em reais do Tesouro Na-
cional, fazendo com que este custo se tornasse muito 
elevado para o BNDES.

Visando contribuir para aliviar os efeitos nefastos 
desta crise sobre setores chaves da nossa economia 
e elevar a capacidade financeira do BNDES para con-
ceder crédito a esses agentes a um custo adequado, 
o Tesouro Nacional avaliou que é viável oferecer uma 
alternativa de remuneração para as operações ampa-
radas por esta lei, cujos contratos serão futuramente 
assinados. Neste caso, além do custo de captação ex-
terno em reais, poderá ser adotado o custo de capta-
ção interno do Tesouro Nacional. Assim como o custo 
de captação externo em reais, o custo de captação 
interno também representa custo de refinanciamen-
to do Tesouro Nacional e se mostra adequado para 
o BNDES, posto que viabilizará ampliar as ofertas de 
crédito para setores atingidos pela crise, uma vez que 
potencialmente carrega uma despesa financeira menor 
para a fonte de recursos.

Com a alteração proposta, uma ou outra taxa po-
derão ser adotadas nos contratos a serem futuramente 
assinados, com base na Lei nº 11.805, de 2008, a critério 
do Ministério da Fazenda, dependendo da necessidade 
de ampliar a oferta de crédito para a economia.

No tocante à proposta relativa ao superávit fi-
nanceiro, nos termos da legislação vigente, o Poder 
Executivo somente pode utilizar o excesso de arreca-
dação e o superávit financeiro das fontes de recursos 
do Tesouro Nacional para as despesas que justifica-
ram as respectivas vinculações legais. A cada ano 
esse excesso de arrecadação das fontes vinculadas 
tem contribuído para a geração de superávit financei-
ro, o que tem causado constrangimento à execução 



09668 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

de uma administração financeira eficiente, posto que 
há recursos disponíveis na Conta Única e, antagoni-
camente, o Tesouro Nacional tem a necessidade de 
captar recursos junto ao mercado, afetando, pois, o 
endividamento público bruto.

Em situações de necessidade, o Poder Executivo 
adotou no passado medida legal que possibilitasse a 
utilização desse superávit financeiro vinculado por le-
gislação ordinária, tanto existente no Tesouro quanto 
na conta de fundos, autarquias e fundações, para o 
orçamento da dívida e outras operações.

A proposição atual, portanto, é no sentido de 
permitir a utilização do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes de recursos do Tesouro 
Nacional para a amortização da dívida pública, medida 
possível porque não se está acabando com a vincula-
ção atual existente. Trata-se apenas de conferir uma 
nova destinação para o excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes vinculadas, por lei ordi-
nária. Ou seja, cria-se uma vinculação complementar 
às vinculações atuais, no que se refere ao uso do ex-
cesso de arrecadação e do superávit financeiro. Ade-
mais, sem a perspectiva de aumento do espaço fiscal 
na programação financeira do Tesouro Nacional, tais 
recursos nunca poderão ser usados para as despesas 
que originaram as vinculações. Importante ressaltar 
que, permitindo a sua utilização para amortização da 
dívida, haverá melhoria no perfil do endividamento pú-
blico, além de significativa economia com despesas de 
juros, com impactos positivos nas contas públicas.

Quanto à alteração do art. 1º da Lei nº 10.841, 
de 2004, alterado pela Lei nº 11.651, de 2008, cabe 
registrar que, no âmbito de operações de saneamento 
do setor público, amparadas por legislações específi-
cas, a União emitiu Certificados Financeiros do Tesouro 
para capitalização de fundos ou caixas de previdência 
estaduais. Para as referidas capitalizações foram utili-
zados Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, 
na modalidade nominativos e inalienáveis, com prazos 
de resgate variáveis que se estendem até 2024.

Em 2007, em virtude de sistemáticos pleitos es-
taduais para a antecipação do resgate desses títulos 
públicos, sob a alegação de dificuldades financeiras, foi 
editada a Medida Provisória nº 396, convertida na Lei 
nº 11.651, que autorizou a União, até 31 de dezembro 
de 2007, a permutar, observada a equivalência eco-
nômica, Certificados Financeiros do Tesouro emitidos 
para fundos ou caixas de previdência estaduais, na 
modalidade de nominativos e inalienáveis, por outros 
Certificados com as mesmas características, mediante 
aditamento do contrato firmado entre a União e o Es-
tado que originou a emissão dos Certificados.

O alívio financeiro para esses Estados se dá pela 
desoneração das despesas com aposentados e pen-
sionistas, hoje sob seu encargo, em montante equiva-
lente ao dos valores antecipados e que permitem que 
seus respectivos fundos previdenciários possam arcar 
com tais obrigações.

Tal providência se vislumbra especialmente im-
portante, neste momento, para o Estado de Santa 
Catarina, que foi castigado em vários dias por fortes 
chuvas, com municípios assolados por inundações e 
em situação de calamidade pública. E é nesse con-
texto de apoio financeiro que a presente medida ob-
jetiva reabrir, até 31 de dezembro de 2008, o prazo 
concedido para a permuta de que trata, mantidas as 
demais condições.

Por fim, a proposta que autoriza a União a repas-
sar ao BNDES recursos captados junto ao BIRD preten-
de dotar o BNDES, principal agente financeiro federal 
de investimento de longo prazo, de fonte de recursos 
adicional com o objetivo de auxiliar no enfrentamento 
da atual crise. Busca-se evitar uma insuficiência de li-
quidez na economia do País, que poderia impedir con-
tratações de financiamento em volume satisfatório para 
atender às demandas por investimento, que, por sua 
vez, poderiam vir a ser prejudicadas em decorrência 
da redução do crédito às empresas nacionais.

Tendo em vista a impossibilidade de aporte de 
recursos ordinários do Tesouro sem o comprometi-
mento de outras fontes orçamentárias para despesas 
de caráter obrigatório, que não contam com receitas 
vinculadas, a concessão de crédito ao BNDES será 
realizada com recursos advindos de empréstimo a 
ser contraído pela União junto ao BIRD, no valor de 2 
bilhões de dólares norte-americanos, convertidos em 
reais à taxa de câmbio de venda do dólar dos Estados 
Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil, do dia da operação de captação junto ao BIRD. 
Além disso, a concessão de crédito pela União ao 
BNDES será feita nas mesmas condições financeiras 
oferecidas pelo BIRD, que são mais favoráveis do que 
aquelas praticadas pelo mercado.

Vale esclarecer que a necessidade de se conceder 
crédito ao BNDES nada tem a ver com a sua situação 
econômico-financeira, que é considerada satisfatória 
em virtude de elevados índices de eficiência, da boa 
estrutura de capital e de lucros líquidos crescentes. Ade-
mais, a operação não vai gerar impactos no resultado 
fiscal do Governo Central, por se tratar de concessão 
de empréstimo a agente financeiro, registrado como 
ativo financeiro da União.

Esgotado o prazo regimental, foram apresenta-
das 26 emendas.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

No exercício da atribuição prevista no §2º do art. 
6º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 
cabe a este Relator apresentar parecer em plenário, 
pela Comissão Mista, sobre a Medida Provisória nº 450, 
de 2008, examinando, de acordo com as prescrições 
constantes do art. 62, §5º, da Constituição Federal, o 
aspecto constitucional, inclusive os pressupostos de 
relevância e urgência, a adequação financeira e orça-
mentária, o mérito e o cumprimento da exigência pre-
vista no §1º do art. 2º da Resolução Congressual.

Da Admissibilidade – Urgência e Relevância (Art. 
62 da Constituição Federal) e Atendimento do art. 2º, 
§1º, da Resolução nº 1/2002-CN

A célere implementação das medidas propostas 
atende aos pressupostos de relevância e urgência, 
pelos motivos que exponho a seguir.

Com relação à autorização à União para parti-
cipar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de 
Energia Elétrica, a relevância evidencia-se pela neces-
sidade de investimentos oportunos no setor elétrico, 
ao mesmo tempo em que há restrições no mercado 
financeiro para a concessão de garantias que sejam 
consideradas adequadas pelos financiadores na fase 
de construção do empreendimento.

A urgência justifica-se em decorrência da ne-
cessidade de concessão de financiamento para a 
realização de investimentos das Usinas Hidrelétricas 
do Rio Madeira. Ressalte-se ainda o contexto de cri-
se econômica mundial, que torna menos provável a 
obtenção de seguro adequado por parte das estatais 
federais, bem como fonte alternativa de financiamen-
to que prescinda de garantias corporativas dessas 
empresas. Cite-se, por relevante, que os contratos de 
financiamento firmados pelo BNDES, associados às 
usinas anteriormente referidas, têm como previsão a 
constituição do fundo em tela.

No que se refere ao segundo ponto proposto 
pela Medida Provisória nº 450, de 2008, a urgência e 
a relevância decorrem do interesse econômico, social 
e político na implantação de medidas rápidas, em face 
da crise financeira internacional.

Para o terceiro item contemplado pela medida, 
referente à utilização do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes de recursos existentes 
no Tesouro Nacional, a permissão de sua utilização para 
amortização de dívida implicará melhoria no perfil do 
endividamento público, além de significativa economia 
com despesas de juros.

A relevância e a urgência em alterar o art. 1º da Lei 
nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, caracterizam-se 
pelo alívio financeiro dos Estados, em decorrência da 
desoneração das despesas com aposentados e pen-

sionistas, hoje sob seu encargo, em montante equiva-
lente ao dos valores antecipados e que permitem que 
seus respectivos fundos previdenciários possam arcar 
com tais obrigações.

E, por fim, a relevância e a urgência em autorizar 
a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES recursos cap-
tados junto ao Banco Internacional para a Reconstru-
ção e o Desenvolvimento – BIRD estão em linha com 
a adoção tempestiva de medidas econômicas, a fim 
de minimizar impactos negativos no País, associados 
à crise financeira internacional.

Considero, à vista de tais motivos, que a Media 
Provisória nº 450, de 2008, satisfaz os pressupostos de 
relevância e urgência exigidos para sua edição, tendo 
sido também observados os requisitos formais para seu 
envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos no 
art. 2º, §1º, da Resolução nº 1/2002-CN.

Dos Demais Requisitos de Constitucionalidade, 
Juridicidade e Técnica Legislativa

A Medida Provisória nº 450, de 2008, trata de 
matéria que se insere na competência legislativa do 
Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da Carta 
Magna, e não incorre em qualquer das vedações te-
máticas estabelecidas pelo §1º do art. 62 da Consti-
tuição Federal.

Não há objeções quanto aos requisitos de juridi-
cidade ou técnica legislativa.

Da Adequação Orçamentária e Financeira

O §1º do art. 5º da Resolução nº 1/2002-CN es-
tabelece que o exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira das medidas provisórias 
abranja a análise da repercussão sobre a receita ou 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes.

Cumpre ressaltar que, de acordo com a Exposi-
ção de Motivos nº 195/2008, a proposta implica forma 
de amortização de dívida, permitindo melhoria no perfil 
do endividamento público, além de significativa econo-
mia com despesas de juros, possibilitando impactos 
positivos nas contas públicas.

Acolhendo a justificativa acima apontada, não vis-
lumbro entraves em relação à adequação orçamentária 
e financeira da Medida Provisória nº 450, de 2008.

Do Mérito

Preliminarmente, passo a descrever algumas con-
siderações da legitimidade da medida original.

A criação do Fundo Garantidor do Setor Elétrico 
visa evitar um estrangulamento das fontes de financia-
mento dos empreendimentos energéticos, em virtude 
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da incapacidade das empresas estatais de darem ga-
rantias, por vedação da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, o que poderia comprometer o PAC no que tange 
aos projetos hidrelétricos, que necessitam da liberação 
imediata dos financiamentos que estão bloqueados, 
limitados por falta dos instrumentos de garantia das 
empresas estatais.

Além disso, em razão da crise de liquidez pela 
qual passam as principais economias mundiais, com 
a consequente redução de fontes alternativas de fi-
nanciamento, com concentração de oferta de crédito 
em instituições financeiras federais, é necessária a 
ampliação de ofertas de crédito para os setores atin-
gidos pela mesma. Portanto, a proposta em questão 
é legítima.

Ademais, permitir a utilização do excesso de arre-
cadação e superávit financeiro das fontes de recursos 
do Tesouro Nacional para as despesas que justificaram 
a respectiva vinculação legal, sendo utilizada como 
amortização de dívida, constitui melhora no perfil do 
endividamento público.

Quanto à alteração do art. 1º da Lei nº 10.841, 
de 2004, alterado pela Lei nº 11.651, de 2008, implica 
alívio financeiro para os Estados, notadamente Santa 
Catarina, Estado que sofreu com as fortes chuvas de 
verão, tendo em vista a desoneração de despesas com 
aposentados e pensionistas.

E, por último, autorizar a União a repassar ao 
BNDES recursos captados junto ao BIRD, dotando o 
BNDES de fonte de recursos com o objetivo de auxiliar 
o enfrentamento da atual crise financeira, é medida 
tempestiva e oportuna.

Pelos motivos expostos, bem como diante do in-
teresse econômico e social na implantação de medidas 
necessárias de adaptação em face da crise financeira 
internacional, o pleito em debate merece aprovação 
meritória, porém necessita de algumas correções, as 
quais passo a descrever, pois ao final proponho um 
projeto de lei de conversão, sem alterar a essência da 
proposta original.

O art. 1º, que trata da criação do Fundo Garan-
tidor do Setor Elétrico, possui limitações que são in-
compatíveis com o objetivo da criação do mesmo, pois 
restringe os projetos aos empreendimentos constantes 
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, 
o que prejudica a opção de utilização do fundo em 
ações de programas prioritários ao País, definidos pelo 
Poder Executivo, para a geração de energia, em que 
empresas estatais façam parte e tenham dificuldades 
em obter esses benefícios.

Além disso, a limitação contida na expressão 
“estatais federais” exclui a participação dos Estados e 
de suas estatais no setor elétrico, que têm importante 

participação em projetos de geração de energia. Cito 
como exemplo a CEMIG, que tem uma participação im-
portante nas Usinas Santo Antonio S.A. e Rio Madeira, 
em sociedade com estatal federal. Consequentemente, 
pode ser prejudicado o desenvolvimento do projeto por 
restrições de garantias em estatal estadual.

Também merece destaque a possibilidade de os 
referidos recursos, que necessitam de garantias, serem 
concedidos por instituições financeiras privadas ou até 
mesmo organismo multilateral de crédito, o que a MP 
cerceia ao estipular o tipo de instituição financeira que 
pode ser beneficiada com a garantia, o que é incompa-
tível com o momento de crise financeira internacional 
em que vivemos, além do que a decisão da opção da 
instituição financeira se subordinará a decisão admi-
nistrativa do Governo, não tendo qualquer razão para 
essa vedação.

Finalmente, a ausência de previsão de garan-
tias para empreendimentos no exterior vai prejudicar 
a ELETROBRÁS e suas subsidiárias, que estão em 
tratativas para vários empreendimentos no exterior, ne-
cessitando das mesmas e não podendo usufruir se não 
houver inclusão expressa na MP em questão, sendo 
alguns desses investimentos no exterior para geração 
de energia a ser transferida ao País, em importante 
complemento aos esforços de aumento da oferta de 
energia, desde que elencados como prioritários pelo 
Poder Executivo. Nesta caso também a decisão sempre 
se subordinará a decisão administrativa de governo, 
não havendo razões para a vedação imposta no texto 
original da MP.

A partir das alterações do art. 1º, tornam-se ne-
cessárias as alterações do art. 2º até o art. 7º, para a 
supressão da palavra “federal” da expressão “empresa 
estatal” do setor elétrico para a inclusão implícita das 
estatais estaduais.

Nos §§ 1º e 2º do art. 8º estabeleceu-se que 
caberá ao Ministro de Minas e Energia o encaminha-
mento das propostas, já que é de sua competência a 
administração da Pasta técnica e, por consequência, 
tem de definir quais projetos devem ser apresentados 
ao Fundo, e não ao Ministro da Fazenda, que ficará 
com a incumbência da aprovação da concessão das 
garantias, mais afeita à sua área de eficácia, além do 
encaminhamento da proposição ao CDFGEE.

No §4º do art. 12, uma sutil mudança resolve al-
gumas preocupações de emendas apresentadas a esta 
MP, esclarecendo bem o limite do poder designado pela 
MP ao Ministro de Estado da Fazenda, sem alterar a 
proposição inicial, apenas adequando a redação, a fim 
de atribuir maior clareza à proposta original.

O art. 16 do PLV, acolhendo parcialmente proposta 
contida em emenda, busca alterar dispositivos da Lei 
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nº 9.074, de 7 de julho de 1995, alterando o seu art. 
11, dando garantias aos produtores independentes de 
energia de acesso à rede e aos meios de transmissão. 
Busca também alterar o art. 17, incluindo a licitação na 
modalidade de concorrência ou leilão para as ofertas 
de transmissão.

O art. 17 do PLV, acolhendo também parcialmen-
te proposta contida em emenda, busca alterar a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, modificando o art. 
26 na possibilidade de permitir que usinas hidrelétricas 
entre 30 mil quilowatts e 50 mil quilowatts tenham o 
mesmo tratamento adotado para PCH, no que tange 
ao regime de autorização. Porém, sem estabelecer 
para estas usinas os mesmos benefícios existentes 
para uma PCH, passando a propor a inclusão dos in-
cisos VI e VII, em que se explicita a possibilidade des-
crita, porém sem características de PCH. Obrigando, 
entretanto, que 70% da energia gerada seja disponi-
bilizada ao mercado regulado, além da consequente 
alteração do §5º, para a adaptação de redação da 
mudança descrita.

Quero ressaltar que houve uma proposta de subs-
titutivo global, feita pelos Deputado  s Arnaldo Jardim e 
Fernando Coruja, que são as Emendas 25 e 26, de alta 
complexidade. E a Relatoria buscou, em negociações, 
acolher parte do que estava disposto nesse substitutivo 
global. Infelizmente, não foi possível acolher a totali-
dade. Mas algumas partes, que são estas que estão 
sendo explicitadas, foram acolhidas, com adaptação 
de redação, em razão de sugestões do Governo para 
aceitar a inclusão desses dispositivos.

O art. 18 do PLV, acolhendo também proposta 
contida em emenda, busca alterar a Lei nº 10.848, de 
15 de março de 2004, alterando inicialmente o inciso III 
do §6º do art. 2º, visando clarear o conceito de novos 
empreendimentos. Propõe também alterar o §7º, que 
fica condicionado às condições previstas em novos 
parágrafos introduzidos, os §§ 7º-A e 7º-B, que esta-
belecem que o disposto no §6º estará vinculado a em-
preendimentos autorizados, além de limitar, no período 
de 1 ano, o aproveitamento do mesmo tipo de empre-
endimento que tenha sido obtido por concessão.

Busca também incluir os §§ 16 e 17 do mesmo 
artigo da Lei nº 10.848, visando atribuir poder à ANE-
EL para resolver conflitos decorrentes de importações 
frustadas de energia elétrica e gás natural, vinculadas 
a obrigações de entrega de energia ao CCEAR. Nota-
se que esse problema está localizado nas geradoras 
das subsidiárias da ELETROBRÁS.

O art. 19 do PLV visa alterar a Lei nº 3.890-A, de 
25 de abril de 1961, dando mais agilidade ao Sistema 
ELETROBRÁS, de forma semelhante ao que já fora 

adotado pela PETROBRAS, desde a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997.

O art. 20 do PLV acresce inciso XIX ao art. 4º da 
Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, dando mais 
poderes e incluindo fontes alternativas como prerro-
gativa de estudo do órgão criado com essa finalidade, 
acolhendo parcialmente proposta de emenda.

Da Admissibilidade – Urgência e Relevância (Art. 
62 da Constituição Federal) e Atendimento do Art. 2º, 
§1º, da Resolução nº 1/2002-CN e Dos Demais Re-
quisitos de Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa; Da Adequação Orçamentária e Financeira 
e Do Mérito das Emendas

Com relação aos aspectos de relevância e ur-
gência das 26 emendas apresentadas à proposição, 
reitero as mesmas considerações feitas na análise da 
proposta original.

Cumpre salientar que todas as emendas apresen-
tadas tratam de matéria que se insere na competência 
legislativa do Congresso Nacional, nos termos do art. 
48 da Carta Magna, e não incorrem em qualquer das 
vedações temáticas estabelecidas pelo §1º do art. 62 
da Constituição Federal.

Entendo também não haver problemas de juridi-
cidade ou técnica legislativa.

Acolhendo a justificativa exposta na análise da 
proposta original, não vislumbro entraves em relação 
à adequação orçamentária e financeira das emendas 
apresentadas à MPV 450/2008.

Com relação ao mérito, acolho parcialmente as 
Emendas de nº 2, 3, 4, 6, 25 e 26; rejeito as de nº 1, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 
e 24; e considero prejudicadas as de nº 18 e 20.

O motivo da rejeição das Emendas de nº 1, 13 
e 14 deve-se à tentativa de supressão do art. 13, da 
proposição principal, que contempla um dos principais 
objetivos da proposta, que consiste na possibilidade 
de o excesso de arrecadação e o superávit financeiro 
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacio-
nal serem destinados à amortização de dívida pública 
federal.

Rejeito a Emenda de nº 5 por não incluir, junta-
mente com a União, os Estados e o Distrito Federal 
como autorizados a participar do FGEE e não men-
cionar que tal medida poderá ser adotada no País e 
no exterior, assim como proponho no projeto de lei de 
conversão anexo, além de colocar restrições incompa-
tíveis com a natureza privada do fundo proposto.

Rejeito a Emenda de nº 7 por não especificar a 
natureza jurídica privada do FGEE, na forma como 
consta da proposta original.
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Rejeito a Emenda de nº 8 por entender não ser 
oportuno que seu conteúdo seja apreciado na discus-
são desta matéria.

Rejeito as Emendas de nº 9 e 23, apesar de 
concordar com o seu conteúdo, por se tratar de ma-
téria estranha ao objeto desta medida provisória e 
por existir, por parte do Governo, disposição de tratar 
deste e de outros temas relativos à Copa do Mundo 
de 2014 em matéria próxima, a ser enviada ao Con-
gresso Nacional.

Rejeito a Emenda de nº 10 por estabelecer mais 
um mecanismo que não terá eficácia nenhuma. Pode-
rá ser feita na forma proposta a sua fiscalização, sem 
necessidade de previsão nesta medida provisória.

Rejeito as Emendas de nº 11 e 12 por retirarem a 
expressão “a critério do Ministro de Estado da Fazenda”, 
o que considero primordial para atribuir credibilidade 
ao pleito. Permitir consulta ao Ministro, levando em 
consideração seus critérios, não implica “dispor sobre 
os limites globais e condições para as operações de 
crédito externo ou interno da União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, bem como dispor sobre limites 
e condições para a concessão de garantia da União 
em operações de crédito externo ou interno” (art. 52, 
incisos VII e VIII, da Constituição Federal), o que com-
pete privativamente ao Senado Federal.

Rejeito as Emendas de nº 15, 16 e 17 por estabe-
lecerem uma diferenciação para beneficiar uma única 
atividade, que, embora relevante, acaba gerando uma 
distorção com o propósito da medida provisória.

Rejeito a Emenda de nº 19 por estarem contem-
pladas no projeto de lei de conversão em anexo as 
vinculações constitucionais.

Rejeito as Emendas de nº 21, 22 e 24 por enten-
der que, apesar de ter conexão com a matéria em tela, 
não é este o momento mais oportuno para a discussão 
de seus respectivos conteúdos.

Estão prejudicadas as Emendas de nº 18 e 20 por 
disporem sobre ideia já contida na proposição.

Por fim, aprovo parcialmente as Emendas de nº 2, 
3, 4, 6, 25 e 26, por entender que contemplam a maté-
ria em discussão com propriedade, sendo incluídas no 
texto do projeto de lei de conversão em anexo.

Em face do exposto, o voto é pela admissibilidade, 
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati-
va e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória nº 450, de 2008, bem como, no mérito, por 
sua aprovação, na forma do projeto de lei de conver-
são em anexo.

Com relação às emendas, o voto é:
I – pela admissibilidade, constitucionalidade, juri-

dicidade, boa técnica legislativa, adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação parcial das 

Emendas de nº 2, 3, 4, 6, 25 e 26, na forma do projeto 
de lei de conversão em anexo;

II – pela admissibilidade, constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica legislativa, adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela rejeição das Emen-
das de nº 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23 e 24; e

III – pela admissibilidade, constitucionalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa, adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela prejudicialidade 
das Emendas de nº 18 e 20.

A seguir, passo a ler o texto do projeto de lei de 
conversão.

Projeto de Lei de Conversão à Medida Provisória 
nº 450, de 9 de dezembro de 2008

Autoriza a União a participar de Fundo de Ga-
rantia a Empreendimentos de Energia Elétrica, na 
forma descrita.

Autor: Poder Executivo.
Art. 1º Fica a União, os Estados e o Distrito Fe-

deral autorizados a participar de Fundo de Garantia 
a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE, que 
terá por finalidade prestar garantias proporcionais à 
participação, direta ou indireta, de empresa estatal do 
setor elétrico, em sociedades de propósito específico, 
constituídas para empreendimentos de exploração da 
produção ou transmissão de energia elétrica, no Brasil 
e no exterior, constantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC, ou referentes a programas 
estratégicos, eleitos por ato do Poder Executivo, aos 
financiamentos concedidos por instituição financeira.

§ 1º O FGEE terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas.

§ 2º O patrimônio do FGEE será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada, a cri-
tério do Ministro de Estado da Fazenda: 

I – em dinheiro;
II – em títulos da dívida pública mobiliária fede-

ral; 
III – por meio de suas participações minoritá-

rias; ou
IV – por meio de ações de sociedades de eco-

nomia mista, excedentes ao limite mínimo necessário 
para manutenção de seu controle acionário.

§ 4º O FGEE terá direitos e obrigações próprias, 
pelas quais responderá com seu patrimônio, não res-
pondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fun-
do, salvo pela integralização das cotas que subscre-
verem.
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§ 5º Os Estados e o Distrito Federal poderão 
participar, após aprovação prévia da União, na mesma 
forma descrita nos incisos I a IV, do §3º, sendo aceitas 
somente as suas participações minoritárias e ações 
que tenham cotação em Bolsa.

Art. 2º O FGEE será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição 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 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 tra-
ta o caput deliberar sobre a gestão e alienação dos 
bens e direitos do FGEE, zelando pela manutenção de 
sua rentabilidade e liquidez, na forma autorizada pelo 
Conselho Diretor do Fundo de Garantia a Empreendi-
mentos de Energia Elétrica – CDFGEE.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
fará jus à remuneração pela administração do FGEE, 
a ser estabelecida no estatuto do Fundo.

Art. 3º O CDFGEE, órgão colegiado de que trata 
o §2º do art. 2º, terá sua composição e competência 
estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O estatuto do FGEE será pro-
posto pelo CDFGEE e aprovado em assembleia de 
cotistas.

Art. 4º Para os efeitos do caput do art. 1º, o FGEE 
somente prestará garantias à sociedade de propósito 
específico na qual a participação de empresa estatal 
do setor elétrico seja minoritária.

§ 1º No caso em que mais de uma empresa es-
tatal do setor elétrico participe na sociedade de pro-
pósito específico, será considerado para o efeito de 
que trata o caput o somatório das participações das 
empresas estatais.

§ 2º As garantias a que se refere o caput do art. 1º 
destinam-se exclusivamente à cobertura de obrigações 
decorrentes de investimentos em fase de implantação 
do empreendimento.

§ 3º O FGEE não contará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte do setor público e responde-
rá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio.

§ 4º As garantias prestadas pelo FGEE, a parte 
dos empreendimentos de responsabilidade das em-
presas estatais estaduais do setor elétrico, ficarão 
limitadas ao montante de participação do estado con-
trolador no FGEE.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal dependerão 
de autorização das respectivas Assembleias Legislati-
vas para participarem do FGEE, na forma do art. 1º.

Art. 5º A empresa estatal do setor elétrico, que 
participe de sociedade de propósito específico, paga-
rá ao FGEE comissão pecuniária, com a finalidade 
de remunerar o risco assumido pelo Fundo em cada 
operação garantida.

Parágrafo único. A comissão pecuniária de que 
trata o caput será cobrada pela instituição financeira 
de que trata o caput do art. 2º.

Art. 6º Constituem recursos do FGEE:
I – os oriundos da integralização de suas cotas 

realizada em dinheiro;
II – o produto da alienação das ações e dos títu-

los mencionados no § 3º do art. 1º;
III – a reversão de saldos não aplicados;
IV – os dividendos e remuneração de capital das 

ações de que trata o § 3º do art. 1º;
V – o resultado das aplicações financeiras dos 

recursos;
VI – as comissões cobradas por conta da ga-

rantia de provimento de seus recursos, de que trata 
o art. 5º; e

VII – a recuperação de crédito de operações hon-
radas com recursos por ele providos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exer-
cício financeiro será transferido para o exercício se-
guinte, a crédito do FGEE.

Art. 7º A quitação de débito pelo FGEE importa-
rá sua sub-rogação nos direitos do credor, na mesma 
proporção dos valores honrados pelo Fundo.

Art. 8º Os empreendimentos a serem garantidos 
pelo FGEE deverão ser aprovados previamente pelo 
CDFGEE.

§ 1º Os projetos da área de energia serão enca-
minhados pelo Ministro de Estado das Minas e Energia 
ao Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º O CDFGEE deliberará somente sobre proje-
tos de empreendimentos encaminhados pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 9º O FGEE não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 10 A dissolução do FGEE, deliberada pela 
assembleia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.
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Parágrafo único. Dissolvido o FGEE, o seu pa-
trimônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 11. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGEE, ficando vinculado exclusivamen-
te à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
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. 12. O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“§4º Ao Tesouro Nacional será assegu-
rada remuneração compatível com o custo de 
captação da República, interno ou externo em 
reais, a critério do Ministro de Estado da Fa-
zenda, para prazo equivalente ao dos créditos 
recebidos, na data da efetivação da concessão 
pela União do crédito ao BNDES”.

Art. 13. O excesso de arrecadação e o 
superávit financeiro das fontes de recursos 
existentes no Tesouro Nacional poderão ser 
destinados à amortização da dívida pública 
federal.

Parágrafo único. O disposto no caput não se apli-
ca às fontes de recursos decorrentes de vinculação 
constitucional e de repartição de receitas a Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Art. 14. O art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de feverei-
ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica a União autorizada, até 31 
de dezembro de 2008, a permutar, observa-
da a equivalência econômica, Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para fundos 
ou caixas de previdência estaduais, na modali-
dade de nominativos e inalienáveis, por outros 
Certificados Financeiros do Tesouro com as 
mesmas características, mediante aditamento 
do contrato firmado entre a União e o Estado 
que originou a emissão dos Certificados Fi-
nanceiros do Tesouro”.

Art. 15. Fica a União autorizada a repassar ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, mediante operação de crédito, re-
cursos captados junto ao Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

§ 1º Os recursos obtidos pela União junto ao 
BIRD, no montante de até US$2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de dólares norte-americanos), serão repassa-
dos ao BNDES convertidos em reais à taxa de câmbio 
de venda do dólar, informada por meio do SISBACEN, 
transação PTAX800 – abertura, do dia da celebração 
do contrato com o BNDES.

§ 2º A União repassará os recursos ao BNDES 
nas mesmas condições financeiras oferecidas pelo 
BIRD.

Art. 16. A lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, pas-
sa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 11  ..................................................
§ 1º O Produtor Independente de energia 

elétrica estará sujeito as regras de comerciali-
zação regulada ou livre, atendido ao disposto 
nesta lei, na legislação em vigor e no contrato 
de concessão ou no ato de autorização, tendo 
assegurado o acesso a rede pelas concessio-
nárias e permissionárias do serviço público de 
distribuição e pelas concessionárias do serviço 
público de transmissão.

Art. 17  ..................................................
§ 1º As instalações de transmissão de 

energia elétrica componentes da rede básica 
do Sistema Interligado Nacional – SIN serão 
objeto de concessão, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência ou de leilão e fun-
cionarão integradas ao sistema elétrico, com 
regras operativas aprovadas pela Aneel, de 
forma a assegurar a otimização dos recursos 
eletroenergéticos existentes ou futuros.

Art. 17. A lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 26................................................... .  
 .......................................................................

VI – O aproveitamento de potencial hi-
dráulico de potência superior a 30.000 KW 
e igual ou inferior a 50.000 KW, destinado 
a produção independente ou autoprodução, 
sem as características de pequenas centrais 
hidrelétricas.

VII – O aproveitamento descrito no in-
ciso VI obriga a venda de 70% (setenta por 
cento) da energia assegurada, no ambiente 
regulado.

§ 5º O aproveitamento referido nos inci-
sos I e VII, do caput deste artigo, os empre-
endimentos com potência igual ou inferior a 
1.000 (mil) KW e aqueles com base em fontes 
solar, eólica, biomassa, cuja potência injetada 
nos sistemas de transmissão ou distribuição 
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seja menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) 
KW, poderão comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 
500 (quinhentos) KW, independentemente dos 
prazos de carência constantes do art. 15 da 
Lei nº 9.074, de 7 de junho de 1.995, observa-
da a regulamentação da ANEEL, podendo o 
fornecimento ser complementado por empre-
endimentos de geração associados as fontes 
aqui referidas, visando a garantia de suas dis-
ponibilidades energéticas, mas limitado a 49% 
(quarenta e nove por cento) da energia média 
que produzirem, sem prejuízo do previsto nos 
§§ 1º e 2º deste artigo.

Aqui é apenas a repetição do artigo, pela 
alteração do inciso referido:

Art. 18. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º ....................................................
§ 6º Entendem-se como novos empreen-

dimentos de geração aqueles que até o início 
de processo público licitatório para a expan-
são e comercialização da oferta de energia 
elétrica:

I –  ..................................... ..............; ou
II ........................................ ..............; ou
III – sejam empreendimentos detentores 

de outorga de permissão ou autorização desde 
que a central de geração não tenha iniciado 
operação comercial, ou que não seja titular 
de registro de comercialização de energia 
na Câmara de Comercialização de Energia 
(CCEE).

§ 7º A Licitação para a expansão da oferta 
de energia prevista no inciso II do § 5º deste 
artigo deverá ser específica para novos em-
preendimentos ou ampliações, sendo vedada 
a participação de empreendimentos de gera-
ção existentes, ressalvado o disposto nos §§ 
7º-A e 7º-B.

§ 7º-A Poderão participar das licitações, 
para expansão da oferta de energia, os em-
preendimentos de geração que tenham obtido 
outorga de permissão ou autorização da ANE-
EL, desde que atendam cumulativamente aos 
seguintes requisitos:

I – Não tenham entrado em operação 
comercial, e

II – Não tenham servido de lastro em 
contratos de energia elétrica registrados na 

Câmara de Comercialização de Energia Elé-
trica-CCEE.

§ 7º-B Poderá também ser aplicado o dis-
posto no § 7º-A, no caso de empreendimentos 
detentores de outorga de concessão, até 1 (um) 
ano da data da promulgação desta lei.

§ 16º – Caberá à ANEEL dirimir conflitos 
entre compradores e vendedores de energia 
elétrica, que tenham celebrado CCEARs, uti-
lizando lastro em contratos de importação de 
energia elétrica ou à base de gás natural, cujas 
obrigações tenham sido alteradas em face de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
decorrentes de eventos alheios à vontade do 
vendedor, nos termos do inciso V do art. 3º da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

§ 17º – No exercício da competência de 
que trata o § 16, a ANEEL, reconhecendo a 
extraordinariedade e a imprevisibilidade dos 
acontecimentos, poderá garantir neutralida-
de aos agentes envolvidos, no limite de suas 
responsabilidades.

Art. 19. A Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 15  ..................................................
§ 2º – A aquisição de bens e a contrata-

ção de serviços pela Eletrobrás e suas con-
troladas poderá se dar tanto na modalidade 
consulta e pregão, observado, no que for apli-
cável, os arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, e nos termos de regulamento 
próprio, bem como poderá se dar por procedi-
mento licitatório simplificado a ser definido em 
decreto do Presidente   da República.

Art. 20 – Fica acrescido o inciso XIX ao 
art. 4º da lei nº 10.847, de 15 de março de 
2004:

Art. 4º  ...................................................
XIX – Elaborar e publicar o estudo de 

inventário do potencial de energia elétrica, 
proveniente de fontes alternativas.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Medida Provisória.

Art. 22. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 23. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 11.651, 
de 7 de abril de 2008, na parte em que altera o art. 1º 
da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004.

Eu, Deputado   Eduardo Cunha, assino o projeto 
de lei de conversão, na condição de Relator.

Sr. Presidente  , gostaria de esclarecer que foi feito 
um esforço para o atendimento máximo e possível das 
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proposições dos Srs. Parlamentares, nas emendas e 
nas demandas que foram propostas diretamente a este 
Relator. E todos os acolhimentos foram feitos median-
te exaustiva negociação com as áreas envolvidas do 
Governo Federal. Algumas delas eu até gostaria de ter 
acolhido. Infelizmente, não obtive o apoio do Governo 
para que pudesse incluí-las.

Por isso, deixei de atender a partes de emendas 
do Deputado   Arnaldo Jardim, embora as considere me-
ritórias. Mas acredito que o Deputado   Arnaldo Jardim 
conseguiu trazer à tona a discussão da biomassa, em 
um processo que certamente, nas legislações e nos 
projetos futuros, terá muito mais atenção dos Relatores 
e do Plenário desta Casa.

Tenho certeza absoluta de que, se neste momento 
não foi possível atender na totalidade às emendas de 
S.Exa., certamente, no contexto do tempo, S.Exa. inicia 
o caminho das futuras mudanças na legislação.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450, DE 2008

Autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º, do art. 1º da 
Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; 
dispõe sobre a utilização do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro das 
fontes de recursos existentes no Tesouro 
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 
18 de fevereiro de 2004; e autoriza a União 
a repassar ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Interna-
cional para a Reconstrução e o Desenvol-
vimento – BIRD.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado   Eduardo Cunha

I – Relatório

A medida provisória em exame visa autorizar a 
União a participar de Fundo de Garantia a Empreendi-
mentos de Energia Elétrica – FGEE; alterar o § 4º, do 
art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; uti-
lizar o excesso de arrecadação e o superávit financeiro 
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional; 
alterar o art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 
2004; e autorizar a União a repassar ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

Segundo elementos contidos na Exposição de 
Motivos nº 195/2008, “o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC ensejou a concessão de projetos 
de investimento de elevada magnitude no setor elétrico, 
lançando desafios para a estruturação de financiamento 
adequado. O Sistema Financeiro Nacional, em parti-
cular os bancos públicos federais, está sendo capaz 
de financiar os empreendedores de forma estruturada, 
na qual as receitas geradas pelo próprio projeto – os 
denominados recebíveis – constituem a principal garan-
tia para o financiador, refletindo o amadurecimento do 
mercado de crédito brasileiro e mudanças na legislação 
de concessão de serviços e bens públicos.

Entretanto, no Brasil não existe mercado de se-
guros que forneça garantias consideradas adequadas 
pelos financiadores, na fase pré-operacional, em que 
o risco do projeto é maior. Essa falha de mercado im-
põe a necessidade de estabelecimento de garantias 
corporativas nessa etapa, ou de instrumentos asse-
melhados.

Nos projetos estruturantes do setor elétrico, a 
ausência dessas garantias poderá comprometer o 
equilíbrio patrimonial dos financiadores, expondo seus 
balanços a riscos elevados. Dessa forma, os financia-
dores exigem garantias corporativas das empresas 
participantes do empreendimento. Destaca-se que 
esses empreendimentos, muitas vezes, contam com a 
participação minoritária de empresas estatais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF proí-
be, com algumas exceções, as empresas estatais, 
de concederem garantias reais, o que acarreta óbice 
legal para que as estatais, que participam de forma 
minoritária nos empreendimentos, possam conceder 
as garantias requeridas pelos financiadores. Por sua 
vez, o contingenciamento ao crédito do setor público 
limita a contratação de cartas de fianças bancárias 
como instrumento garantidor de obrigações assumi-
das, já que no conceito estabelecido pelo Acordo de 
Basiléia, a emissão de uma carta de fiança se consti-
tui em uma operação ativa de crédito que, no caso de 
empresas estatais, deve atender aos limites impostos 
pelo referido contingenciamento.

A questão ganha maior relevância ainda em face 
da crise de liquidez por que passam as principais eco-
nomias mundiais, que limitaram a possibilidade de 
aquisição de cartas de fiança e elevaram os custos 
associados.

É desnecessário aduzir que a concentração da 
oferta de crédito em instituições financeiras federais, 
sem a imposição das devidas garantias, poderia impor 
um risco excessivo que poderia comprometer a liqui-
dez e solvência dos bancos.
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Sendo assim, propõe-se autorizar a União a par-
ticipar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de 
Energia Elétrica – FGEE, cuja finalidade será prestar 
garantias a Sociedades de Propósito Específico – SPE, 
constituídas com o objetivo de construir e operar em-
preendimentos no setor elétrico. É importante salientar 
que o valor das garantias prestadas será proporcional 
à participação societária minoritária de empresas esta-
tais federais, nas respectivas SPE, restringindo-se ao 
período de construção dos empreendimentos.

O fundo será criado e administrado por instituição 
financeira controlada pela União, e o seu patrimônio 
inicial será constituído mediante a integralização de 
cotas, pela União, que poderá ser realizada, a critério 
do Ministro de Estado da Fazenda, em dinheiro, em 
títulos da dívida pública mobiliária federal, por meio 
de participações minoritárias, ou por meio de ações 
de sociedades de economia mista federais, exceden-
tes ao necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

No que se refere à segunda proposição, relativa 
às alterações na Lei nº 1.805, de 2008, cabe informar 
que a referida lei, inicialmente editada sob a forma da 
Medida Provisória nº 439, de 29 de agosto de 2008, 
autorizou a abertura de fonte de recursos adicional para 
permitir o financiamento de projetos de investimento 
por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, principal agente financeiro 
federal de investimento de longo prazo. Em contrapar-
tida ao financiamento concedido, conforme determina 
o § 4º, do art. 1º da referida lei, o pagamento, pelo BN-
DES, asseguraria ao Tesouro Nacional remuneração 
compatível com o seu custo de captação externo, em 
reais, na data da efetivação da operação.

Com o agravamento da situação no mercado fi-
nanceiro internacional, verificou-se forte elevação no 
custo de captação externo, em reais, do Tesouro Na-
cional, fazendo com que este custo se tornasse muito 
elevado para o BNDES.

Visando contribuir para aliviar os efeitos nefastos 
dessa crise sobre setores chaves da nossa economia, e 
elevar a capacidade financeira do BNDES para conce-
der crédito para esses agentes, a um custo adequado, 
o Tesouro Nacional avaliou que é viável oferecer uma 
alternativa de remuneração para as operações ampa-
radas por esta lei, cujos contratos serão futuramente 
assinados. Neste caso, além do custo de captação ex-
terno, em reais, poderá ser adotado o custo de capta-
ção interno do Tesouro Nacional. Assim como o custo 
de captação externo, em reais, o custo de captação 
interno também representa custo de refinanciamento 
do Tesouro Nacional e se mostra adequado para o 
BNDES, posto que viabilizará ampliar as ofertas de 

crédito para setores atingidos pela crise, uma vez que 
potencialmente carrega uma despesa financeira menor 
para a fonte de recursos.

Com a alteração proposta, uma ou outra taxa po-
derá ser adotada nos contratos a serem futuramente as-
sinados, com base na Lei nº 11.805, de 2008, a critério 
do Ministério da Fazenda, dependendo da necessidade 
de ampliar a oferta de crédito para a economia.

No tocante à proposta relativa ao superávit fi-
nanceiro, nos termos da legislação vigente, o Poder 
Executivo somente pode utilizar o excesso de arreca-
dação e o superávit financeiro das fontes de recursos 
do Tesouro Nacional para as despesas que justifica-
ram as respectivas vinculações legais. A cada ano 
esse excesso de arrecadação das fontes vinculadas 
tem contribuído para a geração de superávit financei-
ro, o que tem causado constrangimento à execução 
de uma administração financeira eficiente, posto que 
há recursos disponíveis na conta única e, antagoni-
camente, o Tesouro Nacional tem a necessidade de 
captar recursos junto ao mercado, afetando, pois, o 
endividamento público bruto.

Em situações de necessidade, o Poder Executivo 
adotou, no passado, medida legal que possibilitasse 
a utilização desse superávit financeiro vinculado por 
legislação ordinária, tanto existente no Tesouro como 
na conta dos fundos, autarquias e fundações, para o 
orçamento da dívida e outras operações.

A proposição atual, portanto, é no sentido de 
permitir a utilização do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes de recursos do Tesouro 
Nacional para amortização da dívida pública, medida 
possível porque não se está acabando com a vincu-
lação atual existente. Trata-se apenas de conferir uma 
nova destinação para o excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes vinculadas, por lei ordi-
nária. Ou seja, cria-se urna vinculação complementar 
às vinculações atuais, no que se refere ao uso do ex-
cesso de arrecadação e do superávit financeiro. Ade-
mais, sem a perspectiva de aumento do espaço fiscal 
na programação financeira do Tesouro Nacional, tais 
recursos nunca poderão ser usados para as despesas 
que originaram as vinculações. Importante ressaltar 
que, permitindo sua utilização para amortização da dí-
vida, haverá melhoria no perfil endividamento público, 
além de significativa economia com despesas de juros, 
com impactos positivos nas contas públicas.

Quanto à alteração do art. 1º, da Lei nº 10.841, 
de 2004, alterado pela Lei nº 11.651, de 2008, cabe 
registrar que, no âmbito de operações de saneamento 
do setor público, amparadas por legislações específi-
cas, a União emitiu Certificados Financeiros do Tesouro 
para capitalização de fundos ou caixas de previdência 
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estaduais. Para as referidas capitalizações foram utili-
zados Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, 
na modalidade nominativos e inalienáveis, com prazos 
de resgate variáveis, que se estendem até 2024.

Em 2007, em virtude de sistemáticos pleitos es-
taduais para a antecipação do resgate desses títulos 
públicos, sob a alegação de dificuldades financeiras, 
foi editada a Medida Provisória nº 396, convertida na 
Lei nº 11.651, de 7 dc abril, de 2008, que autorizou a 
União, até 31 de dezembro de 2007, a permutar, ob-
servada a equivalência econômica, Certificados Finan-
ceiros do Tesouro emitidos para fundos ou caixas de 
previdência estaduais, na modalidade de nominativos 
e inalienáveis, por outros Certificados Financeiros do 
Tesouro com as mesmas características, mediante adi-
tamento do contrato firmado entre a União e o Estado 
que originou a emissão dos Certificados Financeiros 
do Tesouro.

O alívio financeiro para esses Estados se dá pela 
desoneração das despesas com aposentados e pen-
sionistas, hoje sob seu encargo, em montante equiva-
lente ao dos valores antecipados e que permitem que 
seus respectivos fundos previdenciários possam arcar 
com tais obrigações.

Tal providência se vislumbra especialmente im-
portante, neste momento, para o Estado de Santa 
Catarina, que foi castigado em vários dias por fortes 
chuvas, com municípios assolados por inundações e 
em situação de calamidade pública. E é nesse con-
texto de apoio financeiro que a presente medida ob-
jetiva reabrir, até 31 de dezembro, de 2008, o prazo 
concedido para a permuta de que trata, mantidas as 
demais condições.

Por fim, a proposta que autoriza a União a repas-
sar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES recursos captados junto ao Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimen-
to – BIRD pretende dotar o BNDES, principal agente 
financeiro federal de investimento de longo prazo, de 
fonte de recursos adicional com o objetivo de auxiliar 
no enfrentamento à atual crise financeira global. Busca-
se evitar uma insuficiência de liquidez na economia do 
País, que poderia impedir contratações de financiamen-
to em volume satisfatório para atender às demandas 
por investimento, que, por sua vez, poderiam vir a ser 
prejudicadas em decorrência da redução do crédito às 
empresas nacionais.

Tendo em vista a impossibilidade de aporte de 
recursos ordinários do Tesouro Nacional sem o com-
prometimento de outras fontes orçamentárias para 
despesas de caráter obrigatório, que não contam com 
receitas vinculadas, a concessão de crédito ao BNDES 
será realizada com recursos advindos de empréstimo 

a ser contraído pela União junto ao BIRD, no montan-
te de até US$2.000.000.000,00 (dois bilhões de dó-
lares norte-americanos), convertidos em reais à taxa 
de câmbio de venda do dólar dos Estados Unidos da 
América, divulgada pelo Banco Central do Brasil, do 
dia da operação de captação junto ao BIRD. Além dis-
so, a concessão de crédito pela União ao BNDES será 
feita nas mesmas condições financeiras oferecidas 
pelo BIRD, que são mais favoráveis do que aquelas 
praticadas pelo mercado.

Vale esclarecer que a necessidade de se conceder 
crédito ao BNDES nada tem a ver com a sua situação 
econômico-financeira, que é considerada satisfatória 
em virtude de elevados índices de eficiência, da boa 
estrutura de capital e de lucros líquidos crescentes. Ade-
mais, a operação não irá gerar impactos no resultado 
fiscal do Governo Central, por se tratar de concessão 
de empréstimo a agente financeiro, registrado como 
ativo financeiro da União”.

Esgotado o prazo regimental foram apresentadas 
vinte e seis emendas.

II – Voto do Relator

No exercício da atribuição prevista no § 2º, do 
art. 6º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, cabe a este relator apresentar parecer em 
Plenário, pela Comissão Mista, sobre a Medida Pro-
visória nº 450, de 2008, examinando, de acordo com 
as prescrições constantes do art. 62, § 5º, da Consti-
tuição Federal, o aspecto constitucional, inclusive os 
pressupostos de relevância e urgência, a adequação 
financeira e orçamentária, o mérito e o cumprimento 
da exigência prevista no § 1º, do art. 2º, da Resolução 
Congressual.

DA ADMISSIBILIDADE 
URGÊNCIA E RELEVÂNCIA  

(ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)  
E ATENDIMENTO DO ART. 2º, § 1º  
DA RESOLUÇÃO Nº 1/2002 – CN

A célere implementação das medidas propostas 
atende aos pressupostos de relevância e urgência, 
pelos motivos que exponho a seguir.

Com relação a autorização à União para parti-
cipar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de 
Energia Elétrica, a relevância evidencia-se pela neces-
sidade de investimentos oportunos no setor elétrico, 
ao mesmo tempo em que há restrições no mercado 
financeiro para a concessão de garantias que sejam 
consideradas adequadas pelos financiadores na fase 
de construção do empreendimento.

A urgência justifica-se em decorrência da ne-
cessidade de concessão de financiamento para a 
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realização de investimentos das usinas hidrelétricas 
do Rio Madeira. Ressalta-se ainda o contexto de cri-
se econômica mundial, que torna menos provável a 
obtenção de seguro adequado por parte das estatais 
federais, bem como fonte alternativa de financiamen-
to que prescinda de garantias corporativas dessas 
empresas. Cita-se, por relevante, que os contratos de 
financiamento firmados pelo BNDES, associados às 
usinas anteriormente referidas, tem como previsão a 
constituição do fundo em tela.

No que se refere ao segundo ponto proposto 
pela MPV nº 450, de 2008, a urgência e a relevância 
decorrem do interesse econômico, social e político na 
implantação de medidas rápidas em face da crise fi-
nanceira internacional.

Para o terceiro item contemplado pela medida, 
referente à utilização do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro das fontes de recursos existentes 
no Tesouro Nacional, a permissão de sua utilização 
para amortização de dívida implicará em melhoria no 
perfil do endividamento público, além de significativa 
economia com despesas de juros.

A relevância e a urgência em alterar o art. 1º, da 
Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro, de 2004, se caracte-
rizam pelo alívio financeiro aos Estados em decorrên-
cia da desoneração das despesas com aposentados 
e pensionistas, hoje sob seu encargo, em montante 
equivalente ao dos valores antecipados e que permitem 
que seus respectivos fundos previdenciârios possam 
arcar com tais obrigações.

E por fim a relevância e a urgência em autorizar 
a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES recursos cap-
tados junto ao Banco internacional para a Reconstru-
ção e o Desenvolvimento – BIRD está em linha com a 
adoção tempestiva de medidas econômicas, a fim de 
minimizar impactos negativos no país, associados à 
crise financeira internacional.

Considero, à vista de tais motivos, que a Media 
Provisória nº 450/2008 satisfaz os pressupostos de 
relevância e urgência exigidos para sua edição, tendo 
sido também observados os requisitos formais para seu 
envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos no 
art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1/2002 – CN.

DOS DEMAIS REQUISITOS  
DE CONSTITUCIONALIDADE, JUIRIDICIDADE  

E TÉCNICA LEGISLATIVA

A Medida Provisória nº 450/2008 trata de matéria 
que se insere na competência legislativa do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 48 da Carta Magna, e não 
incorre em qualquer das vedações temáticas estabele-
cidas pelo § 1º, do art. 62, da Constituição Federal.

Não há objeções quanto aos requisitos de juridi-
cidade ou técnica legislativa.

DA ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O § 1º, do § 5º, da Resolução nº 1/2002-CN, es-
tabelece que o exame de compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira das medidas provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das norma orçamentárias e financeiras 
vigentes.

Cumpre ressaltar que de acordo com a Expo-
sição de Motivos nº 195/2008, a proposta implica em 
forma de amortização de dívida, permitindo melhoria 
no perfil do endividamento público, além de significa-
tiva economia com despesas de juros, possibilitando 
impactos positivos nas contas públicas.

Acolhendo a justificativa acima apontada, não 
vislumbro entraves em relação à adequação orçamen-
tária e financeira da MPV nº 450/2008.

Do Mérito

Preliminarmente, passo a descrever algumas con-
siderações da legitimidade da medida original.

A criação do fundo garantidor do setor elétrico 
visa evitar um estrangulamento das fontes de financia-
mento dos empreendimentos energéticos, em virtude 
da incapacidade das empresas estatais darem ga-
rantias por vedação da lei de responsabilidade fiscal, 
o que poderia comprometer o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC energia) no que tange aos 
projetos hidrelétricos, que necessitam da liberação 
imediata dos financiamentos que estão bloqueados, 
limitados por falta dos instrumentos de garantia das 
empresas estatais.

Além disso, em razão da crise de liquidez na 
qual passam as principais economias mundiais, com 
a conseqüente redução de fontes alternativas de fi-
nanciamento, com concentração de oferta de crédito 
em instituições financeiras federais, é necessário a 
ampliação de ofertas de crédito para os setores atin-
gidos pela mesma, portanto a proposta em questão 
é legítima.

Ademais, permitir a utilização do excesso de arre-
cadação e superávit financeiro das fontes de recursos 
do Tesouro Nacional para as despesas que justificaram 
a respectiva vinculação legal, sendo utilizada como 
amortização de dívida, constitui melhora no perfil do 
endividameuto público.

Quanto à alteração do art. 1º, da Lei nº 10.841, de 
2004, alterado pela Lei nº 11.651, de 2008, implica em 
alívio financeiro para os Estados, notadameute Santa 
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Catarina, Estado que sofreu com as fortes chuvas de 
verão, tendo em vista a desoneração de despesas com 
aposentados e pensionistas.

E por último, autorizar a União a repassar ao Bn-
des recursos captados junto ao BIRD, dotando o Banco 
Nacional de Desenvolvimento de fonte de recursos com 
o objetivo de auxiliar o enfrentamento da atual crise 
financeira, é medida tempestiva e oportuna.

Pelos motivos expostos, bem como diante do in-
teresse econômico e social na implantação de medidas 
necessárias de adaptação em face da crise financeira 
internacional, o pleito em debate merece aprovação 
meritória, porém necessita de algumas correções, nas 
quais passo a descrever, pois ao final proponho um 
Projeto Conversão, sem alterar a essência da propos-
ta original.

O art. 1º, que trata da criação do Fundo Garan-
tidor do Setor Elétrico, possui limitações que são in-
compatíveis com o objetivo da criação do mesmo, pois 
restringe os projetos aos empreendimentos constantes 
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, 
o que prejudica a opção de utilização do fundo em 
ações de programas prioritários ao país, definidos pelo 
Poder Executivo, para a geração de energia, em que 
empresas estatais façam parte e tenham dificuldades 
em obter esses benefícios.

Além disso, a limitação contida na expressão 
“estatais federais” exclui a participação dos Estados 
e suas estatais no setor elétrico, que tem importante 
participação em projetos de geração de energia. Ci-
tando como exemplo, a Cemig tem uma participação 
importante nas usinas Santo Antonio S.A e Rio Madeira, 
em sociedade com estatal federal, consequentemente 
pode ser prejudicado o desenvolvimento do projeto por 
restrições de garantias em estatal estadual.

Também merece destaque a possibilidade de 
os referidos recursos, que necessitam de garantias, 
serem concedidos por instituições financeiras priva-
das ou até mesmo organismo multilateral de crédito, 
o que a Medida Provisória cerceia ao estipular o tipo 
de instituição financeira que pode ser beneficiada com 
a garantia, o que é incompatível com o momento de 
crise financeira internacional em que vivemos, além 
do que a decisão da opção da instituição financeira se 
subordinará a decisão administrativa do governo, não 
tendo qualquer razão para essa vedação.

Finalmente, a ausência de previsão de garantias 
para empreendimentos no exterior irá prejudicar a ELE-
TROBRÁS e suas subsidiárias que estão em tratativas 
para vários negócios no estrangeiro, necessitando das 
mesmas e não podendo usufruir se não houver inclu-
são expressa na Medida Provisória em questão, sendo 
alguns desses investimentos no exterior para geração 

de energia a ser transferida ao país, em importante 
complemento aos esforços de aumento da oferta de 
energia, desde que elencados como prioritários pelo 
Poder Executivo. Nesta caso também a decisão sempre 
se subordinará a decisão administrativa de governo, 
não havendo razões para a vedação imposta no texto 
original da Medida Provisória.

A partir das alterações do art. 1º, torna-se ne-
cessária às alterações do art. 2º até o art. 7º, para a 
supressão da palavra federal da expressão “empresa 
estatal” do setor elétrico para a inclusão implícita das 
estatais estaduais.

Nos §§ 1º e 2º, do art. 8º, estabeleceu-se que 
caberá ao Ministro das Minas e Energia o encaminha-
mento das propostas, já que é de sua competência a 
administração da pasta técnica e por conseqüência 
tem que definir quais projetos devem ser apresenta-
dos ao fundo e não o Ministro da Fazenda, que ficará 
com a incumbência da aprovação da concessão das 
garantias, mais afeito à sua área de eficácia, além do 
encaminhamento da proposição ao CDFGEE.

No § 4º, do art. 12, uma sutil mudança resolve 
algumas preocupações de emendas apresentadas à 
esta Medida Provisória, esclarecendo bem o limite do 
poder designado pela Medida Provisória ao Ministro de 
Estado da Fazenda, sem alterar a proposição apenas 
adequando a redação, a fim de atribuir maior clareza 
a proposta original.

O art. 16 do PLV, acolhendo parciahnente proposta 
contida em emenda, busca alterar dispositivos da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho, de 1995, alterando o seu art. 
11, dando garantias aos produtores independentes de 
energia, de acesso à rede e aos meios de transmissão. 
Busca também alterar o art. 17, incluindo a licitação na 
modalidade de concorrência ou leilão para as ofertas 
de transmissão.

O art. 17 do PLV, acolhendo também parcialmen-
te proposta contida em emenda, busca alterar a Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro, de 1996, modificando o art. 
26 na possibilidade de permitir que usinas hidrelétricas 
entre 30.000 kW e 50.000 kW, possam ter o mesmo 
tratamento adotado para PCH no que tange ao regi-
me de autorização, porém sem estabelecer para es-
tas usinas os mesmos beneficios existentes para uma 
PCH, passando a propor a inclusão dos incisos VI e 
VII, onde explicita-se a possibilidade descrita, porém 
sem características de PCH, obrigando entretanto, que 
70% da energia gerada seja disponibilizada ao mercado 
regulado, além da consequente alteração do § 5º, para 
adaptação de redação da mudança descrita.

O art. 18 do PLV, acolhendo também proposta 
contida em emenda, busca alterar a Lei nº 10.848, de 
15 de março, de 2004, alterando inicialmente o inciso 
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III, do § 6º, do art 2º, visando clarear o conceito de 
novos empreendimentos. Propõe também alterar o § 
7º, que fica condicionado às condições previstas em 
novos parágrafos introduzidos, os §§ 7º-A e 7º-B, que 
estabelecem que o disposto no § 6º estará vinculado 
à empreendimentos autorizados, além de limitar, no 
período de um ano, o aproveitamento do mesmo tipo 
de empreendimento que tenha sido obtido por con-
cessão.

Busca também incluir os §§ 16 e 17, do mesmo 
artigo, da Lei nº 10.848, visando atribuir poder à Ane-
el para resolver conflitos decorrentes de importações 
frustadas de energia elétrica e gás natural, vinculadas 
à obrigações de entrega de energia ao Ccear. Nota-se 
que este problema está localizado nas geradoras das 
subsidiárias da ELETROBRÁS.

O art. 19 do PLV visa alterar a Lei nº 3.890-A, de 
25 de abril, de 1961, dando mais agilidade ao sistema 
ELETROBRÁS, de forma semelhante ao que já fora 
adotado pela PETROBRÁS, desde a Lei nº 9.478, de 
6 de agosto, de 1997.

O art. 20 do PLV, acresce inciso XIX, ao art 4º, da 
Lei nº 10.847, de 15 de março, de 2004, dando mais 
poderes e incluindo fontes alternativas como prerro-
gativa de estudo do órgão criado com essa finalidade, 
acolhendo parciaimente proposta de emenda.

DA ADMISSIBILIDADE  
URGÊNCIA E RELEVÂNCIA  

(ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)  
E ATENDIMENTO DO ART. 2º, § 1º  
DA RESOLUÇÃO Nº 1/2002 – CN  

E DOS DOS DEMAIS REQUISITOS  
DE CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA; DA ADEQUAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DO MÉRITO 

DAS EMENDAS

Com relação aos aspectos de relevância e ur-
gência das vinte e seis emendas apresentadas à pro-
posição, reitero as mesmas considerações feitas na 
análise da proposta original.

Cumpre salientar que todas as emendas apresen-
tadas tratam de matéria que se insere na competência 
legislativa do Congresso Nacional, nos termos do art. 
48 da Carta Magna, e não incorrem em qualquer das 
vedações temáticas estabelecidas pelo § 1º, do art. 
62, da Constituição Federal.

Entendo também não haver problemas de juridi-
cidade ou técnica legislativa.

Acolhendo a justificativa exposta na análise da 
proposta original, não vislumbro entraves em relação 
à adequação orçamentária e financeira das emendas 
apresentadas à MPV nº 450/2008.

Com relação ao mérito acolho parcialmente as 
emendas de nos 2, 3, 4, 6, 25 e 26; rejeito as de nos 1, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 21, 22, 23 é 
24 e considero como prejudicadas as de nos 18 e 20.

O motivo da rejeição das emendas de nos 1, 13 
e 14 deve-se a tentativa de supressão do art. 13, da 
proposição principal, que contempla um dos principais 
objetivos da proposta, que consiste na possibilidade 
do excesso de arrecadação e o superávit financeiro 
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacio-
nal serem destinados à amortização de dívida pública 
federal.

Rejeito a emenda de nº 5 por não incluir, junta-
mente com a União, os estados e Distrito Federal como 
autorizados em participar do FGEE e não mencionar 
que tal medida poderá ser adotada no País e no exterior, 
assim como proponho no Projeto de Lei de Conversão 
anexo, além de colocar restrições íncompatíveis com 
a natureza privada do fundo proposto.

Rejeito a emenda de nº 7 por não especificar a 
natureza jurídica privada do FGEE, na forma como 
consta na proposta original.

Rejeito a emenda de nº 8 por entender não ser 
oportuno que seu conteúdo seja apreciado na discus-
são desta matéria.

Rejeito as emendas de nos 9 e 23, apesar de 
concordar com o seu conteúdo, por se tratar de ma-
téria estranha ao objeto desta Medida Provisória e 
por existir por parte do Governo disposição em tratar 
deste e de outros temas relativos à Copa do Mundo 
de 2014, em matéria próxima a ser enviada ao Con-
gresso Nacional.

Rejeito a emenda de nº 10 por estabelecer mais 
um mecanismo que não terá eficácia nenhuma e que 
poderá ser feito na forma proposta a sua fiscalização, 
sem necessidade de previsão nesta Medida Provisó-
ria.

Rejeito as emendas de nos 11 e 12 por retirarem 
a expressão “a critério do Ministro de Estado da Fa-
zenda”, o que considero como primordial para atribuir 
credibilidade ao pleito. Permitir consulta ao Ministro, 
levando em consideração seus critérios, não implica 
em ‘dispor sobre os limites globais e condições para 
as operações de crédito externo ou interno da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como 
dispor sobre limites e condições para a concessão de 
garantia da União em operações de crédito externo ou 
interno’ (art. 52, VII E VIII CF), o que compete privati-
vamente ao Senado Federal.

Rejeito as emendas de nos 15, 16 e 17 por estabe-
lecerem uma diferenciação para beneficiar uma única 
atividade, que embora relevante, acaba gerando uma 
distorção com o propósito da Medida Provisória.
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Rejeito a emenda de nº 19 por estar contemplado 
ao Projeto de Lei de Conversão em anexo, as vincula-
ções constitucionais.

Rejeito as emendas de nos 21, 22 e 24 por enten-
der que apesar de ter conexão com a matéria em tela, 
não ser o momento mais oportuno para a discussão 
de seus respectivos conteúdos.

Prejudico as emendas de nos 18 e 20 por dispo-
rem sobre idéia já contida na proposição.

Por fim aprovo parcialmente as emendas de nos 2, 
3, 4, 6, 25 e 26, por entender que contemplam a maté-
ria em discussão com propriedade, sendo incluídas no 
texto do Projeto de Lei de Conversão em anexo.

Em face do exposto, o voto é pela admissibili-
dade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória nº 450 de 2008, bem como, no mé-
rito, por sua aprovação, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão em anexo.

Com relação às emendas, o voto é:
I – pela admissibilidade, constitucionalidade, juri-

dicidade, boa técnica legislativa, adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação parcial 
das emendas de nos 2, 3, 4, 6, 25 e 26, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão em anexo.

II – pela admissibilidade, constitucionalidade, juri-
dicidade, boa técnica legislativa, adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela rejeição das emen-
das de nos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23 e 24.

III – pela admissibilidade, constitucionalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa, adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela prejudicialida 
das emendas de nos 18 e 20.

Sala das Sessões, – Deputado   Eduardo Cunha, 
Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450,  
DE 9 DE DEZEMBRO, DE 2008

Autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da 
Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; 
dispõe sobre a utilização do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro das 
fontes de recursos existentes no Tesouro 
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 
18 de fevereiro de 2004; e autoriza a União 
a repassar ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Interna-

cional para a Reconstrução e o Desenvol-
vimento – BIRD.

Autor: Poder Executivo

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota 
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica a União, os Estados e o Distrito Fe-
deral autorizados a participar de Fundo de Garantia 
a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE, que 
terá por finalidade prestar garantias proporcionais à 
participação, direta ou indireta, de empresa estatal do 
setor elétrico, em sociedades de propósito específico, 
constituídas para empreendimentos de exploração da 
produção ou transmissão de energia elétrica, no Brasil 
e no exterior, constantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento – FAC, ou referentes a programas 
estratégicos, eleitos por ato do Poder Executivo, aos 
financiamentos concedidos por instituição financeira.

§ 1º O FGEE terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas.

§ 2º O patrimônio do FGEE será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralízação de cotas, e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada, a cri-
tério do Ministro de Estado da Fazenda:

I – em dinheiro;
II – em títulos da dívida pública mobili-

ária federal;
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de açâes de sociedades de 

economia mista, excedentes ao limite mínimo 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

§ 4º O FGEE terá direitos e obrigações próprias, 
pelas quais responderá com seu patrimônio, não res-
pondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fun-
do, salvo pela integralização das cotas que subscre-
verem.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal poderão 
participar, após aprovação prévia da União, na mes-
ma forma descrita nos incisos I a IV, do § 3º, sendo 
aceitas somente as suas participações minoritárias e 
açües que tenham cotação em Bolsa.

Art. 2º O FGEE será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição 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 31 
de dezembro de 1964.
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§ 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 tra-
ta o caput deliberar sobre a gestão e alienação dos 
bens e direitos do FGEE, zelando pela manutenção de 
sua rentabilidade e liquidez, na forma autorizada pelo 
Conselho Diretor do Fundo de Garantia a Empreendi-
mentos de Energia Elétrica – CDFGEE.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
fará jus à remuneração pela administração do FGEE, 
a ser estabelecida no estatuto do Fundo.

Art. 3º O CDFGEE, órgão colegiado de que trata 
o § 2º do art. 2º, terá sua composição e competência 
estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O estatuto do FGEE será pro-
posto pelo CDFGEE e aprovado em assembléia de 
cotistas.

Art. 4º Para os efeitos do caput do art. 1º, o FGEE 
somente prestará garantias à sociedade de propósito 
específico, na qual a participação de empresa estatal 
do setor elétrico seja minoritária.

§ 1º No caso em que mais de uma empresa es-
tatal do setor elétrico participe na sociedade de pro-
pósito específico, será considerado para o efeito de 
que trata o caput, o somatório das participações das 
empresas estatais.

§ 2º As garantias a que se refere o caput do art. 1º 
destinam-se exclusivamente à cobertura de obrigações 
decorrentes de investimentos em fase de implantação 
do empreendimento.

§ 3º O FGEE não contará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte do setor público e responde-
rá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio.

§ 4º As garantias prestadas pelo FGEE, a parte 
dos empreendimentos de responsabilidade das em-
presas estatais estaduais do setor elétrico, ficarão 
limitadas ao montante de participação do estado con-
trolador no FGEE.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal dependerão 
de autorização das respectivas Assembléias Legislati-
vas para participarem do FGEE, na forma do art. 1º.

Art. 5º A empresa estatal do setor elétrico, que 
participe de sociedade de propósito específico, paga-
rá ao FGEE comissão pecuniária, com a finalidade 
de remunerar o risco assumido pelo Fundo em cada 
operação garantida.

Parágrafo único. A comissão pecuniária de que 
trata o caput será cobrada pela instituição financeira 
de que trata o caput do art. 2º.

Art. 6º Constituem recursos do FGEE:

I  – os oriundos da integralização de suas 
cotas realizada em dinheiro;

II – o produto da alienação das ações e 
dos títulos mencionados no § 3º do art. 1º;

III – a reversão de saldos não aplica-
dos;

IV – os dividendos e remuneração de ca-
pital das ações de que trata o § 3º do art. 1º;

V – o resultado das aplicações financei-
ras dos recursos;

VI – as comissões cobradas por conta 
da garantia de provimento de seus recursos, 
de que trata o art. 5º; e

VII – a recuperação de crédito de ope-
rações honradas com recursos por ele pro-
vidos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exer-
cício financeiro será transferido para o exercício se-
guinte, a crédito do FGEE.

Art. 7º A quitação de débito pelo FGEE importa-
rá sua sub-rogação nos direitos do credor, na mesma 
proporção dos valores honrados pelo Fundo.

Art. 8º Os empreendimentos a serem garantidos 
pelo FGEE deverão ser aprovados previamente pelo 
CDFGEE.

§ 1º Os projetos da área de energia serão enca-
minhados pelo Ministro de Estado das Minas e Energia 
ao Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º O CDFGEE deliberará somente sobre proje-
tos de empreendimentos encaminhados pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 9º O FGEE não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 10. A dissolução do FGEE, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGEE, o seu pa-
trimônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 11. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGEE, ficando vinculado exclusivamen-
te à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seqües-seqües-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de obrigações do Fundo.
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Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos.

Art. 12. O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 4º Ao Tesouro Nacional, será assegu-
rada remuneração compatível com o custo de 
captação da República, interno ou externo em 
reais, a critério do Ministro de Estado da Fa-
zenda, para prazo equivalente ao dos créditos 
recebidos, na data da efetivação da concessão 
pela União do crédito ao BNDES”. (NR)

Art. 13. O excesso de arrecadação e o superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes no Tesou-
ro Nacional poderão ser destinados à amortização da 
dívida pública federal.

Parágrafo único. O disposto no caput não se 
aplica às fontes de recursos decorrentes de vinculaçio 
constitucional e de repartição de receitas a Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Art. 14. O art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de feverei-
ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica a União autorizada, até 31 
de dezembro de 2008, a permutar, observa-
da a equivalência econômica, Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para fundos 
ou caixas de previdência estaduais, na modali-
dade de nominativos e inalienáveis, por outros 
Certificados Financeiros do Tesouro com as 
mesmas características, mediante aditamento 
do contrato firmado entre a União e o Estado 
que originou a emissão dos Certificados Fi-
nanceiros do Tesouro”. (NR)

Art. 15. Fica a União autorizada a repassar ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, mediante operação de crédito, re-
cursos captados junto ao Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

§ 1º Os recursos obtidos pela União junto ao 
BIRD, no montante de até US$ 2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de dólares norte-americanos), serão repassa-
dos ao BNDES convertidos em reais à taxa de câmbio 
de venda do dólar, informada por meio do SISBACEN, 
transação PTAX800 – abertura, do dia da celebração 
do contrato com o BNDES.

§ 2º A União repassará os recursos ao BNDES 
nas mesmas condições financeiras oferecidas pelo 
BIRD.

Art 16. A Lei nº 9.074, de 7 de julho, de 1995 pas-
sa a vigorar com as alterações:

Art 11.  ..................................................
§ 1º O Produtor Independente de energia 

elétrica estará sujeito as regras de comerciali-
zação regulada ou livre, atendido ao disposto 
nesta lei, na legislação em vigor e no contrato 
de concessão ou no ato de autorização, tendo 
assegurado o acesso a rede pelas concessio-
nárias e permissionárias do serviço público de 
distribuição e pelas concessionárias do serviço 
público de transmissão.

Art. 17.  ..................................................
§ 1º As instalações de transmissão de 

energia elétrica componentes da rede básica 
do Sistema Interligado Nacional – SLN serão 
objeto de concessão, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência ou de leilão e fun-
cionarão integradas ao sistema elétrico, com 
regras operativas aprovadas pela Aneel, de 
forma a assegurar a otimização dos recursos 
eletroenergéticos existentes ou futuros.

Art 17. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro, de 
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art 26.  ..................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
V –  ........................................................
VI – O aproveitamento de potencial hi-

dráulico de potência superior a 30.000 KW 
e igual ou inferior a 50.000 KW, destinado a 
produção independente ou auto produção, 
sem as características de pequenas centrais 
hidrelétricas.

VII – O aproveitamento descrito no in-
ciso VI, obriga a venda de 70% (setenta por 
cento) da energia assegurada, no ambiente 
regulado.

§ 5º O aproveitamento referido nos inci-
sos I a VII, do caput, deste artigo, os empre-
endimentos com potência igual ou inferior a 
1.000 (mil) KW e aqueles com base em fontes 
solar, eólica, biomassa, cuja potência injetada 
nos sistemas de transmissão ou distribuição 
seja menor ou igual a 50.000 (cinqüenta mil) 
KW, poderão comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, carga seja maior ou igual a 500 
(quinhentos) independentemente dos prazos de 
carência constantes do art. 15, da Lei nº 9.074, 
de 7 de junho, de 1.995, observada a regula-
mentação da ANEEL, podendo o fornecimento 
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ser complementado por empreendimentos de 
geração associados as fontes aqui referidas, 
visando a garantia de suas disponibilidades 
energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e 
nove por cento) da energia média que produ-
zfrem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1º e 
2º, deste artigo.

Art. 18. A Lei nº 10.848, de 15 de março, de 2004, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º  ...................................................
§ 6º Entendem-se como novos empreen-

dimentos de geração aqueles que até o início 
de processo público licitatório para a expan-
são e comercialização da oferta de energia 
elétrica:

I –  ....................................................  ou
II –  ...................................................  ou
III – sejam empreendimentos detentores 

de outorga de permissão ou autorização desde 
que a central de geração não tenha iniciado 
operação comercial, ou que não seja titular 
de registro de comercialização de energia 
na Câmara de Comercialização de Energia( 
CCEE).

§ 7º A Licitação pasra a expansão da 
oferta de energia prevista no incisos II, do § 
5º, deste artigo deverá ser específica para no-
vos empreendimentos ou ampliações, sendo 
vedada a participação de empreendimentos 
de geração existentes, ressalvado o dispsoto 
nos §§ 7º-A e 7º-B.

§ 7º-A. Poderão participar das licitações, 
para expansão da oferta de energia, os em-
preendimentos de geração que tenham obtido 
outorga de permissão ou autorização da ANE-
EL, desde que atendam cumulativamente aos 
seguintes requisitos:

I – Não tenham entrado em operação 
comercial, e

II – Não tenham servido de lastro em 
contratos de energia elétrica registrados na 
Câmara de Comercialização de Energia Elé-
trica-CCEE.

§ 7º-B. Poderá também ser aplicado o 
disposto no § 7º-A, no caso empreendimentos 
detentores de outorga de concessão, até 1 (um) 
ano da data da promulgação desta lei.

§ 16. Caberá à Aneel dirimir conflitos 
entre compradores e vendedores de energia 
elétrica, que tenham celebrado CCEARs, uti-
lizando lastro em contratos de importação de 
energia elétrica ou à base de gás natural, cujas 

obrigações tenham sido alteradas em face de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
decorrentes de eventos alheios à vontade do 
vendedor, nos termos do inciso V, do art. 3º, da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

§ 17. No exercício da competência de 
que trata o § 16, a Aneel, reconhecendo a 
extraordinariedade e a imprevisibilidade dos 
acontecimentos, poderá garantir neutralida-
de aos agentes envolvidos, no limite de suas 
responsabilidades.

Art. 19. A Lei nº 3.890-A, de 25 de abril, de 1961, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 15. .................................. ................
§ 2º A aquisição de bens e a contratação 

de serviços pela Eletrobrás e suas controladas, 
poderá se dar tanto na modalidade consulta 
e pregão, observado, no que for aplicável, os 
arts. 55 a 58, da Lei nº 9.472, de 16 de julho, 
de 1997 e nos termos de regulamento próprio, 
bem como poderá se dar por procedimento li-
citatório simplificado a ser definido em decreto 
do Presidente   da República.

Art. 20. Fica acrescido o inciso XIX, ao art. 4º, da 
Lei nº 10.847, de 15 de março, de 2004:

Art. 4º  ...................................................
XIX – Elaborar e publicar o estudo de 

inventário do potencial de energia elétrica, 
proveniente de fontes alternativas.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Medida Provisória.

Art. 22. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 23. Fica revogado o art. 1º, da Lei nº 11.651, 
de 7 de abril de 2008, na parte em que altera o art. 1º, 
da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004.

Sala das Sessões, – Deputado   Eduardo Cunha, 
Relator.

O SR. FERNANDO CORUJA – Só um esclare-
cimento, Deputado   Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA – Pois não, Deputado   
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado   Eduar-
do Cunha, no art. 19, que V.Exa. incluiu na medida 
provisória, há uma alteração significativa, que é a 
possibilidade da contratação de bens e serviços pela 
ELETROBRÁS e suas controladas por procedimento 
licitatório simplificado a ser definido em decreto do 
Presidente   da República, em vez de seguir o proces-
so licitatório normal.
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Como a Constituição exige ser constitucional a 
questão da licitação, eu gostaria de perguntar a V.Exa., 
eminente membro da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, se não vê inconstitucionalidade em permitir que 
licitações sejam disciplinadas por meio de decreto.

O SR. EDUARDO CUNHA – Digo a V.Exa., 
Deputado   Fernando Coruja, como bom jurista que é, 
que o art. 19 possui alteração apenas na sua parte fi-
nal, já que a descrição original da forma de consulta 
e pregão é apenas a repetição da parte vigente hoje 
do artigo.

O texto, acrescido por demanda do próprio Minis-
tério, foi com o objetivo de igualar o texto que se refere 
à ELETROBRÁS ao exato texto que está previsto na 
Lei nº 9.472, de 1997, no que toca à destinação da 
PETROBRAS.

Então, se inconstitucionalidade houvesse, certa-
mente já a teriam arguido na Lei nº 9.472, que, passa-
dos 12 anos, não sofreu qualquer contestação, pelo 
menos de que eu tenha conhecimento, do ponto de 
vista constitucional. Se a V.Exa. assistir razão, em seu 
pleito, eu diria que estamos 12 anos atrasados para 
contestá-lo. No meu entendimento, o que está disposto 
na Lei nº 9.472, de 1997 – se não me engano, art. 23 
–, é exatamente o que está aqui. Ele é constitucional, 
foi previsto e acolhido, e é uma decisão de se imple-
mentar ou não.

De qualquer maneira, a preservação das formas 
de licitação está prevista, porque não se alteraram as 
formas de licitação que estão aqui colocadas original-
mente – a forma de consulta e a de pregão, dispostas 
na repetição da parte original da Lei nº 3.890-A, art. 
15, já que o texto, até essa parte, é apenas a mera 
repetição do texto.

O SR. CARLOS ZARATTINI – Sr. Relator...
O SR. EDUARDO CUNHA – Pois não. Às ordens, 

Deputado   Zarattini.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, no art. 17, 
§ 5º, existe: “O aproveitamento referido nos incisos I 
e VII”.

Parece-me que houve um equívoco. É inciso I 
e inciso VI.

O SR. EDUARDO CUNHA – Eu já falei e já cor-
rigi manualmente a informação. São os incisos I a VII. 
É que V.Exa. não está com o acréscimo que foi feito, 
fruto da reunião da manhã. Foi acrescido o inciso VII, 
que eu li aqui e tem a seguinte redação...

O SR. CARLOS ZARATTINI – Exatamente. De-
veria ser o inciso VI, parece-me: “O aproveitamento 
referido nos incisos I e VI”. O VII...

O SR. EDUARDO CUNHA – Mas o objetivo aí 
é cobrir todos os incisos do artigo. E, como passou a 

ter 7 incisos, a referência passou a ser dos incisos I a 
VII, na minha avaliação. Não é nem I e VI. É de I a VII. 
O inciso VII foi incluído agora.

O SR. CARLOS ZARATTINI – O inciso VII se 
refere ao inciso VI.

O SR. EDUARDO CUNHA – Não. Veja bem, 
Deputado   Carlos Zarattini: o inciso VII se refere ao 
inciso VI. Então, é uma redundância. Citar do inciso I 
ao VII não causa qualquer prejuízo. Eu acho que o ex-
cesso de zelo pode evitar, amanhã, uma contestação., 
Deputado   José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Relator, eu acho que 
o Deputado   Carlos Zarattini tem razão. S.Exa. está fa-
zendo referência à Lei nº 9.427.

O SR. EDUARDO CUNHA – À Lei nº 9.427.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Portanto, o 

Deputado   Carlos Zarattini parece ter razão.
O SR. EDUARDO CUNHA – O que ele está fa-

lando, Deputado   José Carlos Aleluia, é que eu teria 
de me limitar ao inciso VI. Mas foi incluído o inciso VII, 
agora. O inciso VII foi incluído e tem o seguinte teor: “O 
aproveitamento descrito no inciso VI obriga a venda de 
70% da energia assegurada, no ambiente regulado”.

Com a inclusão desse inciso, a referência do §5º 
tem de ser até o inciso que cabe, que é o inciso VII.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas V.Exa. 
muda o sentido, amplia. Na hora em que V.Exa. coloca 
o inciso VII, V.Exa. inclui os aproveitamentos descritos 
no inciso VI, obrigando a venda no inciso VII.

V.Exa. está incluindo um constrangimento, uma 
restrição a esse... Exatamente por isso a proposta do 
Deputado  . Não é apenas de organização, é de con-
teúdo.

O SR. EDUARDO CUNHA – Não, o conteúdo 
descrito no inciso VII foi fruto de acordo com o Gover-
no para poder ter o acolhimento da emenda.

Eu até diria a V.Exa. que, na minha opinião, por 
minha própria vontade, não colocaria o inciso VII. Ele 
foi acrescido e é fruto de acordo – de acordo, que eu 
digo, no seio do Governo –, para o acolhimento da 
emenda.

Então, o inciso VII acolhido, o que o Deputado   
Carlos Zarattini estava falando era da menção do §5º. 
S.Exa. não está contestando o teor do inciso VII; S.Exa. 
está contestando que a minha referência – “do inciso I 
ao inciso VII” – deveria se limitar a “do inciso I ao inci-
so VI”. Veja bem: não há nenhum obstáculo para fazer 
a referência “do inciso I ao inciso VI”. Eu acho que é 
exatamente o mesmo. O meu entendimento é de que 
fica mais preciso “ao inciso VII”.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas é res-
tritivo.
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O SR. EDUARDO CUNHA – V.Exa. já está con-
testando o mérito.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – É o mérito. 
Pareceu-me um erro de redação.

O SR. EDUARDO CUNHA – Não, V.Exa. está 
contestando o mérito.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não. Acho 
que seria um erro de redação, mas V.Exa. agora está 
dizendo que é de mérito.

O SR. EDUARDO CUNHA – É uma questão me-
ritória porque foi incluída uma restrição para limitar a 
venda dessa energia dentro do ambiente regulado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com li-
cença, meus amigos, um momento.

O relatório já foi feito; foi proferido da tribuna. 
Vou sugerir ao Relator que desça da tribuna. Eu acho 
que vamos discutir a matéria e, depois, vamos pedir 
os esclarecimentos.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente  ...
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente  , uma 

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Silvio 

Costa.
O SR. SILVIO COSTA – Não é uma questão de 

ordem.
O SR. CHICO ALENCAR – Mas a minha é ques-

tão de ordem. Tem precedência. Não tem precedência 
questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Um mo-
mento! Um por vez., Deputado   Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado   Eduardo 
Cunha, quero a opinião de V.Exa. sobre esse art. 17.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   
Silvio Costa, com licença. A Presidência está determi-
nando que o Relator desça da tribuna. Vamos discu-
tir a matéria. Depois o chamaremos novamente para 
que esclareça pontos. Caso contrário, vamos formar 
um debate antes da discussão da própria matéria; 
discussão genérica, aliás, porque há requerimento de 
adiamento da votação.

Caso contrário, vamos ficar num debate, no ple-
nário, que seria como o debate na Comissão que dis-
cutiu a reforma tributária.

Relator, V.Exa. pode deixar a tribuna, está 
bem?

Durante a leitura do parecer do Relator, 
assumem sucessivamente a Presidência os 
Srs. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, e Michel 
Temer, Presidente  .

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem rigorosamente, para o bom an-
damento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , foi proferido 
o parecer, mas tenho necessidade – talvez por defi-
ciência de informação minha – de ver o texto do PLV 
produzido. Em que momento ele será entregue, para o 
bom encaminhamento dos debates desta Casa? 

Senão, Sr. Presidente  , fica esse diálogo um tan-
to infrutífero, com o Relator dizendo ter acrescentado 
isso e aquilo na reunião de hoje de manhã. E o que 
vale é o que está escrito. Essa é uma consigna da 
contravenção, mas, para o bem, ela pode ser usada 
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O parecer 
já está sendo distribuído, Sr. Deputado  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência vai proceder à votação do requerimento de 
adiamento da discussão, por 2 sessões, da Medida 
Provisória nº 450/08. Enquanto isso, o texto será dis-
tribuído aos senhores.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
regimentais, o adiamento da discussão por 2 sessões 
da MP 450/08, constante do item 01 da presente Or-
dem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Lira 
Maia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   Edu-
ardo Valverde, que falará contra a matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente  , quem quer realmen-
te enfrentar a crise financeira, assegurar a governa-
bilidade, jamais poderá ser a favor do adiamento de 
discussão. Essa medida provisória há um bom tempo 
já tramita nesta Casa, é do amplo conhecimento dos 
Deputado  s.

Obviamente, o requerimento visa apenas protelar 
a discussão, porque interessa à Oposição que o Brasil 
não tenha os instrumentos para o devido enfrentamento 
da crise, e essa medida provisória é um deles.

Essa medida provisória cria um Fundo de Ga-
rantia a Empreendimentos de Energia Elétrica, atra-
vés do qual estatais federais participarão ativamente 
do Complexo do Madeira, de Belo Monte e de outros 
empreendimentos energéticos. É importante que as 
empresas federais de energia elétrica tenham condi-
ções de garantir a sua parcela nos investimentos, o 
que o Fundo poderá propiciar.
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Por outro lado, a medida provisória prevê a am-
pliação dos recursos do BNDES, hoje o principal banco 
de fomento às atividades do PAC. Naturalmente, falar 
de PAC assusta a Oposição, porque o PAC é mais 
desenvolvimento, mais trabalho, mais renda, e certa-
mente o cenário de 2010 com um País diferente não 
interessa à Oposição, que quer a crise, o desemprego, 
quer razões para discursos simplesmente, porque lhe 
falta um projeto político de País.

Por essa razão, não podemos acolher esse re-
querimento de adiamento, que tem fins meramente 
político-eleitorais. A eleição está longe. Temos agora 
de pensar no Brasil.

O ano de 2002 ainda está na mente da popula-
ção brasileira em razão do mal que a Oposição fez ao 
País, ao atemorizar o empresariado e a população e 
fazer crescer o Risco Brasil e a dívida pública imobiliá-
ria. Não podemos permitir que esse contexto se repita 
no País diante da delicadeza do cenário internacional. 
É um crime lesa-pátria impedir que o País adote os 
instrumentos de combate à crise.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado   José 
Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , como V.Exa. sabe, 
temos divergências quanto às propostas do Governo. 
O Governo não apresentou um projeto articulado, ade-
quado para o enfrentamento da crise. O que se vê são 
espasmos de bondade a determinados setores. Mesmo 
assim, não estamos em processo de obstrução; esta-
mos, sim, em processo de análise e discussão.

Quando pedi a V.Exa. algum tempo mais, é por-
que, em razão das alterações introduzidas pelo Relator, 
não tivemos, nós, do Democratas – e a responsabilida-
de maior é minha –, a capacidade de absorver as mu-
danças produzidas pela mente brilhante do Deputado   
Eduardo Cunha. A velocidade com que ele pensa é 
maior do que a com que assimilamos suas palavras.

Portanto, esse requerimento não tem o propó-
sito obstrutivo, mas apenas o de criar uma oportuni-
dade para que entendamos o teor do projeto de lei 
de conversão. Quando V.Exa. me chamou para fazer 
a defesa do requerimento, Sr. Presidente  , eu estava 
inclusive tirando algumas dúvidas com o Deputado   
Eduardo Cunha.

Quanto ao mérito, Sr. Presidente  , temos algu-
mas divergências de fundo – divergências de natureza 
partidária –, e não sei se o Deputado   Eduardo Cunha 
poderá removê-las. Uma delas diz respeito à previsão 
de uma lei delegada, o que fere frontalmente a Cons-
tituição. E no momento em que temos um professor 
de Direito Constitucional presidindo a Casa, autor de 

um dos melhores livros de Direito Constitucional, que 
até os engenheiros como eu leem e passam a discutir 
um pouco Direito Constitucional, não é razoável que 
se queira contrariar o art. 173 da Constituição, que 
estabelece que nas licitação e contratação de bens, 
serviços, compras e alienações serão observados 
os princípios da administração pública previstos. E o 
Deputado   Eduardo Cunha propõe no art. 19 que esta 
lei seja estabelecida pela iniciativa exclusiva de S.Exa. 
o Presidente   da República.

Portanto, esse é um ponto relevante das obser-
vações feitas pelo Democratas, com fundamento nos 
argumentos do Deputado   Roberto Magalhães.

Não concordamos com a ideia de que a ELETRO-
BRÁS possa comprar e vender – não é só comprar, é 
comprar e vender –, mediante um processo simplificado 
estabelecido por S.Exa. o Presidente   da República.

Portanto, somos favoráveis ao adiamento, para 
que possamos discutir melhor a matéria;

Sr. Presidente  , não me vou alongar. No decorrer 
do encaminhamento, poderei inclusive mudar de po-
sição, se o Deputado   Eduardo Cunha evoluir em seu 
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como um 
Parlamentar fala a favor e outro contra, vamos passar 
à orientação de bancada.

Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero 
me reportar a V.Exa., que, no ânimo inaugural de bem 
exercer a Presidência da Casa, fez uma afirmação con-
sensual e absolutamente importante: este Plenário só 
pode operar com consciência na análise de matérias 
se todos receberem o parecer e eventuais projetos de 
conversão prolatados pelos Relatores das matérias com 
antecedência. V.Exa. chegou a falar até em 10 dias.

Agora, eu – e, acredito, a maioria dos Deputado  s 
presentes – não tenho o projeto de lei de conversão. 
Aqui já foi mencionado o art. 19, e o projeto que tenho 
em mão conta com 18 artigos. Já foi dito também que se 
pode trocar a licitação por um decreto presidencial. Isso 
é sério, é grave. Carecemos, para o bom procedimento 
legislativo, do texto escrito e não apenas ouvido.

É o apelo que faço a V.Exa. Continuo sem rece-
ber a matéria. Aliás, muitas vezes, com as conquistas 
da Internet e da comunicação, encaminha-se para as 
Lideranças uma proposta pela manhã e à tarde chega 
outra – e, neste caso, já se fala em novas alterações. 
Assim, é impossível votar. Matéria desse porte, que diz 
respeito à matriz energética e investimentos públicos 
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no setor privado, coisa que agora entusiasma o PT – 
não era esse o nosso PT de antigamente – tem de ser 
discutida com seriedade.

Portanto, a nossa posição é pelo adiamento da 
discussão por duas sessões, para fazer uma discus-
são séria, para valer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “sim”.

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o PV 
participou das discussões e quer também fazer uma 
declaração a favor do adiamento. Não só porque a 
questão da sustentabilidade foi completamente con-
tornada, exceto na admissão parcial das emendas do 
Deputado   Fernando Coruja e do Deputado   Arnaldo 
Jardim, como também porque queremos discutir muito 
profundamente essa história de que é possível substi-
tuir a Lei das Licitações por um decreto do Presidente   
da República. Isso pode propiciar efetivamente alguma 
celeridade, mas pode aprofundar também o processo 
de corrupção e a falta de transparência no País.

Então, queremos discutir essa questão mais pro-
fundamente também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”.

O PPS, como vota? (Pausa.)
O PDT. como vota? (Pausa.)
O PP, como vota?
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 

vota “não”.
Como vota o PR?
O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota ”não”, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “não”.

Como vota o Bloco?
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota 
“não”, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “não”.

Como vota o DEM?
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente  , ao defender o re-
querimento de adiamento da discussão, o Deputado   
José Carlos Aleluia foi extremamente feliz ao dizer 
que viemos a este plenário hoje com a disposição de 
votar. Não se trata de obstrução por parte do partido 
Democratas.

Todavia, como novas matérias foram introduzi-
das no parecer do Relator, algumas inclusive matérias 
inconstitucionais, no entendimento do partido, apre-
sentamos este requerimento e recomendamos sua 
aprovação aos democratas.

Portanto, até para que tenhamos um espaço 
maior para dirimir as dúvidas existentes – e acredito 
que haja predisposição no sentido de que elas sejam 
esclarecidas – e se possa chegar a um entendimento 
para a votação da matéria, o Democratas orienta voto 
“sim”, pelo adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
vota “sim”.

Como vota o PDT, Deputado   João Dado?
O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

vota “não”.
Como vota o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , também 
viemos a este plenário com a disposição de votar. Ago-
ra, aqui, surge uma surpresa a cada instante. Quan-
do chega o parecer, há sempre novidades. A ideia de 
permitir que, por decreto, se estabeleça um processo 
simplificado de licitação é uma questão pelo menos 
delicada, para não dizer grave.

Já se argumentou aqui que tal procedimento po-
deria ser aplicado em relação à PETROBRAS. Ora, as 
denúncias de roubalheira que PETROBRAS está so-
frendo, principalmente na Diretoria Internacional, são 
muito grandes. Temos de apurá-las. Não queremos que 
aconteça isso na ELETROBRÁS e por aí afora.

Por isso, temos de analisar com mais calma e 
cautela essa medida provisória. Alguns dizem que é 
fácil, mas não temos a onisciência de analisar as coi-
sas com tanta rapidez como outros.

Encaminhamos o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”.
Como vota o PSDB? 
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o PSDB está 
presente e quer votar as medidas provisórias, mas 
perdemos muito tempo com a MP nº 449, por falta de 
acordo entre o Governo e o Relator.

Recebemos o parecer à MP nº 450 há menos de 
24 horas, e trazendo grandes dúvidas. Peço a V.Exa., 
Sr. Presidente  , que cobre dos Relatores – a MP nº 451 
será a próxima – o envio dos pareceres com antece-
dência, para que não ocorra o que está acontecendo 
agora em plenário.
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O PSDB recomenda o voto “sim”, para o adia-
mento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 
o PSDB.

Como vota o PT?
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o Partido dos 
Trabalhadores é favorável à medida provisória. Por isso, 
quer que ela seja votada. Não aceitamos seja ela reti-
rada pauta, como proposto neste requerimento, porque 
a medida é positiva, fortalece o setor elétrico do País 
e recupera pontos em que não conseguimos avançar 
no debate da reforma do setor elétrico, como dar ao 
sistema ELETROBRÁS o status que tem, por exem-
plo, a PETROBRAS e lhe conferir mais liberdade de 
ação num momento de crise que precisamos crescen-
temente de recursos para garantir empreendimentos 
no segmento energético...

O PT é contra o requerimento, para que possa-
mos votar essa medida provisória muito importante no 
setor elétrico brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT vota 
“não”.

O PMDB, como vota?
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/

PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , PMDB vota “não”. Queremos discutir a 
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “não”.

Minoria, como vota? (Pausa.)
Governo, o que recomenda?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
em primeiro lugar, queremos registrar o esforço feito 
pelo nobre Relator diante de tantas emendas e de as-
sunto tão complexo, ao oferecer um parecer bastante 
objetivo acerca da criação de um fundo garantidor de-
cisivo para grandes investimentos em energia elétrica, 
garantia atualmente não disponível para as nossas 
empresas estatais.

Debatemos exaustivamente e chegamos aqui 
conscientes do acerto do parecer. Não há razão, a nosso 
juízo, não obstante uma ou outra divergência que pos-
sam ter Oposição e Governo, para não enfrentarmos o 
tema, discuti-lo e votá-lo ainda na tarde de hoje.

Louvamos  o Deputado   José Carlos Aleluia por 
dizer que o DEM não está em ação obstrutiva ao re-
querer o adiamento, mas não podemos concordar com 
a atitude que às vezes procrastina decisão que poderia 
ser tomada no dia de hoje.

Por isso, conclamamos a base para rejeitar o re-
querimento, discutir e votar hoje a medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Governo 
recomenda o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputado  s que forem a favor da aprovação do requeri-
mento permaneçam como se encontram; os que forem 
contrários levantem o braço. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA) – Sr. Presidente  , 

peço verificação.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ) – Sr. Presidente  , 

verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação 

conjunta concedida.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicito 

aos Srs. Deputado  s que tomem seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente  , o PSDB muda 
a orientação para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
está em obstrução.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
gostaria de convocar os Deputado  s da base do Go-
verno, que construíram com o Relator esse parecer, 
a virem ao plenário para votarmos o requerimento e a 
medida provisória no dia de hoje.

É importante avançarmos na pauta. Portanto, a 
presença em plenário de toda a base do Governo é 
indispensável.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , con-
vidamos Deputado  s do PMDB presentes na Casa que 
venham a plenário para votarmos a Medida Provisó-
ria nº 450.

Sr. Presidente  , quero anunciar a presença em 
Brasília dos Vereadores de Aimorés, Estado de Minas 
Gerais. S.Exas. foram a vários Ministérios para exter-
nar pleitos considerados importantes para a região 
leste de Minas.

É com prazer que recebemos toda a bancada da 
Câmara Municipal de Aimorés.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , encarecemos a 
urgente a presença em plenário de todos os Parla-
mentares da bancada do PT, para que rapidamente 
possamos atingir o quorum de 257 Deputado  s e, vo-
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tado o requerimento, iniciar o processo de discussão 
e votação dessa importante medida provisória.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , uso da pala-
vra para orientar pelo PHS. Nosso partido quer votar. 
O PHS cumprimenta o Deputado   Eduardo Cunha pelo 
parecer e encaminha o voto “não”.

O SR. VALDIR COLATTO – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra V.Exa.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , anun-
cio que a Comissão Especial criada por V.Exa. para 
tratar da crise econômica mundial e que diz respeito 
à repercussão na Agricultura já começou a trabalhar, 
e vai ouvir figuras influentes e representantes das di-
versas entidades para formatar um programa de com-
bate à crise.

A agricultura e a pecuária precisam de uma pro-
posta consistente para superar a crise. A indústria 
está sem crédito; o agricultor não tem como vender 
sua safra.

É indispensável, portanto, que esta Casa, após 
ouvir a sociedade, encaminhe ao Governo proposi-
ções concretas para que o setor agropecuário saia 
da crise.

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o Democratas 
muda para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, pela ordem, à Deputada  Íris de Araújo.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente  , 
Sras. e Srs. Deputado  s, recebi o desafio e a grata in-
cumbência de presidir o PMDB Nacional em face do 
pedido de licença deste extraordinário homem público 
que é o Presidente   da Câmara Federal, o Deputado   
Michel Temer.

Destaquei, por ocasião da posse, o significado 
daquele momento histórico: pela primeira vez uma 
mulher preside o maior partido do Brasil e da Améri-
ca do Sul, o que se traduz em mais uma significativa 
vitória ao longo de uma caminhada complexa e difícil 
num cenário marcado pelas desigualdades, pela su-
premacia de gênero e pela ainda tímida participação 
feminina nas instâncias de decisão do País.

Acredito, Sras. e Srs. Deputado  s, que partidos e 
instituições não devem ter donos! Pelo contrário. De-
vem ser referência de gestões colegiadas e abertas 
que valorizem, sobretudo, a participação de seus in-
tegrantes, de seus movimentos organizados, com ên-
fase no debate de ideias que possam ajudar o Brasil 

a prosperar na busca do crescimento e do combate 
às desigualdades.

É exatamente esse perfil democrático e amplo o 
fundamento da grandiosidade do PMDB, que surpre-
ende a cada eleição ao se mostrar ao País como uma 
agremiação profundamente enraizada no coração e 
na alma dos brasileiros, com presença ativa em todos 
os Municípios, convivendo diretamente com a popula-
ção, compartilhando de suas dores e alegrias, tendo, 
portanto, legitimidade para representá-la.

Somos o maior partido do Brasil, com 8 Gover-
nadores, 20 Senadores, 94 Deputado  s Federais, 5 
Prefeitos de Capitais, 1.308 Prefeitos, 8.308 Verea-
dores, 2 milhões e 99 mil filiados, 15 milhões de sim-
patizantes! 

Essa estrutura, Sr. Presidente  , não se alcança da 
noite para o dia, nem é obtida num passe de mágica. 
É, sim, resultado do trabalho sério, árduo e corajoso 
de uma multidão de militantes: mulheres e homens 
aguerridos, trabalhadores, jovens, mães e pais de fa-
mílias, muitos deles forjados na dura batalha contra a 
ditadura militar. São cidadãos de todos os cantos da 
Nação que ousaram proclamar a luta pelas liberdades, 
que não se intimidaram frente aos obstáculos e que 
não se envergonham, sim, de contribuir para que o 
Brasil supere etapas históricas pela via da legalidade, 
da governabilidade, da estabilidade!

O PMDB não é apenas a representatividade 
de seus Deputado  s e Senadores, de seus Ministros, 
de seus Prefeitos e Vereadores! Antes, o partido é a 
expressão das ruas e dos lares brasileiros. A sua se-
mente vem da espontaneidade do povo. A sua história 
não nasceu da ambição política. O seu berço é feito 
de lágrimas e de dores pelas vidas que foram ceifa-
das injustamente pela tirania dos ditadores ou que 
sofreram a aberração da tortura. Não se trata de uma 
legenda fabricada, Sr. Presidente  , e é inaceitável que 
se pretenda manchar a trajetória do PMDB, um par-
tido com tantos e inestimáveis serviços prestados ao 
Brasil e ao seu povo.

Jamais abdicamos do patrimônio da ética e do res-
peito irrestrito para com os bens públicos. Se fosse de 
outra forma, a população não teria confiado ao PMDB 
tamanhos encargos durante sucessivos pleitos eleitorais 
em décadas de atuação no cenário político brasileiro!

O partido sempre se guiou pela mais alta respon-
sabilidade e inteiro comprometimento com as causas 
nacionais, em constante posição de vigilância para que 
as instituições do País jamais fossem afetadas em face 
de graves acontecimentos que se seguiram no decorrer 
de diferentes períodos em que a democracia brasileira 
foi colocada à prova.
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A disposição do PMDB em ajudar o País e contri-
buir para a estabilidade, desta forma, jamais pode ser 
confundida como apego a privilégios ou a cargos. A 
temperança e o equilíbrio são componentes essenciais 
de um partido que, ao lado da garra de sua juventude, 
possui a experiência de líderes em combates travados 
durante períodos de grandes dificuldades que geraram 
aprendizados e ensinamentos valiosos.

Chego à Presidência da legenda depois de mais 
de 40 anos de atividades públicas. E chego como uma 
das militantes que mobilizaram o País na luta pelas Di-
retas Já, sendo a única mulher a discursar no primeiro 
grande comício, ao lado de Tancredo e Ulysses; como 
a primeira mulher a se candidatar à Vice-Presidência da 
República, ainda em 1994; como ex-Presidente   do PMDB 
de Goiás em 2 mandatos consecutivos; e agora como a 
Deputada  mais votada da história de meu Estado.

Sinto-me com entusiasmo ainda maior frente ao 
desafio de conduzir o partido num momento que exige 
os esforços de todos para que o País possa atravessar 
sem traumas a complexa crise financeira global.

É preciso que o Brasil revigore os instrumentos 
que possui para que o fardo da crise não seja, mais 
uma vez, jogado no ombro da classe média e dos tra-
balhadores de baixa renda.

Neste sentido, a agilização dos investimentos em 
obras sociais e de infraestrutura, como a anunciada 
construção de 1 milhão de moradias no País, é provi-
dência inadiável para gerar postos de trabalho, aquecer 
a economia e, principalmente, beneficiar milhares de 
famílias que possuem o sonho da casa própria.

Mas, Sr. Presidente  , o País também deve insis-
tir no caminho das reformas, sob pena de enfrentar 
retrocessos de consequências danosas para a vida 
nacional.

Com a perspectiva de votação no Congresso 
Nacional da reforma tributária, no máximo até julho 
deste ano, por meio de uma proposta de emenda à 
Constituição, o PMDB deve liderar as iniciativas para 
que prospere o debate a respeito da inadiável reforma 
política que precisa trazer: o financiamento público de 
campanha; o ordenamento dos partidos para que não 
se constituam em moeda de troca; a fidelidade parti-
dária, dentro do entendimento de que os mandatos 
pertencem aos partidos.

Uma reforma política autêntica deve se pautar pela 
coragem e pela ousadia, com o propósito de construir 
um cenário positivo para a sociedade brasileira. Preci-
sa, sobretudo, criar mecanismos de incentivo à maior 
participação da mulher nos pleitos eleitorais.

Neste sentido, apresentei projeto de lei que au-
menta a destinação financeira aos partidos que ele-
gerem o maior número possível de representantes do 

segmento feminino. O Brasil tem um dos piores índi-
ces de representação de mulheres no Poder Público. 
Sem o equilíbrio de gênero, a democracia fica manca 
e tende a reproduzir práticas deformadas que atrofiam 
a atividade pública. Com certeza, a sensibilidade femi-
nina tornaria as estruturas de poder mais receptivas 
ao clamor que vem dos lares e das ruas.

É preciso, portanto, que as conquistas do modelo 
macroeconômico brasileiro estejam conjugadas com 
medidas urgentes que possam tratar as nossas dolo-
rosas feridas sociais.

O PMDB, dessa forma, permanecerá firme em 
sua disposição de enfrentar o desafio de construir a 
verdadeira igualdade de direitos entre homens e mu-
lheres, de todas as raças, de todos os credos, de todas 
as condições e origens.

Para dirigir o partido que valoriza a luta das mu-
lheres, dos negros, dos jovens, dos trabalhadores, 
que Deus me dê paciência para esperar, coragem 
para enfrentar, sabedoria para decidir e determinação 
para prosseguir.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação.
Solicito aos Srs. Deputado  s que venham ao ple-

nário.
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero agradecer 
ao Deputado   Eduardo Cunha, essa lúcida inteligên-
cia do Rio de Janeiro, por ter atendido à pretensão da 
grande maioria dos Deputado  s do Norte do Brasil e de 
grande parte da Câmara dos Deputado  s de modificar 
o art. 15, pela sua clara inconstitucionalidade.

Agora, a obstrução deve suspensa, para que 
possamos votar a matéria.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , convido os Deputado  s e Deputada s do 
PMDB a virem ao plenário para que concluamos a vo-
tação, ao tempo em que cumprimento a Presidenta do 
PMDB, a Deputada  Íris de Araújo, pelo seu pronuncia-
mento que honra a todos nós peemedebistas.

Obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente  , peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, quero me aliar aos delegados de 
Policia integrantes da Associação dos Delegados de 
Polícia do Pará que assinaram nota de repúdio a ato 
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da juíza Maria Edwiges Lobato, da 16ª Vara Penal do 
meu querido Estado.

Essa senhora, lamentavelmente, ferindo os prin-
cípios da lei e desonrando a toga de magistrado, con-
cedeu habeas corpus a um dos maiores traficantes 
do País, de nome Dote. O rapaz, com apenas 26 anos 
de idade, é bilionário, dono de fazendas, helicóptero e 
outros bens de valor incalculável; recentemente, havia 
ameaçado um dos mais conceituados delegados de 
Polícia do Pará, o Delegado Éder Mauro.

O próprio Presidente   do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, Dr. Rômulo Nunes, assim como todos os 
desembargadores, não compactuaram com a decisão. 
O Pará é um berço de magistrados íntegros e sérios, 
preocupados com o combate à violência. Mas essa 
senhora, a juíza Maria Edwiges Lobato, cujo currículo 
não é aplaudido no meu Estado, acabou – nenhum 
de nós entendeu o porquê –, da noite para o dia, sem 
amparo legal que respaldasse seu ato, concedendo 
um habeas corpus a um megatraficante de cocaína, 
dono de laboratório de cocaína, colocando na rua um 
homem que estava propondo a pistoleiros do Estado 
do Pará que matassem o Delegado Éder Mauro.

A  Polícia Civil paraense, que realiza árduo ser-
viço no combate à violência no meu Estado, montou, 
com a ajuda de policiais do Estados do Ceará e do 
Rio de Janeiro e da INTERPOL, toda uma estratégia 
– um exaustivo trabalho de investigação e planeja-
mento –, e conseguiu prender o traficante Dote, dono 
de um patrimônio que ultrapassa a casa dos 200 mi-
lhões de reais.

Não conseguimos entender o que levou essa juíza 
a conceder o habeas corpus. Será que ela compactua 
com o crime organizado? Será que ela é partícipe do 
crime organizado?

Gostaria, Sr. Presidente   Michel Temer, que V.Exa. 
repassasse essas minhas tristes palavras aos mem-
bros do Conselho Nacional de Justiça, atualmente 
presidido pelo Ministro Gilmar Mendes, Presidente   do 
Supremo Tribunal Federal, para que essa juíza preste 
àquele órgão os devidos esclarecimentos.

Repito: o meu Estado do Pará é um berço de gran-
des juízes. Dr. Rômulo Nunes, Dr. Maroja e Dr. Milton 
Nobre são magistrados que fazem história, mas a Dra. 
Maria Edwiges Lobato não sei o que está fazendo na 
cadeira de magistrado. Ela está apoiando um traficante, 
um latrocida de extrema periculosidade; está colocan-
do, sem nenhum respaldo, até porque não era a juíza 
do feito e não tinha o amparo legal para conceder o 
habeas corpus, esse homem na rua.

Era o que eu queria declarar, Sr. Presidente  .
Muito obrigado.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , quero reorientar 
a bancada do Partido Verde.

Nós, do PV, atendendo às importantes ponde-
rações do Deputado   Fernando Gabeira, queremos 
orientar o voto “não”, para que possamos trazer al-
guns aspectos das discussões que travamos com o 
grupo de trabalho que estava debatendo a matéria 
com o Relator.

Queremos, portanto, encaminhar o voto “não”, in-
clusive com o apoio do Deputado   Fernando Gabeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO – Por favor, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
V.Exa. tem 1 minuto.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (Bloco/PTB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
quero agradecer a V.Exa. por ter recebido os movimen-
tos sociais em favor da moradia digna.

Está programada para amanhã a reunião da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 
que vai ser apreciada a PEC nº 285, de 2008, que trata 
da questão da moradia digna.

Agradeço a V.Exa. a disponibilidade de nos re-
ceber e de se dispor a criar uma Comissão Especial 
para estudar essa PEC que vai destinar 2% da receitas 
da União e 1% das receitas dos Estados e Municípios 
para a construção de casas sociais.

Desejo que essa PEC progrida e que, na maior 
tranquilidade, possa ser aprovada nos próximos dias.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação.

VOTARAM:
SIM 60 Srs. Parlamentares; 
NÃO 257 Srs. Parlamentares;
ABSTENÇÃO 00 
TOTAL 317 votos.

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE ADIA-
MENTO DA DISCUSSÃO POR 2 SESSÕES DA ME-
DIDA PROVISÓRIA Nº 250, DE 2008.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 450/2008 – REQUERIMENTO 
DE ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR 2 SESSÕES 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/03/2009 17:34
Encerramento da votação: 25/03/2009 17:55
Presidiu a Votação: Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento para que a discussão seja feita 
por grupo de artigos.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 165, § 2º, do Regimento Interno, que a discussão 
da MP 450/08 seja feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Lira 
Maia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado   Eduardo 
Valverde. (Pausa.)

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o par-
tido na votação anterior.

O SR. PAULO MAGALHÃES (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
com o partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente  , se tivesse visto o 
Programa Minha Casa, Minha Vida, que vai distribuir 
1 milhão de moradias à população de baixa renda, 
certamente a Oposição não apresentaria esse reque-
rimento, que visa protelar a discussão da medida pro-
visória, atrapalhar o Brasil.

Em vez de atrapalhar o Brasil, temos que aju-
dar o Brasil com 1 milhão de moradias, com a medida 
provisória que estamos discutindo, que vai aportar re-
cursos, ampliar os recursos do BNDES, instituir fundo 
garantidor, para que as empresas concessionárias 
federais de transmissão e de geração de energia elé-
trica possam participar de empresas com propósitos 
específicos, e, com isso, fortalecer o PAC.

Então, que conheçamos o Programa 1 Milhão 
de Moradias, tenhamos o coração patriota, voltado ao 
Brasil, e deixemos as questões menores, as questões 
rasteiras, as questões que não interessam ao povo bra-
sileiro, principalmente àquele trabalhador que depende 
de seu trabalho, dependo do emprego para viver e dar 
continuidade a sua vida.

Por essa razão, sou contrário a esse requerimen-
to, que tem caráter protelatório.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente  , na vo-
tação anterior, votei com a bancada. Muito obrigada.

O SR. ERNANDES AMORIM (Bloco/PTB-RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei com o partido.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o 
partido. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado   Lira Maia, para falar a favor. 
(Pausa.)

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os 
Deputado  s que não votaram na anterior, se votarem 
nesta, serão considerados presentes na anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   
Lira Maia.

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente  , pelos mesmos motivos pe-
dimos o adiamento da discussão. Como já foi dito, te-
mos algumas dúvidas quanto ao relatório. Nós já con-
versamos, através do Deputado   José Carlos Aleluia, 
com o Relator. Já há o compromisso de fazer alguns 
reparos. O Democratas não veio para cá com o intuito 
de obstruir. O Democratas quer o maior tempo pos-
sível de discussão, para chegarmos a um consenso 
sobre a matéria.

Posso dizer que esta medida provisória tem mui-
tas características boas. Nós viemos aqui para votar, 
mas estamos divergindo em alguns pontos. Por isso, 
estamos defendendo que se faça a discussão por gru-
po de artigos e, para isso, apresentamos este reque-
rimento. Pedimos ao Relator que atenda aos nossos 
pleitos e, no final da discussão dessa matéria, assuma 
o compromisso de fazer esses reparos. Ficando boa a 
matéria, o Democratas está disposto a vir aqui votar, 
consolidando, então, a discussão e a votação desta 
medida provisória.

Portanto, encaminhamos o voto “sim”, para que 
possamos discutir a matéria por grupo de artigos, 
chegar ao consenso e fazer reparos ao que veio de 
surpresa, na última hora, no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra o requerimento de votação por grupo de artigos, 
concedo a palavra ao Deputado   Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente  , somos contra o requerimento 
porque entendemos que essa é uma matéria impor-
tante e que o debate, como já se constitui uma nor-
ma da Casa, deve ser normal, sem atropelamentos, 
porque, acima de tudo, a matéria é importante para o 
País, mais ainda num momento em que precisamos 
dar resposta à grave crise mundial, na qual o Brasil, 
não sendo ilha, está inserido.

Por isso, somos contra, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 

vota contra.
Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
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O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente   Michel Temer, na 
votação anterior, votei com o Partido Progressista.

O SR. DELEY (Bloco/PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei de acordo 
com o partido.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
de acordo com o PMDB.

O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
com o partido.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com 
o partido.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei com o partido.

O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o PDT vota 
“não”.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o partido.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem não 
votou na votação anterior, se votar agora, considera-se 
presente à votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o PSOL de-
fende a boa discussão no caso especial dessa matéria, 
que versa sobre aportes de recursos públicos para a 
iniciativa privada, o que tem implicações por exemplo 
na construção de grandes usinas hidrelétricas, reper-
cussões ambientais, sociais. Há artigos do projeto de 
lei de conversão que merecem um debate específico 
e detalhado, como aquele que determina, condiciona, 
rubrica todo excesso de arrecadação e superávit para o 
pagamento da dívida pública, quando na verdade pre-
cisamos enfrentar esse estrangulamento que a nossa 
economia dependente acaba por ter, financeirizada.

Há também o artigo das licitações, em que se 
traz a ideia de uma licitação simplificada a partir de 
decreto do Presidente   da República.

Enfim, em tudo e por tudo é melhor discutir ar-
tigo por artigo.

O nosso voto é “sim”, Sr. Presidente  .
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente  , peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o 
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 
do PSOL é “sim”.

Como vota o PV?
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PV vota “não” ao requerimento 
de discussão por grupos de artigos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

Como vota o PDT?
O SR. DAGOBERTO (PDT-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , foi formulada hoje 
uma extensa reunião, discutimos todos os pontos, o 
relatório representa um avanço nesse setor, não tem 
por que agora postergarmos com votação por grupo 
de artigo.

O PP encaminha o voto “não” ao requerimento 
e deseja iniciar o processo de votação do relatório o 
mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

Como vota o PR?
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
esse relatório é fruto de uma intensa negociação do 
Relator, Deputado   Eduardo Cunha, com o Governo, 
com as Lideranças, e não há mais por que esperar 
para votar. Por isso, o PR quer votar hoje e vota “não” 
à votação artigo por artigo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB?

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o 
Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o Democratas?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , como 
disse há pouco, o projeto ainda tem algumas inconsis-
tências. O Sr. Relator se dispôs a fazer alguns ajustes, 
com o compromisso de fazê-lo ao fim da discussão, 
no que se refere ao conceito.
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Não há a figura da permissão no setor de ener-
gia elétrica. O Relator se convenceu ao mostrarmos a 
S.Exa. o art. 176 da Constituição.

Portanto, queremos votar esse requerimento 
exatamente para que as coisas sejam esclarecidas. 
Mais uma vez, digo que não estamos em obstrução, 
estamos apenas procurando colocar mais iluminação 
sobre o projeto, discuti-lo melhor.

Particularmente, absolutamente não vejo por que 
permitir que as garantias sejam dadas para obras que 
serão realizadas, por exemplo, na Bolívia. Ora, se a obra 
é realizada na Bolívia, a garantia tem que ser dada pelo 
Governo da Bolívia e não pelo Governo brasileiro.

Existem ainda divergências de fundo, por isso 
queremos discutir artigo por artigo.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
votação anterior, votei conforme o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “sim”. O PT vota “não”.

Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota a Minoria?
O SR. CLÁUDIO DIAZ (PSDB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , a Minoria 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , visto que o 
relatório chegou há menos de 24 horas e temos discor-
dância em alguns artigos, principalmente quanto à re-
levância e a urgência do art. 13, o PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento permane-
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MAURO NAZIF – Sr. Presidente  , peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na úl-
tima votação, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à discussão da matéria.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao 
Deputado   Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente  , encaminho contra a 
matéria não por entender que ela não seja oportuna. A 
minha contrariedade está circunscrita a alguns pontos 
que considero inconstitucionais, mesmo que, no méri-
to, certamente a bancada de oposição, especialmente 
o nosso partido, entenda apoiar.

Se há necessidade de criar um fundo garantidor 
a fim de que as empresas possam dar as garantias 
necessárias para a realização das obras de vulto sig-
nificativo na área da produção de energia e pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal há o impedimento de que as 
empresas estatais que participam desse setor possam 
garantir, é importante para o País, neste momento de 
crise, uma ação do Poder Público, o peso do Tesouro 
dentro do interesse público para garantir que esses 
financiamentos possam ser tomados e os agentes 
financiadores possam ter as garantias, a fim de que 
essas obras sejam feitas e possamos prover o País da 
infraestrutura energética necessária para o crescimento 
de agora e no médio e no longo prazos.

Mas não podemos concordar que esta medida 
provisória, na forma como veio, no seu art. 13, ex-
trapole o que permite a Constituição. E vou dizer por 
quê. O art. 62, § 1º, inciso I, alínea d, da Constituição 
impede que o excesso de arrecadação, na forma de 
superávit financeiro, seja utilizado pelo Poder Executivo 
sem que haja uma proposta de lei para o orçamento 
em execução. Isso fere a nossa Constituição, razão da 
nossa discordância.

Outro ponto envolve uma liberalidade também 
inconstitucional, na nossa opinião, pois fere a Lei de 
Licitações e Contratos, dando a uma simples decisão 
da Presidência da República a simplificação de proce-
dimento licitatório. Ou seja, está se dando uma libera-
lidade para o Poder Executivo romper com as regras 
da Lei de Licitações e Contratos e realizar, à margem 
do que está no dispositivo legal, aquilo que extrapola 
as suas atribuições.

Se nós formos capazes de, através dos destaques 
e do que está sendo proposto, está sobre a mesa, cor-
rigir e aperfeiçoar, não vejo problema em avançarmos 
na aprovação da matéria em benefício do nosso País, 
em benefício do nosso desenvolvimento.

Chamo a atenção dos nobres pares para que 
observemos o aspecto constitucional e preservemos 
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a Constituição, ajudando o País ao mesmo tempo, no 
seu desenvolvimento. Portanto, devemos aperfeiçoar 
o texto e votar a matéria.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO DA FONTE (PP-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (Bloco/
PTB-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do partido.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
na votação anterior, votei acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem não 
votou na anterior, se votar agora, ficará valendo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
Deputado   Dr. Ubiali. (Pausa.) Ausente.

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a 
palavra ao nobre Deputado   Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
o nosso posicionamento a favor da matéria é absolu-
tamente coerente. Primeiro, significa uma linha que o 
PPS tem adotado desde o começo da crise econômi-
ca, quando fomos enfáticos em dizer que o Governo 
não estava dando ao problema a sua real dimensão e 
deveria atuar de forma mais incisiva, mas nós, embora 
não abríssemos mão daquilo que é a nossa posição 
clara e evidentemente oposicionista, sabíamos que, 
neste instante de risco para o País, deveríamos estar 
ao lado de quaisquer medidas que fossem positivas 
para enfrentar a crise. E trata-se, efetivamente, de uma 
medida desse tipo.

Como a própria medida provisória descreve, te-
mos aqui a possibilidade de instituir um fundo que 
conseguirá viabilizar o respaldo, o apoio, o aval para 
que todo o processo de empreendimentos na área de 
energia seja continuado. E esses empreendimentos 
são importantes para o nosso País. Nós mesmos, Sr. 
Presidente  , alertamos aqui, várias vezes, em outro 
momento, para o risco de escassez energética. Infe-
lizmente, a desativação econômica afasta esse risco 
imediatamente, mas precisamos de uma política acen-
tuada de aumento da oferta de energia.

Analisando a proposta, Sr. Presidente  , eu e o Líder 
Fernando Coruja subscrevemos 2 emendas globais, 

que tinham um determinado mérito, ressaltado inclu-
sive pelo Relator e pelo Deputado   Beto Albuquerque, 
que negociou, em nome da Liderança do Governo, os 
ajustes a esta medida provisória. Uma delas objetivava 
destacar na nossa matriz energética particularmente a 
energia renovável, gerada a partir da biomassa. Pre-
tendia aproveitar este momento para que pudessem 
se tornar possíveis algumas equações relativas à via-
bilização de empreendimentos, do ponto de vista da 
conexão desses empreendimentos com um sistema 
nacional interligado.

Nós não conseguimos, Sr. Presidente  , a integrali-
dade do que pleiteávamos com a emenda global de au-
toria do PPS, mas alcançamos aumentos importantes, 
significativos. Destaco um deles, que é a formalização, 
através desta medida, da necessidade de proceder a 
um inventário das fontes que nós chamávamos de al-
ternativas e que hoje achamos mais adequado chamar 
de fontes de energia renovável, para que elas possam 
crescer na nossa matriz energética – infelizmente, nós 
temos assistido, nos últimos tempos, a um processo 
que tem sujado a nossa matriz energética.

A ampliação, na nossa matriz energética, da 
presença das fontes térmicas – poluentes, compro-
metedoras, caras – é uma evidência daquilo que é um 
descaminho do que nós visamos atingir. É por isso que 
eu quero ressaltar a ampliação da caracterização dos 
empreendimentos de PCHs vinculados ao conceito de 
biomassa de 30 para 50.

Por outro lado, a possibilidade de fazermos esse 
inventário é algo importante. Nós gostaríamos que a 
conexão ficasse definitivamente equacionada nesta 
medida provisória. Não conseguimos isso, mas obti-
vemos avanços, que ressaltamos.

Ressaltamos também a ampliação dos entes 
federados envolvidos, o que era importante para que 
pudéssemos também contemplar as empresas estadu-
ais, que não estavam previstas nos projetos originais. 
E passamos a fazê-lo.

Conseguimos, também, algo que achamos im-
portante e que foi incorporado ao relatório feito pelo 
Deputado   Eduardo Cunha, com quem dialogamos sobre 
essa questão: a possibilidade de que não só as obras do 
PAC, como se previa originalmente, mas outras obras 
de empreendimentos na área de energia pudessem 
também ser objeto da previsão dessas garantias.

Portanto, há avanços importantes e significativos 
que nós queremos destacar e que reafirmam a nossa 
convicção de que devemos aprovar esta matéria.

Agradeço a tolerância, Sr. Presidente  .
O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
“sim” na votação anterior.
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O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do meu 
partido.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PP-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Na última votação, votei de 
acordo com a orientação do meu partido.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na última 
votação, votei de acordo com a orientação do meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado   Fernando Coruja, que falará con-
tra a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Par-
lamentares, esta é mais uma daquelas medidas pro-
visórias que chegam à Casa com alguns artigos e, ao 
longo da caminhada, vão sendo alteradas e vão tendo 
incorporados vários artigos.

Quero salientar, inclusive que, neste caso espe-
cífico, o Relator, em alguns aspectos, no nosso enten-
dimento, aperfeiçoou a medida provisória. Mas ela já 
veio com alguns defeitos importantes. O primeiro deles 
é uma grave inconstitucionalidade – situada, agora, 
no art. 13, mas que já estava no texto original –, que 
permite que o excesso de arrecadação e o superávit 
financeiro sejam utilizados para amortizar dívida pú-
blica federal.

Essa permissão vem através de uma medida 
provisória. Ora, a Constituição é explícita, no art. 62, 
ao dizer que medida provisória não pode tratar de as-
sunto relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não 
pode. Ela não pode tratar desse assunto. Entretanto, 
o Governo tratou dele numa medida provisória. Isso 
tem que ser tratado dentro da LDO. Esta, portanto, é 
uma disposição claramente inconstitucional.

Apresentamos algumas emendas que não foram 
acatadas pelo Relator. Por exemplo: quando o BNDES 
empresta recursos, é preciso ser feito um relatório ao 
Congresso Nacional. Entretanto, efetivamente, neste 
Parlamento nós não temos nenhum papel de fiscaliza-
ção, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, 
por exemplo, onde o Presidente   do Tribunal de Contas 
é um parlamentar. Lá há fiscalização; é o Congresso 
que fiscaliza.

Aqui, no Brasil, nós não fiscalizamos nada; é 
um faz-de-conta. Não recebemos relatório, não ob-
servamos nada, vamos só aprovando. Nem as contas 
do Presidente   da República têm sido aprovadas – se 
não me engano, as contas de 5, 6 anos atrás não fo-
ram votadas e aprovadas. O Congresso Nacional não 
exercita o seu papel.

Mas a nossa emenda que trata de fiscalização 
não foi aceita também.

Acerca da questão da licitação há, realmente, 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal acatando 
a possibilidade de uma regulamentação simplificada. 
Mas aqui há uma questão até de mérito.

O que aconteceu na PETROBRAS é um absur-
do. As denúncias de roubalheira na diretoria interna-
cional da empresa são muitas. Estão sendo citadas 
em todos os jornais. São objeto de comentários nos 
corredores. Devemos ter um controle maior. Tem que 
haver licitação.

A atividade da ELETROBRÁS envolve muitos 
recursos. Permitir que sejam feitos decretos que auto-
rizem a realização de uma licitação simplificada para 
fazer negócio...

(O microfone é desligado.)
Portanto, nós vamos votar contra a ideia de lici-

tação simplificada. É preciso fazer licitação, é preciso 
haver transparência. O Brasil está precisando de trans-
parência. Infelizmente, quanto mais passam os anos, 
menor é a transparência e maior é a roubalheira.

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o meu 
partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado   Eduardo Valverde, para falar a 
favor da matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente  , evidentemente, a 
medida provisória, no seu bojo, é meritória porque visa 
resolver, ou pelo menos encaminhar, 2 ações de im-
portância, como medida anticíclica, como medida de 
proteção à economia brasileira.

Uma no tocante à instituição do fundo garantidor, 
para que as concessionárias federais de energia, tanto 
na transmissão quanto na geração, possam ter a sua 
participação nas sociedades de propósito específico 
garantida.

E a outra é o aumento de recursos para o BN-
DES.
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Eu vou citar um fato positivo, no tocante à par-
ticipação desse fundo garantidor também nas con-
cessionárias estatais estaduais. No texto original só 
incluíram as empresas de poder da União, das quais 
a União tem o controle acionário. Evidentemente, é 
um fato importante. Mas abrir para que as empresas 
concessionárias estaduais estatais possam também 
ter o fundo garantidor é um fato positivo. Temos várias 
empresas estaduais de energia elétrica líquidas, ex-
tremamente líquidas, como a CEMIG, como a CEEE, 
porque têm hoje planos de expansão, mas que teriam 
dificuldades de participar do mesmo modo, em função 
da falta do fundo. Permitir a participação delas eu creio 
que é um fato positivo.

Mas aponto também que tenho divergência com o 
Relator no tocante à ampliação da capacidade de gera-
ção das PCH, de 30 para 50 megawatts. Considerando 
o impacto ambiental dessa amplitude, e como as PCH 
acabam tendo, até pela sua própria natureza, um pro-
cesso simplificado de licenciamento, certamente essa 
ampliação da capacidade vai envolver a ampliação do 
lago. E o lago maior causaria um impacto ambiental 
mais aprofundado. E precisaria haver um sistema de 
licenciamento um pouco mais rigoroso.

Então, este é o único ponto em que gostaria de 
divergir do Relator. É preocupante para aqueles que 
entendem, principalmente em regiões onde há um uso 
intensivo dos pequenos cursos d’água – Estados do 
Sudeste e do Sul, onde já existe o uso intensivo des-
ses pequenos cursos. Certamente, com a ampliação 
da capacidade de geração de energia elétrica, sem o 
devido licenciamento, sem o devido cuidado ambiental, 
poderá criar dificuldades no meio ambiente.

Fora este pequeno ponto de discordância com o 
Relator, no seu bojo, no mérito, sou favorável à apro-
vação do texto do PLV apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado   Mendes Tha-
me. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Concedo a palavra ao Deputado   Willian Woo.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente   Michel Temer, Sras. e Srs. 
Deputado  s, público que nos assiste pela TV Câmara, 
a Medida Provisória 450, apesar de já estar na Casa 
há um bom tempo – e o relatório final recebemos há 
poucas horas –, traz um fundamento de apoio à infra-
estrutura, num momento de crise para o nosso País.

Em especial, a medida provisória permite à União 
participar do Fundo de Garantia a Empreendimentos 
de Energia Elétrica e também o repasse ao BNDES 
dos recursos captados junto ao BIRD, empréstimo hoje 
avaliado em torno de 2 bilhões de dólares.

O que nos chama a atenção é que, durante a dis-
cussão, e na fala do Relator, teria sido aceita a emen-
da aditiva que falava sobre as PPP para as Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para a promoção da 
Copa do Mundo, em 2014.

Havia o entendimento das necessidades desses 
Estados. Sem uma garantia plausível, poderiam ter es-
sas PPP, para que pudessem realmente ter o estabe-
lecimento e serem também sedes dos jogos da Copa 
do Mundo de 2014.

Quando chega aqui o parecer, não tirando somen-
te essa emenda, chama-nos também a atenção – do 
PSDB em especial, que vai pedir destaque para o art. 
13, que diz que o excesso de arrecadação e o superá-
vit financeiro no Tesouro Nacional podem ser usados 
para a amortização da dívida pública federal.

Quero deixar claro ao Relator, quando vê a legi-
timidade da MP e o caráter de relevância e urgência, 
que o art. 62 da Constituição veda a medida provisória 
que trata de medida orçamentária. E os créditos deve-
riam ser tratados – este assunto – em lei orçamentária, 
principalmente nesta Casa, em que ontem instalamos 
a Comissão Mista de Orçamento para o ano de 2010. 
Em respeito ao Legislativo, esta matéria não pode ser 
tratada por medida provisória.

Sou favorável à Medida Provisória 450, mas o 
art. 13 fere a Constituição e desrespeita todos nós, 
membros do Parlamento, principalmente o papel fun-
damental da Comissão Mista de Orçamento, que vai 
tratar da Lei Orçamentária de 2010.

Obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado   Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, quero 
primeiro parabenizar os Parlamentares da base do 
Governo, que hoje pela manhã chegaram a um enten-
dimento a respeito deste PLV.

Este art. 1º diz claramente: “Fica a União, os Es-
tados e o Distrito Federal autorizados a participar de 
Fundo de Garantia...”

Aliás, esclarecendo a um amigo que me ligou 
agora, o Chicão da Regional de Diadema, e pergun-
tou: “Vicentinho, estão mexendo no nosso Fundo de 
Garantia?” É bom lembrar que isso aqui não tem nada 
a ver com o Fundo de Garantia dos trabalhadores. É 
um fundo de garantia para as empresas públicas que 
atuarão nas áreas de produção e distribuição de ener-
gia elétrica.
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Esse fundo, constituído neste art. 1º, refere-se 
ao seguinte: garantia a empreendimentos de energia 
elétrica, e “terá por finalidade prestar garantias propor-
cionais à participação, direta ou indireta, de empresa 
estatal do setor elétrico, em sociedades de propósito 
específico, constituídas para empreendimentos de 
exploração da produção ou transmissão de energia 
elétrica, no Brasil e no exterior”.

São as grandes novidades. É um programa es-
tratégico, eleito por ato do Poder Executivo.

Em que pese o debate sobre o art. 13, eu quero 
chamar a atenção para a importância deste projeto, 
para a importância desta medida provisória, com este 
PLV, que está em consonância com outros projetos 
importantes, para dar guarida ao Programa de Acele-
ração do Crescimento, que fará com que o nosso Brasil 
não só saia mais rapidamente da crise, como também 
se consolide como uma grande Nação.

Energia é estratégico; existem crises; é preciso 
buscar alternativas energéticas neste País; é preciso 
que tenhamos a garantia oficial, para que as empresas 
continuem produzindo, o que é bom para todos nós. 
Chega de apagões! Chega de sofrimento!

É preciso que nós reconheçamos este fato como 
um dos mais importantes para dar sustentação ao 
Programa de Aceleração do Crescimento, nessa base 
energética, que é uma das mais importantes e estra-
tégicas para o desenvolvimento do País.

Por isso, vamos votar favoravelmente ao PLV.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei de acor-
do com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento para encerramento da discussão 
da Medida Provisória nº 450/08.

Sr, Presidente  , requeremos, nos termos dos ar-
tigos 117, inciso XI, da Câmara dos Deputado  s, o en-
cerramento da discussão da MPV 450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Car-
los Zarattini, Vice-Líder do PT; Lincoln Portela, 
Vice-Líder do PR; Darcísio Perondi, Vice-Líder do 
Bloco PMDB,PTB,PSC,PTC; Roberto Brito, Vice-
Líder do PP; Marcelo Serafim, Vice-Líder do Bloco 
PSB,PCdoB,PMN,PRB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado   Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, 
a pior coisa que pode acontecer com uma crise cícli-
ca, pontual e marcante na história da humanidade é 
não reconhecerem-na ou enfrentarem-na apenas na 
superfície.

Por incrível que pareça, esta medida provisória e 
aquilo no que ela se transformou, como é legítimo da 
parte do Legislativo, toca na questão da crise porque 
aborda matriz energética – fundamental neste planeta 
adoentado, de recursos esgotáveis, que tem de encon-
trar fontes alternativas – e preocupação essencial com 
a sustentabilidade.

Ela aborda também a questão dos recursos pú-
blicos e da iniciativa privada.

O Deputado   Fernando Ferro, que é um entusiasta, 
como nós do PSOL, do investimento público, do papel 
regulador do Estado, da importância não do Estado 
paquidérmico e enorme, mas do Estado presente e 
ativo como Poder Público, na sua vocação essencial, 
que não é de defender o interesse empresarial e, sim, 
o interesse da coletividade, o chamado bem comum, 
o interesse público...

Esta MP aborda recursos públicos, inclusive in-
vestimentos privados.

Esta medida provisória toca na questão da dí-
vida pública!

O Deputado   Ivan Valente aprovou aqui, há tem-
pos, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida 
Pública, até agora não instalada. Parece-me que essa 
não é uma questão importante para a Câmara dos 
Deputado  s.

Esta medida provisória trata da questão das li-
citações.

Ou seja, ela é extremamente importante. Precisa 
ser muito discutida. E mais: ela tem pontos, no mínimo, 
altamente questionáveis. Ela rubrica excedentes de 
arrecadação e superávit primário para pagamento da 
dívida pública, para todo o sempre. Isso é uma aber-
ração, é um desvio! É alimentar a crise do capitalismo 
“financeirizado”!

Ela também altera a licitação, simplificando e 
dando poderes decisivos a decretos presidenciais. Ela 
autoriza esta mistura sempre perigosa – porque o em-
preendimento privado leva vantagem quase sempre; a 
história da burguesia no mundo, desde o século XVI, 
prova isso —: recursos públicos e iniciativas privadas, 
inclusive na Hidrelétrica do Madeira, de tanto questio-
namento ambiental e social.

Portanto, quando defendemos aqui o não encer-
ramento da discussão é para que ela de fato seja fei-
ta, como é da vocação do Parlamento, tão esquecido 
dessa função atualmente. Vamos aproveitar que não 
estamos nas vicissitudes lá do Senado, discutindo os 
próprios intestinos, às vezes muito mal-arranjados por 
sinal, para fazer a discussão de fundo, de profundidade. 
E não encerrar a discussão, passar adiante, ir embo-
ra, como aconteceu, aliás, ontem, com aquela gran-
de iniciativa de elisão fiscal, de remissão de débitos, 
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aquele festival que, se por um lado, pode ter salvado 
até cooperativas de pequenos produtores e pecuaris-
tas estrangulados pelo monopólio, pelo agronegócio, 
também promoveu privilégios, que espero não sejam 
pagos com recursos para a campanha eleitoral do ano 
que vem, dado o sistema também privativo de finan-
ciamento de campanhas.

Então, vamos aprofundar esta discussão! É uma 
oportunidade para repensarmos essas questões cru-
ciais que têm a ver com a crise sistêmica que abala o 
mundo e o Brasil.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado   Luiz Sérgio. (Pausa.)

O Deputado   Fernando Ferro vai falar a favor.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente  , é lógico que somos favo-
ráveis ao debate desta matéria, mas nós queremos, 
mais do que debater, votar.

E me causam estranheza algumas intervenções, 
aqui, de companheiros da esquerda, que falam contra 
esta medida provisória. Essa medida provisória fala, in-
tervém, favorece os empreendimentos do Rio Madeira. 
Nós somos favoráveis aos empreendimentos do Rio Ma-
deira porque, além de terem menor impacto ambiental, 
geram energia hidrelétrica, que é energia limpa.

A alternativa ao Rio Madeira, os críticos precisam 
compreender, vão ser as usinas térmicas, as usinas 
nucleares e outras opções muito mais lesivas ao meio 
ambiente. E a nossa tradição é de matriz energética 
limpa.

Portanto, esta medida provisória favorece, sim, 
a nossa lógica de construção de matriz energética 
limpa, hoje reconhecida como um grande ganho da 
humanidade.

Além do mais, esta medida provisória capitaliza 
o BNDES para fazer o aporte de recursos que o Es-
tado brasileiro precisa para levar, nas suas iniciativas 
junto com a iniciativa privada, na formação de Parce-
rias Público-Privadas dos grandes empreendimentos 
estruturadores de energia no nosso País.

Portanto, é uma medida provisória extremamente 
positiva. Mais do que isso: ela permite que o Sistema 
ELETROBRÁS concorra livre de amarras, que hoje são 
previstas como resultado do entulho da privatização 
passada. O Sistema ELETROBRÁS, nas suas Parce-
rias Público-Privadas, era obrigado a participar como 
sócio minoritário nos empreendimentos de expansão 
do setor elétrico. Agora, com essa iniciativa, fortalece 
a presença das empresas do Sistema ELETROBRÁS 
nesses empreendimentos.

Esse é outro dado positivo. Portanto, causa-me 
estranheza a crítica que se faz a essa iniciativa.

Além do mais, Sr. Presidente  , está também nesta 
medida provisória o apoio ao Estado de Santa Catarina, 
duramente atingido pelos problemas das chuvas no ano 
passado. Há, evidentemente, destinação de recursos 
do BIRD para o BNDES, para retomar a infraestrutu-
ra naquele Estado; há também uma compreensão do 
apoio às necessidades de Santa Catarina.

Por tudo isso, convidamos e convocamos os 
Parlamentares a votarem esta medida provisória. O 
encerramento da discussão que se está propondo é 
para que votemos e dotemos o País de uma legislação 
cada vez mais moderna e adequada, para que o Esta-
do brasileiro possa fazer o seu papel neste momento 
de crise. Em todo o mundo se amplia a presença do 
Estado para financiar obras estruturadoras.

Causa-me estranheza o fato de que alguém seja 
contra esta iniciativa positiva, para estruturar os nos-
sos grandes empreendimentos, para garantir energia 
elétrica, para evitar o apagão, para evitar aquele tipo 
de comportamento que no passado nos causou tanto 
constrangimento, que nos trouxe prejuízo e atrasou a 
nossa economia.

Portanto, Sr. Presidente  , encaminhamos o voto 
pelo encerramento da discussão, para votar esta ma-
téria fundamental para o setor elétrico brasileiro e para 
o Brasil, neste momento em que cada vez mais pre-
cisamos de energia, para dar continuidade ao nosso 
crescimento energético.

Era isso. Pedimos o apoio de todos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento.
Quem estiver de acordo...
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. 

Presidente  ...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , V.Exa. 
vai votar o requerimento de...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, sim! 
Os Srs. Líderes podem encaminhar, é claro. Orientar 
a bancada. Desculpe-me.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente  , 
a sugestão que faço – conversei com o Líder do Go-
verno – é de que, para termos mais discussão, falem 
mais 2 oradores contra e mais 2 oradores a favor. 
Encerraríamos a discussão. E nós retiraremos outros 
requerimentos que poderão postergar a votação, ex-
ceto os destaques.

Iríamos para a votação do texto e para os desta-
ques, e aí haveria mais discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no está de acordo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós concorda-
mos, Sr. Presidente  .

Acho que isso agiliza e facilita o entendimento e 
a votação em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E V.Exa. 

retira este requerimento também? Retira todos os re-
querimentos? (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Exceto os 
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exceto 
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   
Duarte Nogueira.

Mais dois apenas falam. É essa a combinação?
O Deputado   Duarte Nogueira quer falar.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nós 
acolhemos a proposta feita pelo Democratas, em acor-
do com o Governo.

Acho que a discussão já produziu o efeito do con-
traditório do debate, ressalvada a liberdade regimental 
para que possamos também discutir e encaminhar os 
nossos destaques.

Da nossa parte, também concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 

Então, estão retirados os seguintes requerimentos:
Sr. Presidente  , requeremos, nos termos dos ar-

tigos 117, inciso XI, da Câmara dos Deputado  s, o en-
cerramento da discussão da MPV 450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Car-
los Zarattini, Vice-Líder do PT; Lincoln Portela, 
Vice-Líder do PR; Darcísio Perondi, Vice-Líder do 
Bloco PMDB,PTB,PSC,PTC; Roberto Brito, Vice-
Líder do PP; Marcelo Serafim, Vice-Líder do Bloco 
PSB,PCdoB,PMN,PRB.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos ter-
mos regimentais, o adiamento da votação por 2 ses-
sões da MP 450/08, constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Lira 
Maia, Vice-Líder do DEM.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 117, XIII, do Regimento Interno, que a votação 
da MP 450/08 seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Lira 
Maia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
continuar., Deputado   Raul Jungmann, para falar con-

tra a matéria. (Pausa.) Ausente S.Exa., Deputado   José 
Carlos Aleluia, para falar sobre a matéria. (Pausa.)

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei com o partido.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente  , 
votei com o meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , a ideia original do 
Governo é a de autorizar a União a participar do Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica.

A ideia é boa, porque há, em razão da crise de 
crédito, a necessidade de se ampliarem as garantias. 
Portanto, a ideia original é boa.

Agora, quando se lê o resto da ementa, observa-
se o seguinte: “Dispõe sobre a utilização de excesso 
de arrecadação”.

Quem, neste plenário, ou quem está nos ouvindo 
de casa, pode imaginar que vai haver excesso de ar-
recadação, quando a receita da União tem caído, em 
média, 10% ou 15%? 

Portanto, vamos fazer um destaque retirando 
esse absurdo.

Quando o Relator analisou o texto, ele introduziu 
algumas melhoras. E quero deixar claro que, quando o 
chamei de “mente brilhante”, não fiz nenhuma referência 
ao filme, até porque todos sabem que ele tem mente 
brilhante mas não é professor de Princeton. Quero di-
zer que o Relator exagerou, logo no art. 1º. O art. 1º 
estabelece que as garantias são para obras no Brasil, 
como proposto pelo Governo, e no exterior.

Ora, já fui dirigente de empresa de energia elé-
trica. Tomei empréstimos, inclusive num momento 
em que o Brasil estava em concordata. Mas, mesmo 
naquele momento, não foi o Governo americano que 
garantiu o empréstimo.

Portanto, não tem cabimento o Governo brasi-
leiro garantir empréstimos para obras no exterior, até 
porque a medida é para acelerar o crescimento no 
Brasil. Não é apenas o “Programa de Aceleração da 
Propaganda”; é Programa de Aceleração do Cresci-
mento, no Brasil! 

Ainda com relação ao projeto, eu quero voltar a 
fazer referência ao comentário muito bem introduzido 
pelo Deputado   Roberto Magalhães.

Não tem cabimento permitir que a PETROBRAS 
e a ELETROBRÁS comprem produtos com base na 
Lei das Licitações. Até aí correto. Agora, ou usa a Lei 
das Licitações ou usa uma lei “armengada” – palavra 
usada no Nordeste –, uma lei ajeitada.

O que se está propondo é que a PETROBRAS 
e a ELETROBRÁS possam comprar produtos com 
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base na Lei das Licitações. Até aí correto. Ou usa a 
Lei das Licitações – não é “e”, mas “ou” –, ou usa uma 
lei “armengada” – essa palavra é usada no Nordeste, 
uma lei ajeitada.

O que se está propondo é que a PETROBRAS e 
a ELETROBRÁS possam comprar as coisas que preci-
sam comprar usando a Lei das Licitações, bem como 
procedimento licitatório simplificado a ser definido por 
decreto de S.Exa., o Presidente   da República.

Isso significa que estamos abrindo mão do nosso 
poder em coisa vital que é o processo licitatório.

Essa proposta é inconstitucional. Nós vamos votar 
contra o projeto, em que pese tenha avanços introdu-
zidos pelo Relator; inclusive tem mérito a proposta do 
Governo. Mas a nossa posição é contra. Vamos garantir 
a votação dos nossos destaques.

Não queremos obstruir. Queremos apenas con-
tribuir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   
Maurício Quintella Lessa, para falar a favor da matéria.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-
AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, inicialmente, parabenizo o Governo 
por se mostrar, mais uma vez, extremamente atento 
aos impactos que a crise mundial pode trazer ao Bra-
sil. E, neste caso, editando medida provisória que vai 
garantir investimentos fundamentais à nossa matriz 
energética.

Esta medida provisória, o projeto de lei de con-
versão do Relator Eduardo Cunha, foi fruto de extensa 
negociação do Relator, do setor de energia brasileiro. 
Foram ouvidas todas as demandas e levadas em con-
sideração; os Líderes participaram dessa discussão, 
comandada por Beto Albuquerque, Líder do Governo. 
E nós chegamos, sem dúvida nenhuma, ao melhor tex-
to possível. O Deputado   Eduardo Cunha aperfeiçoou 
o texto. E é fundamental que esta medida provisória 
seja aprovada.

Quero, primeiro, dizer que esse Fundo vai garan-
tir os investimentos previstos, para garantir a matriz 
energética do País.

Também, fora a questão da matriz energética do 
País, esta medida provisória traz outros benefícios, 
como, por exemplo, a injeção de 370 milhões de reais 
no Estado de Santa Catarina, que sofreu imensamente 
com as enchentes no ano passado.

Agora, pela importância desta medida provisória, 
é fundamental que estejamos todos atentos à questão 
da inconstitucionalidade do art. 13. O art. 13, sem dú-
vida nenhuma, trata de questão orçamentária. Apro-
vando-o hoje, junto com toda esta medida provisória, 
poderemos colocar todo esse trabalho de negociação 
por água abaixo e prejudicar a sua aprovação.

Portanto, queremos votar favoravelmente ao tex-
to e depois apoiar a retirada do art. 13, para que não 
contaminemos o teor desta medida provisória, que é 
fundamental para o Brasil, que é fundamental para o 
setor energético do Brasil, para que possamos garan-
tir os investimentos no Brasil e no exterior. Apesar de 
ser no exterior, é de amplo interesse nacional e é in-
vestimento brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, Deputado   Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) Ausente 
S.Exa., Deputado   Arnaldo Madeira. (Pausa.) Ausente 
S.Exa.

Com a palavra o Deputado   Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente  , Srs. Deputado  s, a Medida 
Provisória nº 450 trata de diversos temas, o que se tem 
tornado uma rotina aqui. Então, se o centro, se o fulcro 
da medida provisória é tratar do problema elétrico, das 
Usinas do Rio Madeira, de Jirau, de Santo Antônio, 
deveria ser relativa a isso. Mas o interessante é que 
ela não cuida só disso. Ela vai cuidar de problemas 
econômicos, ela vai tratar de relações e empréstimos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento com o 
BNDES. Quer dizer, o Governo aproveita, ao passar 
uma medida provisória, para passar 5, 10 ou 40 ideias, 
Deputado   Beto. Não é possível mais isso! Porque os 
Deputado  s não podem votar mais com base no fulcro 
de uma medida provisória.

Essa é a primeira questão que eu queria abor-
dar. É absurdo!

A segunda questão: nós do PSOL defendemos 
que haja realmente, independentemente da questão 
ambiental e do questionamento sobre as usinas do 
Rio Madeira – porque elas são questionáveis do pon-
to de vista do planejamento estratégico e da questão 
ambiental –, se for para a ELETROBRÁS entrar, então 
que ela entre majoritariamente e não minoritariamente. 
Ela tem de entrar majoritariamente no processo, para 
conduzir o processo, para hegemonizar o processo, 
e não subordinada às empreiteiras e às empresas 
privadas.

Mas o que mais chama a atenção – e apresen-
tamos uma emenda supressiva – é este art. 13, que 
diz o seguinte: 

“Art. 13. O excesso de arrecadação e o superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes no Tesou-
ro Nacional poderão ser destinados à amortização da 
dívida pública federal”.

Isso é um contrabando, para sair dinheiro público, 
economizar num momento de crise, para pagar juros 
da dívida pública! E já consumimos 47% do Orçamen-



09712 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

to, pagando juros, amortizações da dívida pública e 
rolagem da dívida.

Para que vamos colocar numa medida provisória, 
Deputado  -Relator, uma medida como esta, um contra-
bando como este, para engolirmos? Não é possível!

Só por isso o PSOL já votaria absolutamente 
contra esta medida provisória.

Mas há mais coisas. Por que temos de autorizar 
a União a repassar ao BNDES, mediante operação de 
crédito, recursos captados junto ao Banco Mundial, num 
montante de 2 bilhões de dólares, sem conhecer as 
condições, os condicionantes, o endividamento? Que 
absurdo é este? O Congresso Nacional autoriza em-
préstimos do BIRD, que serão destinados ao BNDES. 
Para o BNDES fazer exatamente o quê?

Em vez de liberar o compulsório bancário, 100 
bilhões de reais, e fazer tudo o que os bancos que-
rem, por que o Governo não toma uma medida para 
obrigar o setor privado a emprestar? E não para en-
trar no cassino financeiro com a maior taxa de juros 
do mundo – continua sendo a brasileira, depois de 2 
quedas da SELIC.

É por isso que o PSOL vota “não” a esta medida 
provisória. Chega de cambalacho!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para con-
cluir, nobre Deputado  .

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente  , eu que-
ro concluir dizendo isto: não podemos mais aceitar; 
os Deputado  s desta Casa não podem mais aceitar 
questões como esta.

Se estamos discutindo um problema do sistema 
elétrico, vamos discutir o problema do sistema elétrico. 
Entrar na medida provisória dizendo que o que sobrar 
de caixa no Tesouro Nacional... E vocês sabem quanto 
já houve de caixa no Tesouro Nacional? Duzentos e 
cinquenta bilhões de reais, em caixa. Poderão, por ar-
bítrio do Poder Executivo, ser transferidos para amor-
tizar a dívida pública brasileira.

Amortizar quer dizer o seguinte: no ano passado 
– e é por isso que nós estamos instalando a CPI da Dí-
vida Pública aqui –, só de amortização foram pagos 172 
bilhões de reais; mais juros: 163 bilhões de reais.

Essa situação é insustentável. É inaceitável que 
se ponha isso em medida provisória.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   

Magela, para falar a favor da matéria. (Pausa.) Ausen-
te S.Exa.

Com a palavra o Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente  , vou ser rápido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Rápido. 

Para podermos votar a matéria.

O SR. FERNANDO FERRO – A nossa intenção, 
com esta medida provisória, é a de ampliar a nossa 
integração latino-americana. E os empreendimentos no 
nosso continente e em outros países são bem-vindos. 
Não podemos ser contra.

Por último, há que se fazer uma crítica a esta me-
dida provisória, mas eu lamento que esteja sendo feita 
uma crítica genérica, por questões que poderiam ser 
destacadas. Mas, no mérito total, não compreendo por 
que o PSOL e o DEM fazem a mesma crítica à medida 
provisória. Até deveria haver uma diferenciação, porque 
é uma questão da presença do Estado em defesa do 
setor elétrico e da matriz energética.

Portanto, encaminho favoravelmente à medida 
provisória e espero que os nossos amigos façam uma 
crítica diferenciada da que os setores conservadores fa-
zem sobre esta matéria tão importante para o Brasil.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na vo-
tação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   An-
tonio Carlos Mendes Thame, que falará contra a ma-
téria. (Pausa.)

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente  , não 
cabe ao Relator falar ao fim do processo de discus-
são?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Depois do 
encaminhamento, dou a palavra a V.Exa.

O SR. EDUARDO CUNHA – Obrigado.
O SR. WILLIAM WOO – Presidente  , o Deputado   

Mendes Thame abre mão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou dar a 

palavra ao Relator, depois encaminha-se a votação.
Tem a palavra o Relator.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, ouvi com muita atenção o debate de todos. 
O espírito é sempre de colaborar, melhorar, interagir. 
Em função disso, em primeiro lugar, quero reafirmar 
o que já havia feito aqui quando da leitura do projeto 
de lei de conversão.

Vou, porém, reafirmar – já assinei na Mesa. No 
art. 17 do PLV, no § 5º, onde se lê “O aproveitamento 
referido nos incisos I e VII”, leia-se “O aproveitamento 
referido nos incisos I a VII”. Era o que efetivamente es-
crevi. Um erro de digitação levou a isso. Já havia falado 
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sobre essa questão, mas nunca é demais fazermos 
novamente a lembrança.

Segundo ponto de correção.
Conforme debate feito e compromisso assumido 

pelo Relator, no art. 18, inciso III, onde se lê “sejam 
empreendimentos detentores de outorga de permis-
são ou autorização”, leia-se “sejam empreendimentos 
detentores de outorga de autorização”.

Ainda no § 7º, no art. 18 do PLV, onde se lê “Pode-
rão participar das licitações, para expansão da oferta de 
energia, os empreendimentos de geração que tenham 
obtido outorga de permissão ou autorização”, leia-se 
“Poderão participar das licitações, para a expansão da 
oferta de energia, os empreendimentos de geração que 
tenham obtido outorga de autorização”.

Então, o compromisso assumido está atendido.
Gostaria de fazer apenas 2 breves comentários 

para que se faça justiça aos debates.
Em primeiro lugar, sobre a abordagem de que a 

extensão das autorizações até 50 mil quilowatts aten-
deria aumento de reservatório, porque se expandiram 
as PCHs, o fato não corresponde à realidade, já que 
está explicitado que são sem características de PCH. 
O tamanho de reservatório de PCH é determinado 
por resolução da ANEEL. Não há nada alterando ta-
manho de reservatório aqui. Não existe qualquer pre-
visão que possa afetar o que está originalmente na 
legislação vigente.

Em segundo lugar, com relação ao art. 13 – “O 
excesso de arrecadação” –, quero dizer que este Re-
lator não constituiu qualquer contrabando, até porque 
o tema faz parte da medida original, cujo texto foi man-
tido por mim. Pode não se concordar com o mérito, é 
um direito de cada Parlamentar, mas contrabando este 
Relator não fez e não faria. Registro isso para deixar 
muito claro.

É importante que os Parlamentares, já que vai 
haver destaque, possam entender que excesso de ar-
recadação só tem destinação efetuada mediante alte-
ração de lei orçamentária. Isso foi feito em dezembro 
de 2008. Obviamente, quanto ao excesso de arrecada-
ção, esta medida provisória já produziu seus efeitos em 
dezembro. É inócua a rejeição desse artigo. Estamos 
discutindo o nada. O excesso de arrecadação, que 
não foi aplicado nas vinculações em leis ordinárias, 
mas foram respeitadas as vinculações constitucionais 
e de repartição de receita entre Estados e Municípios, 
para abatimento de dívida, deveria ter nosso aplauso, 
porque, em vez de estimularmos gastança, estamos 
contribuindo para reduzir a dívida pública e, conse-
quentemente, a diminuição de despesas de juros nos 
anos seguintes, o que vai fazer com que o País não só 
tenha o melhor perfil da dívida, mas que sobre, sim, 

orçamento dos anos seguintes pela economia de juros 
e do pagamento do principal da dívida pública.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, já que é 
inócua, não dá para tirar o 13?

O SR. EDUARDO CUNHA – É inócua sua apli-
cação. Mas se tirar, terá que haver um projeto de re-
solução para poder fazê-lo.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/
PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , vamos para o encaminhamento.

Entendi também que isso estava num acordo. 
Como existem Deputado  s inscritos, não podemos fa-
zer um acordo que ultrapasse a vontade. Pediríamos 
toda brevidade possível, diante de tanta discussão, 
para que possamos apreciar logo a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 
aos que vão encaminhar, se for possível, que sejam 
objetivos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorroga-
da a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   Mendes 
Thame, que falará contra a matéria. (Pausa.) Ausente 
S.Exa., Deputado   Humberto Souto, para encaminhar 
contrariamente à matéria.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
 s, não é um encaminhamento propriamente contrário 
à matéria, porque acho que a medida provisória é 
importante.

O PPS está estarrecido – gostaria da atenção 
dos Srs. Parlamentares – com relação ao art. 15, que 
vai permitir o que está acontecendo neste País, Sr. 
Presidente  . É engraçado acompanhar quando os Parla-
mentares ficam estarrecidos, chateados, entristecidos, 
por exemplo, quando um Senador faz alguma descri-
ção do que está ocorrendo com os políticos brasileiros. 
Tem razão o Senador e todos os críticos quando dizem 
que o Congresso está absolutamente agachado, de 
cócoras diante do Executivo.

Sempre existiram – é normal que existam – as 
negociações nos Parlamentos, mas quando a maté-
ria diz respeito, exata e especificamente, à retirada de 
poder do Parlamentar, que recebeu da Constituição o 
poder de fiscalizar. Essa é a demonstração, o atesta-
do de que o Parlamentar está completamente alheio 
a tudo o que acontece no Parlamento.

Veja, Sr. Presidente  . Nesse projeto, o Relator 
acrescenta artigo que não veio no projeto, dando à 
ELETROBRÁS o direito de comprar, por qualquer 
valor, sejam bens ou prestação de serviços, sem li-
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citação. Quem fiscaliza a licitação, um dever imposto 
pela Constituição quando se refere a recurso públi-
co, é a Constituição Federal. E nós estamos dizendo, 
num artigo incluído pelo Sr. Relator, que de agora em 
diante poderá existir um regulamento próprio para a 
ELETROBRÁS comprar qualquer bem, de qualquer 
valor. São milhões, bilhões de reais.

Nós estamos votando como cordeirinhos, como 
carneiros, como políticos sem nenhuma valoração do 
seu mandato, um artigo como esse, dizendo que o 
Presidente   da República pode fazer um decreto auto-
rizando, normatizando o que está escrito aqui.

Isso é um absurdo, é uma desmoralização! E não 
venham para cá os Srs. Parlamentares se incomoda-
rem quando o Senador Jarbas Vasconcelos desmo-
raliza todos os Parlamentares, quando desmoraliza o 
PMDB, dizendo que esse partido está nessas articula-
ções. Eu tenho a impressão de que o PMDB não pode 
aceitar uma coisa como essa. Isto é a desmoralização, 
é a instituição da propina, porque, no momento em 
que não se exige concorrência pública para comprar 
milhões e milhões de uma entidade pública, se está 
permitindo que...

Hoje os diretores estão sendo nomeados politi-
camente pelo Governo. Acabou-se completamente o 
respeito pela coisa pública. Em Minas, o PMDB nomeou 
a diretoria de assuntos internacionais da PETROBRAS. 
Imaginem o que tem um partido de indicar um diretor 
para cuidar dos assuntos internacionais de uma em-
presa da importância da PETROBRAS, Sr. Presidente  ! 
E estamos agora entregando a mesma coisa para a 
ELETROBRÁS, que não precisará fazer mais concor-
rência pública.

Foi ontem um Presidente  , é hoje o Presidente   
Lula, amanhã será outro. Nós vamos mudar apenas 
os atores da cena.

Sr. Presidente  , queremos resgatar a imagem des-
ta Casa. Se queremos resgatar a imagem do político, 
não é votando ou deixando de votar mais matérias; é 
votando matérias com consciência, com brasilidade, 
com seriedade, na defesa da coisa pública. Vêm os 
mercantilistas dizer: “Mas a PETROBRAS precisa com-
petir no mercado”. A PETROBRAS é entidade pública, 
é dinheiro do povo brasileiro. Não se pode comparar 
isso com empresa particular.

Trata-se de matéria de grande importância, em 
que o pudor, a dignidade do Congresso estão em 
jogo.

Quando se convoca um Ministro para alguma 
Comissão, como fizemos para discutir o problema da 
carne, o Ministro não vem e não dá nenhuma satis-
fação ao Congresso. E, aí, os Deputado  s ficam todos 
cheios de pudor, considerando isso um absurdo: “Va-

mos convocar esse sujeito para vir aqui”. Para vir aqui 
fazer o quê? Se aqui não representa coisa nenhuma. 
Se o Congresso Nacional está desmoralizado, e nós 
o estamos desmoralizando.

Então, Sr. Presidente  , há um destaque do PDT, 
do Deputado   Miro Teixeira, sobre essa matéria, e eu 
peço aos Srs. Deputado  s que retirem esse artigo do 
projeto. Se se retirar o artigo, vamos votar a favor da 
medida provisória, porque isso, sim, é resgatar a dig-
nidade do Congresso Nacional.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem, sobre o processo de votação, 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o discurso 
do Deputado   Humberto Souto foi candente. Mas, no 
processo legislativo, temos o recurso do destaque. E 
encaminhamos um destaque.

Então, só para que não pareça que há desaten-
ção e desapreço pela norma regimental que permite 
o destaque, teremos a oportunidade de suprimir tal 
dispositivo, votando favoravelmente ao destaque.

Só queria um esclarecimento, porque, como há 
presença maciça no plenário, não gostaria de ver 
prejudicada a votação principal, que será feita com 
a ressalva dos destaques, entre os quais esse a que 
me referi.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Esses 

argumentos virão precisamente no momento do des-
taque de V.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado   Dr. Ubiali, para falar a favor da 
matéria. (Pausa.) Dispensa a palavra.

Os inscritos dispensam ou não a palavra? (Pau-
sa.)

Todos dispensam? (Pausa.) Então, vamos vo-
tar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há uma 
nova votação do parecer do Relator, na parte que ma-
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais da relevância e urgência 
e de sua adequação financeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há 2 a 
favor e 2 contra. Abrem mão também? (Pausa.) To-
dos abrem mão.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente  , quero 
falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado   
Ivan Valente vai falar contra, com toda a objetividade 
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naturalmente. S.Exa. já se pronunciou. Mas tem o di-
reito regimental.

O SR. IVAN VALENTE – Estou sendo cerceado 
aqui, Sr. Presidente  . Tenho direito regimental e estou 
sendo pressionado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro. Tem 
V.Exa. a palavra.

Pode iniciar a sua fala, Deputado   Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE – Peço ao Líder Vaccare-

zza que mantenha a calma.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Deputado   

tem a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente  , quero encaminhar pela 
inconstitucionalidade. Acrescento, inclusive, nesta ex-
posição, que entendo como inconstitucional que uma 
medida provisória que trata de sistema elétrico, e até 
de grandes obras, da entrada da ELETROBRÁS no 
processo, seja flexibilizada por nós ao processo lici-
tatório, inclusive para pregão e consultas em obras e 
equipamentos de alto custo. Do que se trata?

Isso é uma ilegalidade, que certamente será 
interrompida no Supremo Tribunal Federal. Nós deví-
amos rejeitar a parcela que trata dessa questão, Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s. Além do que, en-
tendo que esta medida provisória trouxe à baila ques-
tões inaceitáveis por esta Casa.

Quero dizer ao Deputado   Fernando Ferro, que tão 
brilhantemente defendeu a medida provisória, que ela 
traz no art. 13 uma questão inaceitável para a Casa, ou 
seja, que todo o excedente do Tesouro Nacional poderá 
ser utilizado para amortização da dívida pública.

Pergunto aos Deputado  s que estão votando a 
favor disso se sabem quanto foi gasto só de amorti-
zação da dívida pública interna no ano passado. Eu 
vou dizer: 172 bilhões de reais – está no Orçamento 
–, mais 162 bilhões de reais de pagamento de juros. 
Contando a rolagem da dívida, somando tudo, 47% 
do Orçamento.

Ora, essa medida provisória vem com diversos 
aspectos e vai tratar inclusive que estamos autorizando, 
Sr. Presidente  , Srs. Deputado  s, o BNDES a fazer um 
trato com o Banco Mundial, empréstimo em dólares, 
em condições desconhecidas, para depois o BNDES 
operar os empréstimos. Aprovar isso em uma medida 
provisória!

Entendo que empréstimos do Banco Mundial, 
BIRD, ou do FMI têm que ter o aval do Senado Fede-
ral. Agora, isso aqui enfiado numa medida provisória? 
O que é isso? Isso é outra inconstitucionalidade!

Acho que esta Câmara, Sr. Presidente  , está engo-
lindo coisas em medida provisória pelas quais, talvez, 
pague um preço muito alto mais adiante.

Por isso, o PSOL é contra.
O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente  , peço a pa-

lavra pela ordem. Como Vice-Líder do Bloco, quero falar 
contra, se V.Exa. me permitir. É somente 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra, como Vice-Líder do Bloco, pelo prazo de 1 
minuto, com muito prazer.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , agradeço a 
tolerância a V.Exa.

Na verdade, a medida provisória do Sr. Presidente   
da República é muito importante e moderniza o setor 
público nessa área do setor elétrico.

Entretanto, essa prática malsinada, que talvez vá 
trazer graves problemas a esta Casa e ao Parlamento, 
de se enxertar coisas graves, centrais, já feitas ontem, 
e hoje neste art. 19, que dispensa o setor elétrico de 
licitação ou simplifica, é uma imoralidade, é uma ilega-
lidade frontal e atenta contra o interesse público.

Por isso, pondero aos companheiros para que 
não aceitemos esse absurdo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   Dr. 
Ubiali, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Dispen-
sa também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputado  s que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a Mesa os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE SIMPLES 
DEM

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s, destaque para votação em separado 
da expressão: “a utilização do excesso de arrecada-
ção”, da emenda do PLV à MP 450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado  s, destaque para votação em separado da 
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expressão: “e no exterior”, constante do art. 1º (caput) 
do PLV apresentado à MP 450/08, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 11, apresentada à MP 450/08.

Sala das Sessões, de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente  , requeiro, nos termos do art. 161, 
II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque para 
votação em separado do art. 13 do projeto de lei de 
conversão apresentado à Medida Provisória 450/08, 
visando a sua supressão.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Willian 
Woo, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Sr. Presidente  , requeiro a V. Exa., nos termos do 
Art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado do art. 23 constante na Emen-
da Substitutiva Global nº 25, de 2008, apresentada à 
Medida Provisória nº 450, de 2008 (para substituir o 
§ 1º do art. 17 da Lei nº 9.074, constante do art. 16 
do PLV).

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2009. – 
Fernando Coruja, Líder do PPS.

DESTAQUE SIMPLES 
DEM

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s, destaque para votação em separado 
da expressão: “permissão ou “, constante do § 7º-A do 
art. 2º da Lei nº 10.848/04, alterado pelo art. 18 do PLV 
apresentado à MP 450/08, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s, destaque para votação em separado 
do art. 19 do PLV à MP 450/2008, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

REQUERIMENTO Nº 
(Bancada)

Sr. Presidente  , requeiro nos termos dos arts. 117, 
IX c/c 161, inciso V e § 2º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputado  s, destaque para votação em 
separado da expressão: “bem como poderá se dar por 
procedimento licitatório simplificado a ser definido em 
decreto do Presidente   da República”, constante do § 
2º do art. 15 da Lei nº 3.890-A/61, previsto no art. 19 
do PLV.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Da-
goberto, Vice-Líder do PDT.

DESTAQUE DE BANCADA 
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente  , requeiro, nos termos do art. 161, 
inciso I e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado da expressão: “, bem como 
poderá se dar por procedimento licitatório simplicado 
a ser definido em decreto do Presidente   da Repúbli-
ca”, constante do art. 19 do PLV apresentado à MP 
450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Du-
arte Nogueira, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o projeto de lei de conversão oferecido pelo Rela-
tor da Comissão Mista, com as alterações propostas, 
ressalvados os destaques.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450,  
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da 
Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; 
dispõe sobre a utilização do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro das 
fontes de recursos existentes no Tesouro 
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 
18 de fevereiro de 2004; e autoriza a União 
a repassar ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Interna-
cional para a Reconstrução e o Desenvol-
vimento – BIRD.

Autor: Poder Executivo
Relator: Eduardo Cunha

O Presidente  da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º Fica a União, os Estados e o Distrito Fe-
deral autorizados a participar de Fundo de Garantia 
a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE, que 
terá por finalidade prestar garantias proporcionais à 
participação, direta ou indireta, de empresa estatal do 
setor elétrico, em sociedades de propósito específico, 
constituídas para empreendimentos de exploração da 
produção ou transmissão de energia elétrica, no Brasil 
e no exterior, constantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento – FAC, ou referentes a programas 
estratégicos, eleitos por ato do Poder Executivo, aos 
financiamentos concedidos por instituição financeira.

§ 1º O FGEE terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas.

§ 2º O patrimônio do FGEE será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas, e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada, a cri-
tério do Ministro de Estado da Fazenda:

I – em dinheiro;
II – em títulos da dívida pública mobiliária fede-

ral;
III – por meio de suas participações minoritá-

rias; ou
IV – por meio de ações de sociedades de eco-

nomia mista, excedentes ao limite mínimo necessário 
para manutenção de seu controle acionário.

§ 4º O FGEE terá direitos e obrigações próprias, 
pelas quais responderá com seu patrimônio, não res-
pondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fun-
do, salvo pela integralização das cotas que subscre-
verem.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal poderão 
participar, após aprovação prévia da União, na mes-
ma forma descrita nos incisos I a IV, do § 3º, sendo 
aceitas somente as suas participações minoritárias e 
ações que tenham cotação em Bolsa.

Art. 2º O FGEE será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialniente por insti-
tuição 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 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 tra-
ta o caput deliberar sobre a gestão e alienação dos 
bens e direitos do FGEE, zelando pela manutenção de 
sua rentabilidade e liquidez, na forma autorizada pelo 

Conselho Diretor do Fundo de Garantia a Empreendi-
mentos de Energia Elétrica – CDFGEE.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
fará jus à remuneração pela administração do FGEE, 
a ser estabelecida no estatuto do Fundo.

Art. 3º O CDFGEE, órgão colegiado de que trata 
o § 2º do art. 2º, terá sua composição e competência 
estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O estatuto do FGEE será pro-
posto pelo CDFGEE e aprovado em assembléia de 
cotistas.

Art. 4º Para os efeitos do caput do art. 1º, o FGEE 
somente prestará garantias à sociedade de propósito 
específico, na qual a participação de empresa estatal 
do setor elétrico seja minoritária.

§ 1º No caso em que mais de uma empresa es-
tatal do setor elétrico participe na sociedade de pro-
pósito específico, será considerado para o efeito de 
que trata o caput, o somatório das participações das 
empresas estatais.

§ 2º As garantias a que se refere o caput do art. 1º 
destinam-se exclusivamente àcobertura de obrigações 
decorrentes de investimentos em fase de implantação 
do empreendimento.

§ 3º O FGEE não contará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte do setor público e responde-
rá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio.

§ 4º As garantias prestadas pelo FGEE, a parte 
dos empreendimentos de responsabilidade das em-
presas estatais estaduais do setor elétrico, ficarão 
limitadas ao montante de participação do estado con-
trolador no FGEE.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal dependerão 
de autorização das respectivas Assembléias Legislati-
vas para participarem do FGEE, na forma do art. 1º.

Art. 5º A empresa estatal do setor elétrico, que 
participe de sociedade de propósito específico, paga-
rá ao FGEE comissão pecuniária, com a finalidade 
de remunerar o risco assumido pelo Fundo em cada 
operação garantida.

Parágrafo único. A comissão pecuniária de que 
trata o caput será cobrada pela instituição fmanceira 
de que trata o caput do art. 2º.

Art. 6º Constituem recursos do FGEE:
I – os oriundos da integralização de suas cotas 

realizada em dinheiro;
II – o produto da alienação das ações e dos títu-

los mencionados no § 3º do art. 1º;
III – a reversão de saldos não aplicados;
IV – os dividendos e remuneração de capital das 

ações de que trata o § 3º do art. 1º;
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V – o resultado das aplicações financeiras dos 
recursos;

VI – as comissões cobradas por conta da ga-
rantia de provimento de seus recursos, de que trata 
o art. 5º; e

VII – a recuperação de crédito de operações hon-
radas com recursos por ele providos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exer-
cício financeíro será transferido para o exercício se-
guinte, a crédito do FGEE.

Art. 7º A quitação de débito pelo FGEE importa-
rá sua sub-rogação nos direitos do credor, na mesma 
proporção dos valores honrados pelo Fundo.

Art. 8º Os empreendimentos a serem garantidos 
pelo FGEE deverão ser aprovados previamente pelo 
CDFGEE.

§ 1º Os projetos da área de energia serão enca-
minhados pelo Ministro de Estado das Minas e Energia 
ao Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º O CDFGEE deliberará somente sobre proje-
tos de empreendimentos encaminhados pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 9º O FGEE não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, cor-
respondente ao patrimônio ainda não utilizado para a 
concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com 
base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 10. A dissolução do FGEE, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGEE, o seu pa-
trimônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 11. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGEE, ficando vinculado exclusivamen-
te à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seques-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de obrigações do Fundo.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos.

Art. 12. O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 4º Ao Tesouro Nacional, será assegu-
rada remuneração compatível com o custo de 
captação da República, interno ou externo em 
reais, a critério do Ministro de Estado da Fa-
zenda, para prazo equivalente ao dos créditos 

recebidos, na data da efetivação da concessão 
pela União do crédito ao RNDES”. (NR)

Art. 13. O excesso de arrecadação e o superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes no Tesou-
ro Nacional poderão ser destinados à amortização da 
dívida pública federal.

Parágrafo único. O disposto no caput não se apli-
ca às fontes de recursos decorrentes de vinculação 
constitucional e de repartição de receitas a Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Art. 14. O art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de feverei-
ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica a União autorizada, até 31 
de dezembro de 2008, a permutar, observa-
da a equivalência econômica, Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para fundos 
ou caixas de previdência estaduais, na modali-
dade de nominativos e inalienáveis, por outros 
Certificados Financeiros do Tesouro com as 
mesmas características, mediante aditamento 
do contrato firmado entre a União e o Estado 
que originou a emissão dos Certificados Fi-
nanceiros do Tesouro”. (NR)

Art. 15. Fica a União autorizada a repassar ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, mediante operação de crédito, re-
cursos captados junto ao Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

§ 1º Os recursos obtidos pela União junto ao 
BIRD, no montante de até US$2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de dólares norte-americanos), serão repassa-
dos ao BNDES convertidos em reais à taxa de câmbio 
de venda do dólar, informada por meio do SISBACEN, 
transação PTAX800 – abertura, do dia da celebração 
do contrato com o BNDES.

§ 2º A União repassará os recursos ao BNDES 
nas mesmas condições financeiras oferecidas pelo 
BIRD.

Art 16. A Lei nº 9.074, de 7 de julho, de 1995 pas-
sa a vigorar com as alterações:

Art. 11.  ...............................................................
§ 1º O Produtor Independente de energia elétrica 

estará sujeito as regras de comercialização regulada 
ou livre, atendido ao disposto nesta lei, na legislação 
em vigor e no contrato de concessão ou no ato de 
autorização, tendo assegurado o acesso a rede pelas 
concessionárias e permissionárias do serviço público 
de distribuição e pelas concessionárias do serviço pú-
blico de transmissão.

Art. 17.  ...............................................................
§ 1º As instalações de transmissão de energia 

elétrica componentes da rede básica do Sistema In-
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terligado Nacional – SLN serão objeto de concessão, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência ou 
de leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico, 
com regras operativas aprovadas pela Aneel, de forma 
a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéti-
cos existentes ou futuros.

Art 17. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro, de 
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 26.  ..................................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
V –  ........................................................
VI – O aproveitamento de potencial hi-

dráulico de potência superior a 30.000 KW 
e igual ou inferior a 50.000 KW, destinado a 
produção independente ou auto produção, 
sem as características de pequenas centrais 
hidrelétricas.

VII – O aproveitamento descrito no in-
ciso VI, obriga a venda de 70% (setenta por 
cento) da energia assegurada, no ambiente 
regulado.

§ 5º O aproveitamento referido nos in-
cisos do caput, deste artigo, os empreendi-
mentos com potência igual ou inferior a 1.000 
(mil) KW e aqueles com base em fontes so-
lar, eólica, biomassa, cuja potência injetada 
nos sistemas de transmissão ou distribuição 
seja menor ou igual a 50.000 (cinqüenta mil) 
KW, poderão comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumido-
res reunidos por comunhão de interesses de 
fato ou de direito, carga seja maior ou igual 
a 500 (quinhentos) independentemente dos 
prazos de carência constantes do art. 15, da 
Lei nº 9.074, de 7 de junho, de 1995, observa-
da a regulamentação da ANEEL, podendo o 
fornecimento ser complementado por empre-
endimentos de geração associados as fontes 
aqui referidas, visando a garantia de suas dis-
ponibilidades energéticas, mas limitado a 49% 
(quarenta e nove por cento) da energia média 
que produzirem, sem prejuízo do previsto nos 
§§ 1º e 2º, deste artigo.

Art. 18. A Lei nº 10.848, de 15 de março, de 2004, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º  ...................................................
§ 6º Entendem-se como novos empreen-

dimentos de geração aqueles que até o início 
de processo público licitatório para a expan-

são e comercialização da oferta de energia 
elétrica:

I –  ....................... ............................; ou
II –  ....................... ...........................; ou
III –  sejam empreendimentos detentores 

de outorga de autorização desde que a cen-
tral de geração não tenha iniciado operação 
comercial, ou que não seja titular de registro 
de comercialização de energia na Câmara de 
Comercialização de Energia( CCEE).

§ 7º A Licitação para a expansão da oferta 
de energia prevista no inciso II, do § 5º, deste 
artigo deverá ser específica para novos em-
preendimentos ou ampliações, sendo vedada 
a participação de empreendimentos de gera-
ção existentes, ressalvado o disposto nos §§ 
7º-A e 7º-B.

§ 7º-A. Poderão participar das licitações, 
para expansão da oferta de energia, os em-
preendimentos de geração que tenham obti-
do outorga de autorização da ANEEL, desde 
que atendam cumulativamente aos seguintes 
requisitos:

I – Não tenham entrado em operação 
comercial ,e

II – Não tenham servido de lastro em 
contratos de energia elétrica registrados na 
Câmara de Comercialização de Energia Elé-
trica-CCEE.

§ 7º-B. Poderá também ser aplicado o 
disposto no § 7º-A, no caso empreendimentos 
detentores de outorga de concessão, até 1 (um) 
ano da data da promulgação desta lei.

§ 16. Caberá à ANEEL dirimir conflitos 
entre compradores e vendedores de energia 
elétrica, que tenham celebrado CCEAIRs, uti-
lizando lastro em contratos de importação de 
energia elétrica ou à base de gás natural, cujas 
obrigações tenham sido alteradas em face de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
decorrentes de eventos alheios à vontade do 
vendedor, nos termos do inciso V, do art. 3º, da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

§ 17. No exercício da competência de 
que trata o § 16, a ANEEL, reconhecendo a 
extraordinariedade e a imprevisibilidade dos 
acontecimentos, poderá garantir neutralida-
de aos agentes envolvidos, no limite de suas 
responsabilidades.

Art. 19. A Lei nº 3.890-A, de 25 de abril, de 1961, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 15.  ......................................... .........
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§ 2º A aquisição de bens e a contratação 
de serviços pela Eletrobrás e suas controladas, 
poderá se dar tanto na modalidade consulta 
e pregão, observado, no que for aplicável, os 
arts. 55 a 58, da Lei nº 9.472, de 16 de julho, 
de 1997 e nos termos de regulamento próprio, 
bem como poderá se dar por procedimento li-
citatório simplificado a ser definido em decreto 
do Presidente  da República.

Art. 20. Fica acrescido o inciso XIX, ao art. 4º, da 
Lei nº 10.847, de 15 de março, de 2004:

Art. 4º ...................................................
XIX – Elaborar e publicar o estudo de 

inventário do potencial de energia elétrica, 
proveniente de fontes alternativas.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Medida Provisória.

Art. 22. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 23. Fica revogado o art. 1º, da Lei nº 11.651, 
de 7 de abril de 2008, na parte em que altera o art. 1º, 
da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputado  s que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

450, DE 2008, NA FORMA DO PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO APRESENTADO, COM AS ALTERA-
ÇÕES DO RELATOR, RESSALVADOS OS DESTA-
QUES.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um 
destaque simples em que se requer destaque para 
votação em separado da expressão “a utilização do 
excesso de arrecadação” da ementa do projeto de lei 
de conversão à medida provisória.

Assinado pelo nobre Líder do DEM:

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado da expressão: “a 
utilização do excesso de arrecadação”, da 
emenda do PLV à MP 450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado   Beto Albuquerque, que falará contra a ma-
téria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , queremos 
manter o texto como fora relatado pelo Sr. Relator. Há 
segurança no conteúdo desta matéria. Este ano, in-
clusive, nem sequer excesso de arrecadação existirá. 
Não posso concordar com aqueles que acham que o 
melhor para o Brasil é, existindo excesso de arrecada-
ção, que nem sequer se use esse excesso para pagar 
a dívida pública.

Isso é, de certa forma, uma incoerência daqueles 
que pregam essa alteração.

Portanto, nós votamos a favor da manutenção do 
texto, contra o destaque.

O Sr. Michel Temer, Presidente  , deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   José 
Carlos Aleluia, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o que estou pro-
pondo é apenas um olho na realidade. Imaginar que 
nesta crise em que estamos vivendo, em que está ha-
vendo um decréscimo na arrecadação maior do que o 
decréscimo na economia, que as pessoas se acostu-
maram a falar de incremento de receita..., Deputado   
Arlindo Chinaglia, quando a economia aumenta 5%, 
a receita tem um incremento superior a 5%, porque 
as empresas têm uma rentabilidade maior, portanto, o 
incremento da rentabilidade e consequentemente os 
incrementos do lucro e do imposto.

O que está acontecendo agora é que a economia 
está encolhendo. E encolhendo a economia, os lucros 
encolhem e, consequentemente, os impostos encolhem. 
Não há nem vai haver excesso de arrecadação.

Esse destaque tem apenas o propósito – diga-
mos assim – de sanear e evitar que se mantenha no 
texto um equívoco e de mostrar que o Parlamento está 
atento, que o Parlamento sabe que no Brasil, na me-
lhor das hipóteses, a economia vai ficar estável. Com 
a economia estável, não haverá aumento de receita, 
haverá decréscimo na receita. Não havendo decrés-
cimo na receita, não haverá excesso de arrecadação, 
até porque, por insistência do Governo, contra o nosso 
voto, foi colocada uma taxa de crescimento para o ano 
muito superior ao que se vai obter.

Portanto, somos favoráveis ao destaque, para 
corrigir a ementa do texto apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tra-
tando-se de destaque simples, temos que votar logo 
a admissibilidade.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela admissibilidade do requerimento 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente  , 
peço a palavra para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem a palavra por 1 minuto para orientar.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , esse 
destaque é extremamente importante. Não estamos 
discutindo o mérito, mas basta uma leitura simples do 
art. 62 da Constituição para ver que é vedada medida 
provisória sobre planos plurianuais, diretrizes orçamen-
tárias, orçamentos, créditos adicionais e suplementa-
res. Não é questão de se deve ou não pagar a dívida. 
A questão aqui é uma formalidade. E a formalidade é 
que salva o Congresso Nacional. Se for só pelo mé-
rito, vamos para a pena de morte, vamos para tudo, 
porque aqui tem de tratar as coisas como são feitas e 
qual a finalidade.

Pela Constituição, está vedada medida provisória 
sobre isso, exatamente para que não se discuta aqui 
um assunto de extrema importância como esse. Aqui 
é uma autorização genérica para superávit financeiro 
de qualquer ano.

Por isso, encaminhamos pela admissibilidade 
do destaque.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a admissibilidade.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente  , o pes-
soal quer encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Enca-
minhar, não. Orientação de bancada, nobre Líder.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , se o PSOL 
pudesse fazer um destaque, faria sobre o art. 13, pe-
dindo a supressão completa desse artigo, que fala 
sobre a utilização do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro.

Como não temos número suficiente para essa 
emenda, vamos votar com o PPS sobre a supressão, 
sobre a utilização do excesso de arrecadação, por-
que essa carta branca que está se dando aqui e esse 
cambalacho que vem do Governo para gastar mais 
dinheiro com pagamento de dívida pública, em detri-
mento da área social, em detrimento do investimento 
público em pesquisa, em detrimento da infraestrutura, 
é inaceitável.

Por isso, Sr. Presidente  , entendemos que a Casa 
deveria, sem dúvida, votar nessa emenda supressiva.

A posição do PSOL é a favor da emenda. 
“Sim”.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela aprovação da admissibilidade per-
maneçam como se encontram; os que são contrários 
levantem os braços.(Pausa.)

REJEITADA A ADMISSIBILIDADE.
O destaque vai para o Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 

queria propor um entendimento – são 9 destaques – 
à Oposição, que apresentou os destaques, para se 
votar 3. Votaríamos 3 por votação nominal, votação 
simbólica, qualquer coisa.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente  , 3 no-
minais?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
minais, não. Três nominais, não.

O SR. FERNANDO CORUJA – Vamos votar, 
vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
tão, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento de destaque da bancada do De-
mocratas para votação em separado da expressão “e 
no exterior”, constante do art. 1º, caput, do PLV apre-
sentado à MP nº 450, de 2008. Destaque supressivo.

Assina o ilustre Líder Deputado   José Carlos Ale-
luia:

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado da expressão: “e no 
exterior”, constante do art. 1º (caput) do PLV 
apresentado à MP 450/08, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, tem a palavra o Deputado   Beto Albuquer-
que.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o Governo não 
tem planos de expansão no exterior no momento. Não 
estamos fazendo uma lei para 2009. Estamos fazendo 
uma lei que permita, no futuro, quando houver condi-
ções ou necessidade, o Brasil, decidido pelo governo 



09722 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

que ali estiver, fazer esse investimento. Portanto, não 
ter a chave dessa possibilidade na lei é um retrocesso. 
No futuro, vamos ter que esperar não se sabe quanto 
diante de uma necessidade de investir no exterior.

Por isso, somos a favor da manutenção do texto 
pelo Relator e contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Líder José 
Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Eu queria ter a oportunidade de 
ler o art. 1º para que as pessoas pudessem perceber 
qual o objetivo do destaque supressivo. É bom ver que 
não veio do Governo assim.

O que se está propondo é o seguinte: 

“Art. 1º Fica a União...” (aí adiciona) “...
os Estados e o Distrito Federal autorizados a 
participarem de Fundo de Garantia de Empre-
endimentos de Energia Elétrica, que terá por 
finalidade prestar garantias proporcionais à 
participação, direta ou indireta, de empresas 
estatais do setor elétrico, em sociedades de 
propósito específico, constituídas para explorar 
empreendimentos de produção ou transmissão 
de energia elétrica no Brasil”...

Até aí, tudo bem. Mas depois diz: “...ou no ex-
terior”.

Ora! Por que vamos garantir investimentos no 
exterior, aventuras no exterior? Estamos com um pro-
grama anticíclico, que tem a finalidade de acelerar a 
economia brasileira, de dar empregos no Brasil. Vamos 
agora tirar da arrecadação para dar garantia para fazer 
obras por aí afora? Ninguém sabe onde! 

E para completar: “...para obras no Brasil e no 
exterior constantes do Programa de Aceleração do 
Crescimento...” (Da despesa? Embora não tenha escrito 
“da despesa”, mas esse programa é só da despesa.) 
“...ou referentes a programas estratégicos eleitos pelo 
Poder Executivo”.

Ora, o Presidente   faz o Orçamento! Temos que 
excluir pelo menos a possibilidade de que ele possa 
arbitrar as aventuras no exterior. Esse é o objetivo do 
destaque do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar, concedo a palavra ao Deputado   Duarte No-
gueira por 1 minuto.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , só que-
ria fazer uma ressalva. Temos sempre acompanhado 
o DEM, mas a supressão deste termo “e no exterior” 
fará com que sejam impedidas eventuais importações 
de energia que o Brasil necessite, a exemplo do que 

acontece hoje com uma hidrelétrica da Venezuela que 
abastece o Estado de Roraima, em que o linhão de 
transmissão construído foi bancado com recursos dessa 
natureza. Se, no futuro, o Brasil precisar construir novas 
fontes de transmissão de energia do exterior para cá, 
a supressão desse termo impedirá que esse interesse 
estratégico do País possa ser realizado.

É a ressalva que quero fazer, para que possa-
mos, portanto, justificar o nosso não acompanhamento, 
neste instante, do DVS do Democratas, nossos com-
panheiros de Oposição.

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

votação a expressão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Deputado  s que forem pela manutenção do texto 
permaneçam como se encontram; os que forem con-
trários levantem o braço. (Pausa.)

MANTIDO O TEXTO.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nas vo-
tações anteriores, acompanhei a bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
bre a mesa requerimento de destaque de bancada do 
Democratas. Destaque de Bancada à Emenda nº 11, 
apresentada à MP 450.

Assinam o Deputado   Ronaldo Caiado e o ilustre 
Deputado   José Carlos Aleluia:

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 11, 
apresentada à MP 450/08.

Sala das Sessões, de março de 2009. – 
José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado   José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o destaque tem 
a finalidade de retirar do Ministro da Fazenda o poder 
para arbitrar qual taxa será usada; ou seja, como está 
escrito, o Ministro poderá autorizar que se usem taxas, 
por exemplo, americanas ou inglesas em empréstimos 
externos ou taxas brasileiras em empréstimos exter-
nos. É um poder discricionário que abre espaço para 
negociações ou troca de influências. Portanto, é uma 
forma de proteger o dinheiro do cidadão brasileiro con-
tra as aventuras que possam ser feitas pelo Ministério 
da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a Emenda nº 11:
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EMENDA Nº 11

Dê-se a seguinte redação ao art. 12 da Medida 
Provisória nº 450/2008:

Art. 12. O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, 
de 6 de novembro de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“§ 4º Fica assegurada ao Tesouro Nacio-
nal remuneração compatível com o respectivo 
custo de captação interno ou externo em reais, 
para prazo equivalente ao dos créditos recebi-
dos, na data da efetivação da concessão pela 
União do crédito ao BNDES.” (NR)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela aprovação da emenda, portanto, 
com o Deputado   José Carlos Aleluia, permaneçam 
como se encontram; os que forem contrários levantem 
o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado   Waldir Neves, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. S.Exa. 
dispõe de 4 minutos na tribuna.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nobres 
pares, senhoras e senhores, venho neste momento 
a esta tribuna trazer para discussão e reflexão desta 
Casa tema que assusta todos nós.

Nós, em Mato Grosso do Sul, meu Estado, esta-
mos sobressaltados com a possibilidade de o Estado 
tornar-se inviável na medida em que, além dos obs-
táculos naturais da política agrícola, em que há falta 
de estímulo, de incentivo, agora nos deparamos com 
problema da maior gravidade.

A irresponsabilidade da FUNAI chegou ao limite 
máximo. Seu Presidente  , Márcio Meira, foi ao Estado 
e combinou com os produtores e o Governador que o 
processo seria pacífico. Mas ao que estamos assistindo, 
Sras. e Srs. Deputado  s? O Presidente   da FUNAI, com 
a anuência do Ministro da Justiça, Sr. Tarso Genro, se 
nega a receber o Governador do Estado para discutir 
uma alternativa.

Lá estão tentando criar algo que não existe, vio-
lentando a Constituição, renegando tudo aquilo que o 
Estado, à luz do dia, criou quando emitiu títulos permi-
tindo que terras antes devolutas fossem ocupadas le-
galmente pelos produtores. O Estado, inclusive, ajudou 
no progresso e no desenvolvimento daquelas regiões. 
O Estado afirmou que tudo era legal; de repente, me-
diante uma portaria, querem renegar e tirar do produtor, 
que fica sem nenhum direito, áreas produtivas.

O que há por trás disso e para o que devemos 
estar alertas? São ONGs com interesses internacio-

nais, haja vista que na região de Bonito e Bodoquena 
o Ministério de Minas e Energia tem um estudo indi-
cando que lá existe a maior usina de fosfato do Brasil, 
aflorada, senhoras e senhores, o que é fundamental 
para que possamos nos livrar de empresas multina-
cionais que fazem cartel, elevam o preço dos adubos 
e insumos e aumentam o preço dos produtos na mesa 
do trabalhador.

Agora, como não podem falar a verdade, irão usar 
outros argumentos. A FUNAI, manipulada por ONGs 
internacionais, na verdade, sabe que solucionar ape-
nas o problema da terra, sem uma política de proteção 
ao índio, não vai resolver, mas faz isso motivada por 
outros interesses de origem internacional, para invia-
bilizar a produção no País, para impedir que possamos 
ficar independentes na produção de adubos e de fer-
tilizantes, porque querem que continuemos escravos 
e dependentes de cartéis internacionais.

Mato Grosso do Sul está à beira de um conflito. 
Ainda hoje representantes de sindicatos rurais me liga-
ram. Estão tentando constituir milícias armadas para se 
defenderem, já que o Presidente   da FUNAI e o Ministro 
da Justiça negam-se a receber o Governador e os pro-
dutores, mas estimulam, na calada da noite, a invasão 
de propriedades legalmente constituídas, propriedades 
que foram adquiridas de terceiros, à luz do dia. Então, 
a situação é muito grave e nos preocupa muito.

Peço a esta Casa que realmente possamos refle-
tir sobre essa questão. Até quando vamos ficar com o 
direito de propriedade ameaçado? Até quando vamos 
ficar à mercê de regras que mudam a todo momento, 
que renegam títulos que têm reconhecimento público? 
O País não pode continuar nessa direção. Nós não 
podemos mais aceitar que a FUNAI, a seu bel-prazer, 
de forma administrativa e unilateral, negue-se a acei-
tar que esta Casa regulamente desapropriações para 
aumento de áreas indígenas, de quilombolas ou qual-
quer outra questão dessa natureza.

Esta Casa não pode aceitar, calada e pacifica-
mente, que nos impeçam de fazer o que é nosso dever, 
que é legislar e efetivamente discutir aqui amplamente 
quais são os interesses para indicar como deve ser fei-
to o procedimento. Não podemos ficar submetidos a 
decisões da FUNAI, que hoje é totalmente controlada 
por ONGs que defendem interesses internacionais.

A FUNAI usa o índio como massa de manobra. Há 
mais de 40 anos a FUNAI assumiu a tutela dos indíge-
nas, mas eles vivem abandonados, à mercê da sorte. 
Aquela instituição usa o índio nestes momentos para 
criar conflitos e tentar tirar proveito da situação.

Este é um alerta que faço. Não podemos conti-
nuar aceitando passivamente que a FUNAI continue 
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a criar conflitos, a impedir a produção e a criar dificul-
dade para a classe produtora brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 

lamento dizer ao nobre Deputado   Jovair Arantes que, 
pelo fato de S.Exa. participar do Bloco Parlamentar 
PMDB/PTB/PSC/PTC e estarmos na Ordem do Dia, 
somente o Líder, Deputado   Henrique Eduardo Alves, 
pode falar.

Infelizmente, não posso dar a palavra a V.Exa.
O SR. JOVAIR ARANTES – Está bem, Sr. 

Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-

bre a mesa requerimento de destaque de bancada no 
seguinte teor:

Sr. Presidente  , requeiro, nos termos do 
art. 161, II e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado  s, destaque para votação em sepa-
rado do art. 13 do projeto de lei de conversão 
apresentado à Medida Provisória 450/08, vi-
sando a sua supressão.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. 
– Willian Woo, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contrariamente, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado   Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. residente, nós vamos 
manter o texto. Repito o que disse há pouco: usar o 
excesso de arrecadação para amortizar, pagar dívidas 
do País, é um processo justo. Pior é o excesso de arre-
cadação que acaba não servindo para absolutamente 
nada no final de um ano de gestão. Portanto, para um 
país que quer honrar com os seus compromissos, que 
quer diminuir o peso da sua dívida sobre o PIB, usar 
o excesso de arrecadação é coerente.

Por isso, votamos contra o destaque e pela ma-
nutenção do texto do Relator.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PTB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado   William 
Woo. (Pausa.)

Para falar a favor, tem a palavra o Deputado   An-
tonio Carlos Mendes Thame. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado   Duarte Noguei-
ra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Par-
lamentares, nós apresentamos este destaque para a 
supressão do art. 13 e seu parágrafo porque, na ver-
dade, o próprio Relator citou, da tribuna, a sua inocui-
dade, a sua desnecessidade. E por quê? Não se trata 
aqui, como foi dito minutos atrás, de justiça; trata-se de 
legalidade, de cumprir a Constituição do País.

Ora, este Parlamento rasga a Constituição em 
muitas votações de medidas provisórias e caminha na 
direção da ilegalidade para poder atender à vontade 
do Palácio do Planalto e proporcionar a velocidade que 
eles não conseguem imprimir, no sentido de fazer as 
obras saírem do papel e fazer o País crescer.

Nós vamos nos submeter a mudar a Constitui-
ção, de maneira ilegal, inconstitucional, para atender 
a esse tipo de política?

Onde está o brio dos nossos Parlamentares? 
Como fica a nossa relação com os nossos eleitores? 
Será que faremos aqui tudo o que o Governo quer e 
ninguém levantará a sua voz para dizer que estamos 
ferindo a Constituição, a qual, no dia da nossa posse, 
juramos defender?

Portanto, sem nenhum prejuízo à criação do Fun-
do de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétri-
ca, sem nenhum prejuízo na celeridade de constituição 
desses fundos para que essas obras com a iniciativa 
privada sejam realizadas e o Estado coloque os recur-
sos para fazer seus fundos, eu peço aos senhores que 
não descumpramos a Constituição. Não é necessário, 
para que isso possa ser realizado, que nós descum-
pramos a Constituição.

Está muito claro no art. 62 da Constituição que é 
vedado utilizar esse tipo de instrumento sobre matéria 
relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
créditos adicionais etc. Ou seja, não se pode esse tipo 
de instrumento.

Portanto, Sras. e Srs. Deputado  s, vamos aca-
tar este destaque, corrigir o texto, proteger a nossa 
Constituição e não nos submetermos, a todo instante, 
aos caprichos que o Governo sempre impõe a este 
Congresso.

Depois o Presidente  , nas suas visitas pelo País 
afora, fazendo campanha, defendendo sua candidata 
à Presidência da República, useiro e vezeiro, diz que 
o Congresso Nacional não trabalha e que a Câmara 
dos Deputado  s precisa votar os projetos. Nós estamos 
votando, melhorando o texto, defendendo a Constitui-
ção e os interesses do País. Vamos votar o fundo ga-
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rantidor, vamos votar as obras do PAC, mas sem, com 
isso, ferirmos a Constituição.

Vamos tirar o art. 13º, Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação a matéria.

“ Art. 13. O excesso de arrecadação e 
o superávit financeiro das fontes de recursos 
existentes no Tesouro Nacional poderão ser 
destinados à amortização da dívida pública 
federal.

Parágrafo único. O disposto no caput 
não se aplica às fontes de recursos decorren-
tes de vinculação constitucional e de reparti-
ção de receitas a Estados, Distrito Federal e 
Municípios.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputado  s que forem pela manutenção do artigo 
permaneçam como se acham; os que forem contrários, 
levantem o braço. (Pausa.)

O SR. IVAN VALENTE – Para orientar, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar pelo PSOL, V.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nós apre-
sentamos este destaque, e agora vemos que outros 
partidos apresentaram destaque semelhante, relativo 
à supressão do art. 13, que diz que o excesso de ar-
recadação do Tesouro pode ser utilizado para amorti-
zação da dívida pública.

Quero dizer, neste momento de encaminhamen-
to, na tentativa de sensibilizar os Deputado  s, saben-
do que outros partidos concordam, que isso repre-
sentará enorme prejuízo para as áreas sociais; terá 
um impacto violento. A introdução desse artigo é um 
contrabando.

O Congresso Nacional não pode aceitar contra-
bando em medida provisória! Isso aqui significa um 
imenso desvio de recursos para pagar juros e amorti-
zações da dívida pública! 

Por isso, pedimos apoio a essa nossa...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE – “Não” ao texto, Sr. 

Presidente  .
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente  , 

peço a palavra para orientar o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

orientar em nome do PSDB, tem a palavra o nobre Lí-
der Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nós 

apresentamos o destaque e desejamos que a maioria 
das bancadas nos acompanhem.

A aprovação desse destaque, a retirada do art. 
13 do texto, não prejudicará em nada a constituição 
dos fundos garantidores para as obras que especifica. 
E o próprio Relator já reconheceu que para que essa 
matéria fosse regularizada ela teria de vir ao Congres-
so Nacional na forma de projeto de lei, modificando a 
peça orçamentária.

Preservando este art. 13 estamos descumprin-
do a Constituição. Assim, esse destaque preserva a 
Constituição brasileira.

Portanto, “não” ao texto e “sim” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não” 

ao texto?
O SR. DUARTE NOGUEIRA – “Não”. Quem qui-

ser aprovar o destaque tem de votar “não”.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente  , peço 

a palavra para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

orientar o PT, o nobre Líder Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , vou relem-
brar o Plenário. Diz o art. 13:

“Art. 13. O excesso de arrecadação e o 
superávit financeiro das fontes de recursos 
existentes no Tesouro Nacional poderão ser 
destinados à amortização da dívida pública 
federal.”

O que propõe esse artigo? Que o Parlamento 
brasileiro, na sua competência constitucional, auto-
rize o Poder Executivo, na hipótese de excesso de 
arrecadação, a ter flexibilidade na gestão das contas 
públicas, ter flexibilidade na gestão da dívida pública, 
e, portanto, havendo excesso de arrecadação poder 
o gestor público utilizar parte desse excesso de arre-
cadação para amortizar dívida. E aí, com a amortiza-
ção da dívida, nós avançamos nesse processo, que 
é uma conquista.

Portanto, a orientação do Partido dos Tra-
balhadores é “sim”, pela manutenção do texto, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
manutenção do texto, o PT vota “sim”.

Tem a palavra o ilustre Deputado   Arnaldo Jar-
dim, pelo PPS.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , fiquei 
absolutamente surpreendido com as intervenções do 
Vice-Líder do Governo, Deputado   Beto Albuquerque, 
e agora do Deputado   Maurício Rands, em nome do 
PT, porque professaram a cartilha neoliberal em sua 
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versão mais radical, dizendo que o excesso deve ser 
utilizado para amortizar a dívida do Governo.

Nada a ver com aquilo que o próprio Governo está 
proclamando, a necessidade de políticas anticíclicas. 
O mesmo Governo do Presidente   Lula está mudando 
agora o cálculo do superávit fiscal, propondo que se 
tenha um novo conceito diante da crise.

O que queremos, Sr. Presidente   – o PPS sempre 
defendeu isso, desde a época do Governo Fernando 
Henrique –, é que o excesso seja utilizado para inves-
timento, e não que se siga a cartilha neoliberal, ago-
ra professada pelo PT e pelo Vice-Líder do Governo, 
exatamente defendendo que seja usado para amortizar 
a dívida pública.

É por isso que somos a favor do destaque, Sr. 
Presidente  , contrário ao texto proposto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PPS, 
“não”.

O SR. EDSON DUARTE – Para orientar o PV, 
Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o PV tem ressalva 
a alguns pontos do projeto, como o art. 19, mas, neste 
caso específico do art. 13, iremos votar pela manuten-
ção do texto. Temos algumas discussões importantes 
– no momento certo, discutiremos alguns artigos do 
projeto –, mas não no que diz respeito ao art. 13.

Portanto, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PV, 

“sim”.
O SR. DR. UBIALI – Para orientar pelo Bloco, 

Sr. Presidente  .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra V.Exa.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , como todo 
cidadão brasileiro sabe, pagar dívidas não é só um 
dever, como um princípio salutar de sair da inadim-
plência, do serviço da dívida.

Por isso, votamos “sim”.
O SR. LIRA MAIA – Para orientar o Democra-

tas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente  , estamos encami-
nhando o voto “não”, pela supressão desse artigo. Aqui 
não se discute o mérito da medida provisória. O que 
estamos discutindo é a inconstitucionalidade: medida 
provisória tratando de questão orçamentária.

Exatamente por essa confusão, por essa agres-
são à Constituição que está havendo nessa medida 
provisória, nós encaminhamos o voto “não”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB 
vota “sim”, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PMDB, 
“sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PDT, “sim”. E fazemos um 
apelo para verificarmos o art. 19.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT, 
“sim”.

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 (Inocêncio Oliveira) – PR, 
“sim”.

E o PP?
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente  , veja bem, o texto é 
claro. O texto traz no seu bojo que o Governo poderá, 
se entender conveniente, usar o superávit financeiro 
para abater sua dívida.

Onde é que está o cavalo de batalha que se está 
fazendo em cima desse termo? Acho que isso foge 
completamente do foco central da discussão. Permitir 
que o Governo use o superávit financeiro para abater 
a dívida é natural, se achar que a estratégia é essa 
para o País, no momento adequado.

Tenta-se tumultuar a visão da opinião pública 
brasileira. Ora, não é nada disso! Se o Governo en-
tender que é conveniente abater a dívida e se houver 
superávit financeiro, pode fazê-lo. É só isso que está 
escrito no texto.

Então, votamos “sim”, pela manutenção do tex-
to.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputado  s que forem a favor da manutenção do 
texto permaneçam como se encontram; os que forem 
contrários levantem o braço. (Pausa.)

É MANTIDO O TEXTO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-

bre a mesa requerimento de destaque de bancada no 
seguinte teor:

Sr. Presidente  , requeiro a V. Exa., nos 
termos do Art. 161, § 2º do Regimento In-
terno, destaque para votação em separado 
do art. 23 constante na Emenda Substitutiva 
Global nº 25, de 2008, apresentada à Medida 



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09727 

Provisória nº 450, de 2008 (para substituir o 
§ 1º do art. 17 da Lei nº 9.074, constante do 
art. 16 do PLV).

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 
2009. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , vou 
retirar esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
tirado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
prejudicado o destaque do DEM, para a expressão: 
“permissão ou”, constante do § 7º-A do art. 2º da Lei 
nº 10.848/04, do art. 18 do projeto, pois o relator já 
retirou a expressão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Agora vamos ao de nº 
19, tenho a impressão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência recebeu a manifestação de que se vai man-
ter o painel. Todos concordam em manter o painel e 
terminar esta votação hoje. Faltam poucos destaques. 
Amanhã, em compensação, teríamos sessão extraor-
dinária às 9h, com abertura do painel às 8h.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , só uma 
questão. Nós aceitamos manter o painel, mas desde 
que não seja utilizado para impedir que se vote no-
minalmente a questão das licitações. Aí, pode haver 
problema de interstício. Se houver esse acordo, nós 
aceitamos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Se for 
extraordinária, é lógico que pode pedir verificação.

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu sei. Tudo 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Mesa é que não pode dar de pronto a verificação. Não 
sabe qual foi o entendimento das Lideranças.

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu quero ver se 
existe acordo para aceitar verificação nessa matéria.

O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação ante-
rior, votei com a bancada do PT.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , questão de 
encaminhamento. Que pudéssemos votar nominalmen-
te o destaque do art. 19.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência não pode fazer isso. A Presidência não 
pode fazer. Se não quiser, nós vamos continuar nor-
malmente. Não tem problema nenhum.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Podemos fazer acor-
do.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
vai fazer. Acordo dessa natureza, não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Des-
taque da bancada do DEM ao art. 19 do PLV à Medida 
Provisória nº 450, de 2008.

Deputado  s Ronaldo Caiado e José Carlos Ale-
luia.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado do art. 19 do PLV 
à MP 450/2008, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , sobre o processo 
de votação, porque nós temos também destaque su-
pressivo de parte do art. 19.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
recebido.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se não houver preju-
dicialidade de um para o outro...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Se 
for mantido o artigo, está mantido o de V.Exa., que é 
de expressão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se for mantido o ar-
tigo. O destaque do DEM é para suprimir a mesma 
expressão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Todo 
o art. 19.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O artigo todo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – E o 

de V.Exa. é só da expressão.
O SR. MIRO TEIXEIRA – É da expressão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

dele está mantido.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, se o artigo ficar 

mantido, o meu estará mantido.
Obrigado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o 
PSDB também tem destaque ao mesmo artigo, supri-
mindo outra parte do texto. Consulto V.Exa. sobre se, 
com a aprovação...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB 
e PDT. É o mesmo destaque. Seria o último desta-
que.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Então, fica man-
tido... O destaque será submetido à votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – São 
iguais. Então, vou anexar os dois, para votarmos de 
uma vez só.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Muito bem. E aí vem 
outra questão. Se votarmos o destaque do PDT e o 
destaque do PSDB suprimindo a expressão, a supres-
são fará resultar num texto que é exatamente o texto 
atual da lei. Tenho a impressão de que, se votarmos e 
se cair o texto que destacamos para suprimir, o outro 
estará prejudicado e economizaremos processo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem razão. Fica faltando a última votação, na qual eu 
juntarei os 2.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Permanece o texto 
da lei.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao ilustre Deputado   
Beto Albuquerque.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , qual 
é o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É o 
destaque ao art. 19. Já li.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES – Do Demo-
cratas?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Do 
Democratas.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Seria o destaque do 
PSDB e do PDT ao art. 19.

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , V.Exa. 
está com 3 destaques de idêntico teor. Como bem disse 
o Deputado   Miro Teixeira, ao suprimir a expressão, o 
restante é o atual texto da lei. Se se suprimir o artigo, 
permanece o atual texto da lei. Então, estamos fazen-
do votação repetida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Do 
total, nobre Líder. Este é do artigo total. Se cair o arti-
go, prejudicam-se as outras duas.

O SR. EDUARDO CUNHA – A expressão que foi 
destacada pelo PDT é a que foi acrescida ao artigo. 
Permanece o artigo vigente se a decisão for suprimir 
essa expressão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pri-

meiro, vota-se o mais abrangente, nobre Líder.
O SR. EDUARDO CUNHA – Se V.Exa. suprimir 

o art. 19, haverá o mesmo efeito. Então, vamos reunir 
os destaques em uma votação única.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
prejudica.

O do art. 19 é completo. Depois, o do Deputado   
Miro Teixeira e o do PSDB são para a expressão: “bem 
como poderá se dar por procedimento licitatório sim-
plificado a ser definido em decreto do Presidente   da 
República”.

O SR. EDUARDO CUNHA – O que foi acrescido 
ao artigo existente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É di-

ferente, nobre Deputado  . Um é do artigo completo.
Questão vencida. Decidido. Questão vencida.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado   
Beto Albuquerque, que falará contra a matéria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , para a ma-
nutenção desse dispositivo foi fechado um acordo hoje 
pela manhã com a base do Governo, na Liderança do 
Governo, em discussão com o Relator. Portanto, eu 
quero deixar claro que isso não é de lavra unilateral 
de um ou de outro partido. Houve um debate sobre 
esse assunto.

Em segundo lugar, não é verdadeiro que esse 
dispositivo revoga processos licitatórios para o siste-
ma elétrico brasileiro.

Eu quero lembrar ao Plenário desta Casa que, 
em 1997, o Presidente   Fernando Henrique Cardoso, 
a propósito da legislação do petróleo, criou um dispo-
sitivo, dirigido à PETROBRAS, que lhe permitia, como 
Presidente   da República, através de decreto presiden-
cial, estabelecer rito próprio em negócios e compras 
da PETROBRAS.

O que se está propondo nesse dispositivo é que, 
nos casos em que houver interesse nacional, e muito 
particularmente nesta fase nova que estamos vivendo, 
inclusive com PPPs que poderão alcançar relações 
internacionais no setor elétrico, também a ELETRO-
BRÁS, mediante decreto presidencial, somente se 
houver decreto presidencial estabelecendo rito, forma 
e objeto destinado, possa também fazê-lo de forma 
simplificada.

Então, ninguém está revogando aqui a Lei de 
Licitações para o sistema elétrico. Isto não é verdade. 
Quem ler com isenção e tranquilidade verá que um 
decreto presidencial em determinado momento nos 
negócios da ELETROBRÁS poderá seguir igual rito. É 
isso o que estamos votando.

Por isso, Sr. Presidente  , votamos “sim” à manuten-
ção do texto, seguindo algo que já acontece há muitos 
anos, tem ajudado muito em competições internacio-
nais a empresa pública PETROBRAS e seguramente 
servirá também ao Sistema ELETROBRÁS.

É este o voto, Sr. Presidente  .



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09729 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado   
Roberto Magalhães, que falará a favor da matéria.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , todos nós aqui 
somos legisladores e sabemos que o Parlamento, na 
configuração que chegou até os nossos dias, nasceu 
na velha Inglaterra exatamente para limitar os pode-
res do monarca de lançar tributos, de gerir os recursos 
do reino de maneira arbitrária, ilimitada, discricionária. 
Assim nasceu o Parlamento.

Como é que nós, com uma tradição de várias 
Constituições republicanas exigindo a licitação estatu-
ída por lei, para que o dinheiro público arrecadado do 
povo seja aplicado, vamos agora delegar ao Presidente   
da República que crie para a ELETROBRÁS e suas 
subsidiárias um tipo de procedimento que não imagi-
namos qual seja? Porque, para cada caso, para todo 
esse sistema o Presidente   da República vai estabele-
cer as normas por decreto.

Isso é no mínimo leviano, porque se está abrindo 
uma larga porta para aquilo que constrange o Brasil sa-
dio e sério: a corrupção. Sem licitação, não pode haver 
seriedade nos negócios públicos. Essa é a verdade.

Por isso, queremos a supressão do art. 19 e vo-
tamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Orien-
tação de bancada.

Antes, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PPS, concedo a palavra ao ilustre Líder Fernan-
do Coruja. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
1 minuto, por favor. Preciso lembrar ao ilustre Deputado   
Fernando Coruja que a sessão será encerrada às 20h. 
Depois, vamos convocar outra sessão, e existe inte-
resse em fazermos 2 votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – S.Exa. 
já concordou em manter o painel.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Manter o pai-
nel. Mas aí só se faz uma votação nominal. Perfeito?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem a palavra, nobre Líder.

O SR. FERNANDO CORUJA – Não estou en-
tendendo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
nobre Deputado   está fazendo um apelo a V.Exa. para 
que mantenha o painel.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Se é para manter as 2 
votações nominais, eu não falo. Deixo para depois.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o nosso en-
tendimento é que este art. 19 é ilegal, porque não se 
pode flexibilizar processo de licitação através de decreto 
presidencial; é imoral, do ponto de vista da moralidade 
pública, da transparência, do controle; e pode engordar 
aqueles que, através da ELETROBRÁS, vão contratar 
serviços ou fazer compras de bens. Isso não tem nada 
a ver com o escopo da medida provisória, com o seu 
objetivo, que questionamos. Esse artigo em especial 
é contrário ao interesse nacional, à transparência re-
publicana, à decência, à moralidade pública.

A Câmara não pode aprovar isso, não estava na 
medida provisória...

(O microfone é desligado.) 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/

PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , só para uma orientação. No meu ponto de 
vista, vamos continuar o processo de votação. Insisto 
que os destaques tratam da mesma matéria. Teríamos 
uma única votação. Só gostaria de saber a orientação 
da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
pois da votação deste destaque, vai haver a votação 
de outro destaque para suprimir apenas uma expres-
são. Por quê? Vou justificar: porque altera uma lei. Se 
alterou a lei, foi no tópico, mas não na expressão. A 
expressão faz parte da lei. O destaque tem que ser 
votado. Se for mantido, não há dúvida. Se cair, temos 
de votar a expressão, porque altera uma lei. Se não 
alterar no todo, pode alterar apenas na expressão, 
meu Deus do céu!

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – V.Exa. está certo. Certíssimo.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o 
PSDB orienta favoravelmente ao destaque, até por-
que temos destaque similar para suprimir esse texto 
que, no nosso entendimento, é descabido. Nós esta-
mos dando ao Poder Executivo uma liberalidade que 
fere os princípios da administração pública: da impes-
soalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiên-
cia. Nós estamos, aqui, abrindo mão do poder e das 
prerrogativas do Poder Legislativo, tanto do ponto de 
vista legiferante, quanto do ponto de vista fiscaliza-
tório. É muito temerário caminharmos na direção de, 
através de um decreto presidencial, simplificarmos os 
atos licitatórios que estão definidos tanto na Lei das 
Licitações e Contratos, quanto nas leis das próprias 
empresas públicas.

O nosso voto é favorável ao destaque e contrá-
rio ao texto.
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O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente  , o Democratas 
encaminha o voto “não”.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , se eu 
estivesse nos Estados Unidos, onde o Ministro de 
Minas e Energia é um prêmio Nobel de Física, eu vo-
taria a favor desse destaque. Aqui no Brasil, onde o 
Ministro é o Edison Lobão e o Ministério é controlado 
pelo PMDB, tenho muito mais razões para votar a fa-
vor desse destaque.

Eu acho, Sr. Presidente  , que, quando o Governo 
chega a ter como único argumento o de que o Fernan-
do Henrique já fez isso também, está perdido.

Eu fico com o Dr. Roberto Magalhães segurando 
a sua Constituição e segurando a honra e a possibili-
dade de o Congresso realmente definir o nosso cami-
nho. Nós somos aqui os defensores da Constituição, 
somos os defensores de um processo limpo no País 
e achamos – não estou pedindo que o Relator saia 
algemado – que esse processo é ruim para o País, 
perigoso, partindo de onde partiu.

Nós temos que votar a favor do destaque.
Portanto, o PV vota a favor do destaque e cha-

ma a atenção: agora os nomes vão para o painel. 
Essa é a vantagem do voto aberto. Nós vemos quem 
é quem. Quem vai se segurar no Fernando Henrique 
Cardoso para dizer que ele também já fez. Agora é 
hora de mostrar a cara para o povo brasileiro e dizer: 
”Nós acabamos com a licitação para que o PMDB fi-
que mais livre na ELETROBRÁS e no Ministério das 
Minas e Energia”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
por favor. Nós temos um grau de tolerância que passa 
pelo respeito pessoal. Eu estranho o Deputado   Ga-
beira, porque S.Exa. sempre teve um procedimento 
à altura do respeito que a opinião pública tem a ele. 
Esse não é um procedimento do PMDB. Esse é um 
procedimento administrativo que vem fortalecendo a 
ação do Governo no setor.

Então, por favor, eu pediria ao Deputado   Gabeira 
que refletisse sobre suas palavras. Nenhum partido polí-
tico está acima de pensamentos próprios que não estão 
à altura do Parlamento que nós representamos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – O PMDB vota 
sim, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aten-
ção, já passamos das 20h. Teria de convocar outra ses-
são para votarmos a matéria. Quero saber se o Plenário 
concorda em votá-la. Será nominal. (Pausa.)

Todos concordam. Então, mantém-se o painel.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , ques-
tão de ordem. Estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
houve. Estamos em votação. Não em processo.

O SR. MARCELO SERAFIM – Com todo o res-
peito. O Presidente   Michel Temer já teve esse enten-
dimento.

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

Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Amazonas:  4

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rondônia: 3
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ACRE

Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira S.Part.
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 

Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
George Hilton PP 
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 18
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ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Fernando Chucre PSDB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Herrmann PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Aníbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPtbPscPtc
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT 
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
José Carlos Vieira DEM 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1
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PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC PmdbPtbPscPtc
Total de Amazonas:  2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ACRE 2

MARANHÃO

Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtbPscPtc
Elizeu Aguiar PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Augusto Farias PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
José Rocha PR 
Luiz Bassuma PT 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 

Antônio Roberto PV 
Ciro Pedrosa PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Juvenil PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Chico DAngelo PT 
Marina Maggessi PPS 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
José Paulo Tóffano PV 
Paulo Maluf PP 
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PmdbPtbPscPtc
Andre Vargas PT 
Barbosa Neto PDT 
Chico da Princesa PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Total de Paraná: 5

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 4
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 25, às 20h03min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputado  s com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Votação

ITEM ÙNICO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 450-A, de 2008, 
que autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da Lei 
nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; dispõe 
sobre a utilização do excesso de arrecadação 
e do superávit financeiro das fontes de recur-
sos existentes no Tesouro Nacional; altera o 
art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 
2004; e autoriza a União a repassar ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES recursos captados junto 
ao Banco Internacional para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento – BIRD; tendo parecer 
reformulado do relator da Comissão Mista pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
admissibilidade; pela adequação financeira e 
orçamentária desta MPV e das Emendas de 
nºs 1 a 26; e, no mérito, pela aprovação des-
ta MPV, pela aprovação parcial das Emendas 
de nºs 2, 3, 4, 6, 25 e 26, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão apresentado, com alte-
rações, e pela rejeição das Emendas de nºs 
1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 23 e 24, e pela prejudicialidade das 
Emendas de nºs 18 e 20 (Relator: Deputado   
Eduardo Cunha).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
02/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 16/02/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 06/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 19/05/2009

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 2 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DES-
TINADO A COMUNICAÇÕES PARLAMENTA-
RES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 22, REALIZADA EM 
2 DE MARÇO DE 2009 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. 
Presidente  , quero hoje saudar o Vice-Presidente   da 
República, José Alencar, um dos homens públicos 
mais sérios do País, em toda sua história republica-
na. A propósito, solicito seja transcrito nos Anais desta 
Casa o artigo intitulado Meu Amigo Alencar, publicado 
no Jornal do Brasil, edição de ontem, de autoria do 
grande escritor Antonio Olinto. Conta o articulista que, 
quando nomeado, há 40 anos, pelo saudoso Ministro 
Magalhães Pinto, das Relações Exteriores, para ser 
adido cultural do Brasil em Londres, a primeira homena-
gem que recebeu foi um convite de José Alencar para 
um jantar em sua cidade, Ubá. Foi uma despedida da 
terra natal oferecida ao grande brasileiro, ao grande 
escritor que iria exercer importante posto cultural na 
capital da Inglaterra.

Ele conta a luta, a saga de José Alencar. De uma 
família de 15 irmãos, apenas os 3 primeiros fizeram 
cursos completos, todos advogados. Alencar fez ape-
nas o curso secundário. Esse homem, que começou 
com pequenas lojas, com pequenas fábricas, hoje, tem 
o maior conglomerado têxtil do Brasil. Ele conta uma 
parte da sua saga. Quando se encontrava em Londres, 
Alencar certa vez lá chegou pedindo que ele indicasse 
uma pessoa da Embaixada para servir de intérprete em 
inglês. Ele queria comprar uma máquina na Escócia 
para sua indústria têxtil lá em Minas Gerais. Embora 
a Escócia não tivesse, naquele momento, o padrão 
da máquina de que S.Exa. estava necessitando, pe-
las suas indicações, pelo desenho mental que fez da 
máquina que pretendia, um fabricante da Escócia se 
comprometeu a fazê-la. Imediatamente José Alencar 
fez uma parte do pagamento.

Este grande homem, José Alencar, é que Antonio 
Olinto homenageou ontem em um belo artigo publica-
do no Jornal do Brasil:

“(...) No centenário do nascimento de Ary 
Barroso, em 2003, fui escolhido para presidente 
da comissão dos festejos de comemoração à 
data e resolvi escrever um livro, Ary Barroso, 
história de uma paixão. Fui a José Alencar e 
pedi que aceitasse escrever o prefácio de meu 
livro, o que ele fez, e muito bem.

Agora, na sua luta contra uma doença 
mortal, estamos todos acompanhando seu 
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modo de agir, com sua presença permanente 
nos problemas do país, dando-nos um raro 
exemplo de vida e de força moral (...)”.

Sr. Presidente  , José Alencar engrandece a história 
política deste País. Tive a grande honra de acompanhá-
lo em 2 viagens internacionais: uma delas S.Exa. foi re-
presentando o Presidente   Lula, na posse do Presidente   
de Moçambique, há cerca de 3 anos. Depois, tive o 
grande privilégio de acompanhá-lo numa viagem à 
República Popular da China, por ocasião, em 2006, da 
instalação da Comissão Mista Sino-Brasileira, da qual 
é o Presidente  . Ali, tive oportunidade de conhecer de 
perto um homem apaixonado pelo Brasil, conhecedor 
dos seus problemas e, sobretudo, com a visão em-
presarial em defesa do papel social das empresas. A 
luta pela liberdade empresarial, pela moderação dos 
juros, pela política de incentivo às indústrias compe-
titivas do nosso País tem sido uma constante desse 
homem simples. Esta tem sido a marca constante de 
José Alencar na história pública do Brasil, engran-
decendo-a como sempre, repito, sobretudo pela sua 
postura republicana.

A propósito até, Sr. Presidente  , da visita que José 
Alencar fez à China, em uma das solenidades, salvo 
engano com o Presidente   da República Popular da 
China, encontrava-se o futuro Embaixador da China 
no Brasil, o Sr. Chen Duqing, que neste momento, la-
mentavelmente, volta para Pequim, deixando um largo 
vazio no mundo diplomático de Brasília.

A respeito disso, Sr. Presidente  , quero aqui tam-
bém transcrever a nota publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 16 de fevereiro do corrente ano, 
sobre a figura do Embaixador, um fato raro na história 
de O Estado de S. Paulo.

Diz assim:

“Profundo conhecedor do Brasil e dono de 
um português impecável, o embaixador da Chi-
na no País, Chen Duqing, está de malas pron-
tas para voltar a Pequim e se aposentar”.

O jornal transcreveu uma das suas lições dada 
aos empresários do Brasil:

“Os empresários brasileiros devem ser 
mais criativos para conquistar o mercado chi-
nês. É melhor entrar em ação. Quanto mais 
cedo, mais rápido. O melhor é competir, não 
reclamar”.

Foi o que afirmou o embaixador em 2007, durante 
seminário realizado no Rio de Janeiro.

Continuando:

“Chen Duqing também repete que a Chi-
na é mais aberta do ponto de vista econômi-

co do que o Brasil e é defensor ardoroso da 
globalização’’.

Esse é um dado importante. A China é mais 
aberta, do ponto de vista econômico, do que o pró-
prio Brasil.

“O embaixador integrou a missão que 
negociou o restabelecimento de relações di-
plomáticas entre os dois países nos anos 70 
e, antes de assumir o cargo, já havia vivido 
cerca de dez anos no Brasil nas décadas de 
80 e 90”.

Essa figura extraordinária vai deixar o Brasil, dei-
xando-nos realmente uma ausência, repito, uma perda 
para o mundo diplomático brasileiro. O Embaixador vai 
se aposentar por ter alcançado os 60 anos de idade 
estabelecidos pela legislação daquele país.

Diz ainda O Estado de S.Paulo: 

“A troca ocorre em um ano que será es-
pecialmente intenso na relação bilateral. Nes-
ta semana, o Vice-Presidente   chinês Xi Jin-
ping estará em Brasília para encontros com o 
Presidente   Luiz Inácio Lula da Silva”.

Sr. Presidente  , é importante ressaltar em rela-
ção tanto à visita do Presidente   chinês, como, no ano 
passado, do Presidente   da China, e, em breve, do Pri-
meiro-Ministro, Wen Jiabao, que todas essas viagens 
foram articuladas pelo grande Embaixador chinês que 
deixa o Brasil.

Aqui destaco minha profunda amizade e minha 
sincera homenagem a Chen Duqing, um amigo do nos-
so País, um homem aberto ao Brasil e que efetivamente 
tem do Brasil, da China e do mundo uma visão aberta, 
moderna, preocupada exatamente com o desenvolvi-
mento do mundo e a prosperidade dos povos.

Oxalá o sucessor do Embaixador Chen Duqing 
esteja à sua altura para representar os grandes inte-
resses, o grande intercâmbio entre o Brasil e a China 
a se desenvolver nos próximos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Embaixador deixa o cargo e sugere competição

O Estado de S. Paulo – 16-2-2009 – Cláudia Trevisan

Profundo conhecedor do Brasil e dono de um 
português impecável, o Embaixador da China no País, 
Chen Duqing, está de malas prontas para voltar a Pe-
quim e se aposentar. Seu substituto será o ex-embai-
xador na Espanha e na Bolívia, Qiu Xiaoqi.

A mudança ainda não foi anunciada oficialmen-
te, mas está prestes a ocorrer. Chen Duqing marcou 
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sua passagem no País pela franqueza com que fala 
da concorrência entre Brasil e China.

“Os empresários brasileiros devem ser mais criati-
vos para conquistar o mercado chinês. É melhor entrar 
em ação. Quanto mais cedo, mais rápido. O melhor é 
competir, não reclamar”, afirmou o embaixador, em 
2007, durante seminário no Rio de Janeiro.

Chen Duqing também repete que a China é mais 
aberta do ponto de vista econômico do que o Brasil, 
e é defensor ardoroso da globalização. O embaixador 
integrou a missão que negociou o restabelecimento de 
relações diplomáticas entre os dois países, nos anos 
70 e, antes de assumir o cargo, já havia vivido cerca 
de dez anos no Brasil nas décadas de 80 e 90.

O embaixador vai se aposentar por ter ultrapas-
sado os 60 anos de idade, estabelecidos como limite 
para o topo da carreira diplomática.

Qiu Xiaoqi fala espanhol e, apesar de não ter fa-
miliaridade com o Brasil, possui uma longa experiência 
em outros países da América Latina. Antes de se mudar 
para Madri, foi embaixador na Bolívia e conselheiro da 
Embaixada da China, no Chile. Também trabalhou no 
Peru e em Cuba.

A troca ocorre em um ano que será especialmen-
te intenso na relação bilateral. Nesta semana, o Vice-
Presidente   chinês Xi Jinping estará em Brasília para 
encontros com o Presidente   Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda no primeiro semestre, Lula deverá realizar 
sua segunda visita de Estado à China. Já o Primeiro-
Ministro Wen Jiabao deverá estar no Brasil na segunda 
metade do ano.

Opinião

Meu amigo Alencar – Antonio Olinto – Escritor

O tempo, dizia Antonio Vieira, “tudo cura, tudo faz 
esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba”.

Sabemos, no entanto, que a memória vence o 
tempo. Como nos ensinou Proust, a memória é o an-
titempo, o remédio para as fissuras do tempo, e só na 
memória palpita uma possível imortalidade. Parafra-
seando Michelet, podemos dizer que memória é res-
surreição. E acrescento que país sem memória está 
morto e não sabe.

Pois há 40 anos, o Ministro Magalhães Pinto, 
então titular do Ministério de Relações Exteriores (Ita-
maraty), me convidou para ser adido cultural do Brasil, 
em Londres. Eu acabara de escrever meu romance 
africano A casa da água, que a Bloch Editores queria 
lançar no ano seguinte, 1970. Combinei que, nas mi-
nhas primeiras férias, viria para o lançamento. Antes 
de viajar, porém, telefonou-me Ozanan Coelho, então 
deputado federal e mais tarde governador de Minas, 
que fora meu colega no Colégio Brasileiro de Dona 

Sinhá, em Ubá, para me dizer que um empresário lo-
cal desejava oferecer-me um jantar de despedida na 
minha terra natal.

Disse-me quem era. José Alencar, dono de uma 
fábrica de camisas e dos mais ativos membros da in-
dústria ubaense. Deu-me detalhes. Alencar fora o 12º 
filho de uma família de 15, de que apenas os três pri-
meiros fizeram cursos completos, formando-se em di-
reito. Os outros haviam feito o primário e o secundário. 
Completou que Alencar fazia questão de me oferecer 
esse jantar de despedida e que levasse comigo quem 
eu quisesse do Rio de Janeiro. Resolvi que, além de 
mim e de Zora, iria meu padrinho de casamento, o es-
critor José Condé. De Belo Horizonte foi Vivalde Mo-
reira, presidente da Academia Mineira de Letras, e de 
Ubá compareceram escritores e professores da terra, 
que mais tarde fundariam a Academia Ubaense de Le-
tras. O jantar foi um sucesso, com notícias em jornais 
de Ubá e de Belo Horizonte, e Alencar me presenteou 
com perto de 10 camisas de sua fábrica.

Creio que cinco anos depois, recebi em Londres 
a visita de Alencar. Perguntei: “Como vai a fábrica de 
camisas?” Resposta: “Fábrica de camisas? Agora eu 
tenho várias fábricas de tecidos, em Belo Horizonte, 
em São Paulo e no Nordeste. Vim a Londres porque 
desejo comprar máquinas na Escócia. Como não do-
mino o inglês, gostaria que você me indicasse alguém 
da Embaixada para, como intérprete, me ajudar na 
Escócia”. Foi assim que a funcionária Regina o acom-
panhou. Na volta, perguntei: “Tudo bem?” Resposta: “A 
máquina que imaginei não existe, mas eles dizem que 
podem seguir a minha ideia e fazê-la. Paguei a me-
tade do custo, e dentro de alguns meses a máquina 
estará no Brasil”.

Anos depois vim ao Brasil em férias e fui visitá-lo 
em Belo Horizonte, onde Alencar já tinha um prédio de 
12 andares e resolvera ser candidato ao Senado. Foi 
eleito, e quando Lula precisou de um vice mineiro, foi 
a Belo Horizonte convidá-lo.

No centenário do nascimento de Ary Barroso, em 
2003, fui escolhido para presidente da comissão dos 
festejos da comemoração à data e resolvi escrever um 
livro, Ary Barroso, história de uma paixão. Fui a José 
Alencar e pedi que aceitasse escrever o prefácio de 
meu livro, o que ele fez, e muito bem.

Agora, na sua luta contra uma doença mortal, 
estamos todos acompanhando seu modo de agir, com 
sua presença permanente nos problemas do país, 
dando-nos um raro exemplo de vida e de força moral. 
Muito obrigado, meu querido Alencar.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE 
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DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 40, REALIZADA EM 19 DE 
MARÇO DE 2009 – RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI.) – Sr. 
Presidente  , a Sra. Ministra Dilma Rousseff, dia 11 do 
corrente mês, participou como convidada especial de 
um café da manhã com a bancada do Nordeste, coor-
denada pelo nosso competente colega Zezéu Ribeiro, 
do PT da Bahia.

Na oportunidade, S.Exa. fez uma exposição obje-
tiva, pedagógica até, dos problemas do Nordeste bra-
sileiro, do que o Governo fez, faz e pretende fazer na 
região, mostrando conhecimento da realidade nordes-
tina, pela profundidade e clareza de suas reflexões.

Poderia aqui citar vários dados da exposição da 
Ministra Dilma Rousseff, que demorou cerca de 50 mi-
nutos, sob a atenção de todos os Parlamentares nor-
destinos que ali se encontravam. Mas quero destacar 
sobretudo, de maneira genérica, sua assertiva de que 
o grande objetivo deste Governo, com suas políticas 
de inclusão social, redistribuição de renda e de investi-
mentos em infraestrutura, saúde, escola, é exatamente 
criar grande mercado interno no Brasil que possa se 
traduzir em 190 milhões de brasileiros.

Essa é uma projeção realmente da maior relevân-
cia para o Brasil. Tenho certeza de que a Ministra Dilma 
Rousseff, mercê de sua competência, mostrou seu perfil 
de uma senhora de Estado antenada com os problemas 
do Nordeste do Brasil e, portanto, preparada para desa-
fios do momento e do futuro em nosso País.

Na oportunidade, aliás, Sr. Presidente  , ao fazer 
modesta intervenção na breve exposição da Ministra 
Dilma Rousseff, tive oportunidade de defender a in-
clusão no PAC, no Piauí, da Barragem de Jenipapo, 
a mais importante no Estado. O primeiro Plano Plu-
rianual de Investimento, já disse aqui, foi coordenado 
pelo grande brasileiro, praticamente o homem que ala-
vancou a Vale do Rio Doce no mercado internacional, 
Eliezer Batista, que, ao divisar o futuro do Piauí, incluiu 
o aproveitamento agrícola da Barragem do Jenipapo 
como objetivo principal daquele plano. Infelizmente, 
o próprio Governo não deu a ele a importância de-
vida, deixando-o à mercê de interesses secundários 
dos Parlamentares, sem nenhum exame do mérito da 
profundidade das várias locações de outros projetos 
ali constantes. Isso, de certa maneira, criou um cer-
to esvaziamento dos objetivos nucleares que Eliezer 
Batista ali delineou.

Hoje está provado – e venho dizendo isso já há 
alguns anos aqui – que a região de São João do Piauí, 
onde se localiza a Barragem de Jenipapo, tem condi-
ções de ser uma nova Petrolina. Daí o chamado Projeto 

Marrecas, incrustado num programa dos sem-terra da 
minha cidade, na região de Marrecas, Lisboa, Capim 
Grosso e outros povoados no Município de São João 
do Piauí, mostrando à evidência que, se incentivado 
pelo Governo Federal, teremos ali o maior projeto so-
cial do Nordeste brasileiro.

Para isso é importante que a reivindicação do 
Piauí, expressada pelo Governador Wellington Dias, de 
inclusão do Projeto Marrecas no PAC seja atendida, a 
fim de que esse grande sonho de um projeto coman-
dado de certa maneira pelos próprios trabalhadores 
rurais se transforme numa realidade e num exemplo 
para os demais movimentos dos sem-terra neste País, 
que só merecem realmente o apoio e os aplausos da 
Nação, quando se combinem realmente atividade pro-
dutiva, geradora de renda, emprego, bem-estar e me-
lhoria das condições sociais dos trabalhadores rurais, 
transformando-os, no futuro, numa poderosa classe 
média rural que faz a riqueza das nações, responsá-
vel pela estabilidade das instituições democráticas nos 
principais países do mundo. Marrecas está produzindo 
uvas melhores do que as de Petrolina.

Também lembrei a Sra. Ministra da importân-
cia da construção do trecho ferroviário Teresina/Luís 
Correia, ou melhor, da reativação desse trecho, que, 
infelizmente, nos anos 60 foi desativado.

Agora, com a perspectiva resultante dos tabu-
leiros litorâneos em Parnaíba, uma obra desenhada 
e iniciada no Governo do Presidente   José Sarney, de 
excelentes perspectivas no campo da agricultura, com 
uma anunciada e esperada grande produção agrícola, 
e também com a futura criação e instalação da Zona de 
Processamento de Exportação – ZPE, que vai resga-
tar todo o passado industrial de grandeza econômica 
da Paraíba, essa ferrovia com certeza vai transportar 
produtos para Teresina, no Piauí, para o Ceará e Per-
nambuco. Daí a importância da sua reativação.

Sr. Presidente  , tenho certeza de que essas nos-
sas duas reivindicações, acrescidas da conclusão da 
BR-020, grande projeto de Juscelino Kubitschek, que 
é a rodovia Fortaleza/Brasília, trariam um impacto de 
tal dimensão ao sertão piauiense, ao sertão nordesti-
no, que estamos longe de imaginar as suas consequ-
ências positivas na geração de renda, na geração de 
milhares de empregos na região do sertão piauiense 
e do Vale do Delta do Parnaíba.

Sr. Presidente  , quero também hoje me reportar à 
visita feita à Parnaíba, no sábado passado, pelo Minis-
tro do Turismo, Luiz Barreto, competente homem públi-
co que assinou vários convênios, conheceu de perto 
o projeto em andamento da Pedra do Sal, resultante 
de emendas de minha autoria, e que vai transformar 
aquela área, na belíssima praia do litoral piauiense.
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É uma pena que S.Exa. não tenha tido tempo de 
visitar com cuidado e com tempo o Delta do Parnaíba, 
para ter uma visão mais completa do que representa 
Parnaíba para o futuro da região, englobando o cha-
mado turismo das emoções, a rota das emoções, que 
envolve o Piauí, a região do Delta do Parnaíba, Jeri-
coacoara, no Ceará, e os Lençóis Maranhenses, no 
Maranhão, visto que Parnaíba, inclusive, é a sede, em 
consonância com os Governadores da região, da Agên-
cia de Desenvolvimento do Turismo Sustentável.

Sr. Presidente  , V.Exa. me permite fazer um parên-
tese para registrar a presença nesta Casa da eminente 
Ministra da Justiça do Timor Leste?

O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – A Mesa 
agradece a sensibilidade de V.Exa. por interromper seu 
brilhante pronunciamento para registrar com alegria 
a presença nesta Casa da Sra. Lúcia Maria Brandão 
de Freitas Lobato, Ministra da Justiça do Timor Leste, 
em visita ao País.

Peço ao Deputado   José Fernando Aparecido de 
Oliveira, que está acompanhando toda a comitiva em 
visita ao País, que, em nome da Casa, que acompa-
nhou toda a vasta programação em nosso País, faça 
as saudações devidas às autoridades.

Agradeço ao Deputado   Paes Landim a compre-
ensão. V.Exa., após a saudação, continuará seu pro-
nunciamento.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA – Muito obrigado, Sr. Presidente  . Agradeço ao 
eminente Deputado   Paes Landim, um dos maiores 
defensores da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa aqui na Câmara dos Deputado  s, um dos 
maiores defensores da lusofonia.

Neste momento, em nome do Presidente   Mi-
chel Temer e de toda a Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputado  s, faço uma saudação muito especial à Minis-
tra da Justiça do Timor Leste, Dra. Lúcia Lobato, que 
veio ao País para uma missão de trabalho. Já esteve 
com o Ministro Tarso Genro, o Ministro Celso Amorim 
e se encontrará com o Presidente   do Supremo Tribu-
nal Federal, Ministro Gilmar Mendes, numa ação de 
trabalho e de relações entre o Brasil e o país irmão 
de Timor. Estamos felizes em recebê-la em nome do 
povo do Timor Leste.

Eu quero fazer uma saudação especial do Par-
lamento ao Primeiro Ministro Xanana Gusmão e ao 
Presidente   Ramos-Horta, duas figuras exponenciais da 
política de língua portuguesa, da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa. O Presidente   Ramos-Horta, 
ex-prêmio Nobel da paz, tem toda uma história de re-
sistência democrática no país irmão, Timor.

Então é uma satisfação muito grande para este 
Parlamento, para a Câmara dos Deputado  s, receber a 
Ministra da Justiça do país irmão Timor Leste.

Muito obrigado, Sr. Presidente  . Devolvo a palavra 
o eminente Deputado   Paes Landim, agradecendo-lhe 
penhoradamente a generosidade de nos haver cedido 
este espaço.

O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Agra-
deço a visita e mais uma vez transmito a V.Exa., em 
nome da Mesa e do Presidente   Michel Temer, a ale-
gria de recebê-la.

Continuando o Grande Expediente, tem a palavra 
o Deputado   Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM – Hoje o Timor Leste faz 
parte, claro, da Comunidade dos Povos de Língua 
Portuguesa, e o grande articulador dessa comunida-
de, seu grande artífice, foi exatamente José Apareci-
do de Oliveira, pai do nosso Deputado   José Fernando 
Aparecido de Oliveira.

Eu tenho dito sempre que um grande erro des-
sa perspectiva histórica da CPLP foi exatamente José 
Aparecido não ter sido seu primeiro Secretário-Geral 
e permanentemente, até o último dia de sua vida, por-
que a CPLP já teria outro caminho, outro descortino 
se realmente isso tivesse acontecido.

Então V.Exa., nobre colega José Fernando Apa-
recido de Oliveira, é o melhor intérprete da lusofonia 
nesta Casa, dadas as raízes do maior amigo da lu-
sofonia neste País, José Aparecido de Oliveira, seu 
querido pai.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA – Muito obrigado, Deputado   Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM – Mas eu continuaria, Sr. 
Presidente  , dizendo que foi uma pena que o Ministro 
do Turismo não tivesse tido mais tempo de conhecer o 
potencial da região do Delta do Parnaíba, da chamada 
roda das emoções, mas S.Exa. nos prometeu visitá-la 
em outra oportunidade, conhecer mais de perto suas 
ilhas, conhecer sua beleza indescritível.

O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) – Mais 
uma vez a Mesa registra e agradece essa visita.

Dando continuidade ao Grande Expediente, volto 
a palavra ao Deputado   Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM – Sr. Presidente  , solicitei 
ao Ministro do Turismo que destinasse à Parnaíba o 
restante da rubrica orçamentária a ela destinada no 
Orçamento de 2008, uma vez que ali é a porta de en-
trada de todo o novo cenário que se desenha para o 
turismo do Nordeste do Brasil, sobretudo com a inau-
guração prevista do Aeroporto Internacional da Parna-
íba, construído graças à decisão do Presidente   Lula, 
que visitou a cidade há cerca de 3 anos.
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Na oportunidade, eu dizia ao Sr. Ministro que na-
quele litoral se desenhavam 3 grandes cenários: o da 
praia de Luís Correia, o da Barra Grande e o da região 
de Parnaíba. Luís Correia é uma praia mais ampla, 
massificada, que recebe pessoas do Piauí e de várias 
partes do País. Parnaíba é uma praia mais localizada, 
no futuro também vai atrair turistas de outras regiões do 
Estado e do País, como já está atraindo. Barra Grande 
é uma ilha ecológica por excelência. Ilha no sentido de 
que é um lugar diferenciado. É o último nicho ecológico 
do Brasil e merece uma atenção especial das autorida-
des responsáveis pela preservação ambiental.

Quero aqui aplaudir o Ceará. Apesar de estar 
anunciada a construção de um aeroporto nas proxi-
midades de Jericoacoara, os moradores dessa cidade 
não permitiram até agora o calçamento da localida-
de nem o acesso por estrada de asfalto, justamente 
para evitar que pessoas sem nenhum compromisso 
com o meio ambiente tenham acesso fácil a ela e ali 
estejam apenas por razões que irão comprometer a 
preservação de uma área ambiental que pertence à 
atual geração, mas tem de ser preservada para as 
gerações futuras.

Barra Grande do Piauí já tem moradores oriun-
dos da França, da Bélgica, da Itália, do Canadá, entre 
outros países. Foi criada a Associação de Moradores 
do Balneário de Barra Grande, que tem, entre os lí-
deres, o jovem engenheiro sanitarista Jorge Daladier 
Dias Vieira e sua esposa, Circe Ferreira, que vieram 
de Santa Catarina para ali fixarem residência.

Graças a esses moradores, entre os quais que-
ro destacar o Dr. Ariosto Ibiapina e aqueles que ali 
construíram suas pousadas e seus bares, sobretudo 
o Bandoleiro, de um grupo de moças de São Paulo, 
temos conseguido preservar a cidade.

O Poder Público está devendo uma atuação firme 
em Barra Grande. Apelo ao Ministro Carlos Minc para 
que conheça a região, o seu cenário diferenciado, a 
fim de que possa tomar medidas que visem à manu-
tenção da sua beleza ecológica. Por isso a preocupa-
ção do Governador Wellington Dias com a melhoria 
dos serviços de saneamento básico – água e esgoto 
–, recolhimento do lixo e retirada de animais que pe-
rambulam pelas ruas.

Apesar de todas as dificuldades sentidas, o certo 
é que, graças aos moradores, Barra Grande é inega-
velmente o único nicho ecológico sobrevivente deste 
País. E temos que tudo fazer – nós, piauienses, so-
bretudo – para que aquele santuário não seja pertur-
bado por atividades humanas depredatórias ou por 
pessoas que não têm nenhum compromisso e amor 
com a natureza.

Nesse sentido, o fortalecimento de Parnaíba 
como porta de entrada de todo esse belo cenário que 
circunda Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses 
precisa merecer do Ministério do Turismo a atenção 
necessária.

Inegavelmente agora, com a construção do ae-
roporto internacional, o afluxo de turistas do mundo 
inteiro, principalmente da Europa e Estados Unidos, 
vai transformar a realidade social, econômica e cultu-
ral da região. Por isso teremos de tomar providências 
para que a infraestrutura política da cidade de Parna-
íba seja um fator de atração desses turistas que vão 
acorrer às várias alternativas que o litoral piauiense, o 
Delta do Parnaíba em particular, oferece.

Ainda há poucos dias, relendo o livro Memó-
rias do Desenvolvimento, de Reis Velloso, vi que ele, 
ao falar das ilhas do Delta do Parnaíba, diz que elas 
são belíssimas. O autor, que conhece vários cenários 
ecológicos do mundo, acrescente que a Ilha do Caju 
lembra os Everglades, da Flórida.

Concluo, portanto, Sr. Presidente  , minhas pala-
vras, na certeza de que o Ministro do Turismo, que tem 
se mostrado dinâmico, competente e com uma capa-
cidade de trabalho impressionante, dará à Parnaíba 
a sua devida dimensão. É realmente uma região que 
vai redundar na grande porta de entrada de turistas 
do mundo inteiro, exatamente por ser uma das pou-
cas do País em que a natureza ainda conserva muito 
das suas origens nativas, o que deslumbra todos os 
que a visitam.

Muito obrigado, Sr. Presidente  .

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO AO GRANDE EXPE-
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS Nº 44, REALIZADA 
EM 23 DE MARÇO DE 2009 – RETIRADO 
PELA ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente   Vitor Penido, Sras. e Srs. 
Deputado  s, hoje quero falar sobre 2 temas. Primeiro, 
minha cidade Guarulhos, que tem 449 anos de fundada, 
amanhã completa 129 anos de emancipação política. 
A cidade hoje tem 1 milhão e 300 mil habitantes, é a 
segunda cidade em arrecadação do Estado, abriga o 
maior aeroporto da América Latina e milhares de in-
dústrias e tem a perspectiva de crescer muito mais.

Quero saudar o atual Prefeito Sebastião Almeida 
e sua equipe e também o ex-Prefeito Elói Pietá, que 
têm como lema desenvolvimento com inclusão social. 
Isso é muito importante. Guarulhos merece. Parabéns, 
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guarulhenses! Parabéns a todos os que constroem 
essa bela e pujante cidade!

Segundo, quero fazer o relato de uma atividade: a 
inauguração do Centro de Cidadania Manoel Mattos, na 
cidade de Itambé, Pernambuco, onde estive presente 
com o Presidente   da Comissão de Direitos Humanos, 
Deputado   Luiz Couto. Esse evento é de grande sig-
nificado e foi muito emocionante. Toda a cidade está 
mobilizada na defesa de que justiça seja feita à morte 
do advogado Manoel Mattos, que também era Vice-
Presidente   do PT do Estado. Compareci ao evento 
como Parlamentar e membro titular da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputado  s, junto 
com nosso Presidente  , o Deputado   Luiz Couto, mos-
trando que, sob a liderança desse incansável lutador 
pelos Direitos Humanos, a Comissão estará sempre 
presente, tanto em seu trabalho em Brasília, como em 
cada pedaço defendendo os legítimos interesses da 
nossa população.

A inauguração do Centro de Cidadania Manoel 
Mattos é um eloquente testemunho de que a violência 
pode, sim, atingir a existência física de uma pessoa, 
mas é incapaz de destruir os ideais com os quais essa 
pessoa sempre esteve comprometida. Há tristeza e há 
saudade de todos os que conviveram com esse lutador 
dos direitos humanos. Entretanto, acima de tudo há a 

inspiração e a determinação para que não deixemos 
que essa perda se transforme em vazio.

Manoel Mattos vive. Vive porque um ideal não 
se mata, um povo não é derrotado em sua luta por 
justiça.

Não à impunidade e fim ao crime organizado. 
Que essa morte seja tratada no âmbito federal e que 
os mandantes, executores, protetores e financiadores 
desse crime sejam punidos.

Para finalizar, vou citar um texto do Deputado   Fer-
nando Ferro, que diz: “Dizem que guerreiros quando 
morrem se transformam em estrelas no céu. Passam 
a guiar a noite os caminhantes da Terra. Manoel Mat-
tos, mesmo não estando entre nós, já era essa estre-
la, guiando, ajudando, organizando os trabalhadores 
e construindo um novo mundo.”

Manoel Mattos não morreu, ele vive na sede de 
justiça, que continuará com todos os companheiros 
que lutam por um Brasil mais igual, um Brasil onde a 
vida seja respeitada e as diferenças de pensamento e 
de defesa dos direitos das pessoas não sejam caladas 
pelo calibre de uma espingarda nº 12.

Parabenizo os organizadores do evento ocorrido 
em Itambé, todos os trabalhadores e os que lutam por 
igualdade e por justiça.

Muito obrigada.,

Ata da 48ª Sessão, em 25 de março de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente  ; Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

ÀS 20 HORAS E 2 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
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
Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
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Gerson Peres PP
Jader Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Waldir Maranhão PP
Zé Vieira S.Part.
Presentes Maranhão: 16

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
Mainha DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Presentes Piauí: 8
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Benedito de Lira PP

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto 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 Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
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Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 35

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
George Hilton PP
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 43

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT

Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 41
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Herrmann PDT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtbPscPtc
Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB

Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
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 PmdbPtbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM

Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Emília Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
469 Senhoras Deputada s e Senhores Deputado  s.

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 (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

III EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)
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O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , não há con-
cordância com a manutenção do painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes, 
nobre Deputado   João Almeida, na hora em que foi feito 
o acordo, V.Exa. não falou. Matéria vencida.

O SR. JOÃO ALMEIDA – Eu estava reclaman-
do lá atrás...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mas 
o lugar de reclamar não é lá atrás, não. O lugar de re-
clamar é no plenário.

O SR. JOÃO ALMEIDA – V.Exa. está inovando na 
matéria. Não é razoável o que V.Exa. está fazendo. Ali-
ás, não surpreende muito, a mim principalmente. V.Exa. 
sempre inova para pior aqui. Não começou hoje.

Acho bom V.Exa., para manter a boa relação entre 
nós... Isto aqui tem sido respeitado: a pergunta sobre 
se há concordância com a manutenção do painel é feita 
sempre depois que se vai iniciar a sessão e, ainda que 
os Líderes tenham concordado, se um só Deputado   
manifestar-se contra, abre-se outro painel.

Estou solicitando a V.Exa. que mantenha a boa 
tradição da Casa.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Para contraditar, Sr. 
Presidente  . A reivindicação do Deputado   João Almei-
da é intempestiva.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – A sessão 
ordinária está encerrada!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O pe-
dido de V.Exa. é intempestivo. V.Exa. está falando fora 
da hora. Está negado. E, além do mais, só para piorar, 
V.Exa. manifestou uma opinião pessoal, porque todos 
acham que, quando eu me sento à mesa da Presidên-
cia, o trabalho sai igual ao dos anteriores. Não melhor, 
mas pelo menos igual ao dos anteriores.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente  , 
V.Exa., ao falar agora, lembrou-me o Ronaldinho, que 
disse: “O momento do gol eu domino”.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente  .

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 

Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtbPscPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB PmdbPtbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas:  6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB PmdbPtbPscPtc
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Rondônia: 8
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ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Fernandes PTB PmdbPtbPscPtc
Pedro Novais PMDB PmdbPtbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira S.Part.
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB PmdbPtbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 

Mauro Benevides PMDB PmdbPtbPscPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mainha DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtbPscPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB PmdbPtbPscPtc
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPtbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 



09748 Quinta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2009

Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB PmdbPtbPscPtc
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 24

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB PmdbPtbPscPtc
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPtbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto 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 
Joseph Bandeira PT 

Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 35

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtbPscPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtbPscPtc
George Hilton PP 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
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Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPtbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtbPscPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPtbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPtbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtbPscPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC PmdbPtbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 

Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB PmdbPtbPscPtc
Paulo Rattes PMDB PmdbPtbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PmdbPtbPscPtc
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
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 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB PmdbPtbPscPtc
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Herrmann PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
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José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtbPscPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB PmdbPtbPscPtc
Paes de Lira PTC PmdbPtbPscPtc
Paulo Lima PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB PmdbPtbPscPtc
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
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 PmdbPtbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtbPscPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PmdbPtbPscPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPtbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtbPscPtc
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 PmdbPtbPscPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPtbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtbPscPtc
Takayama PSC PmdbPtbPscPtc
Total de Paraná: 25
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SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtbPscPtc
Emília Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB PmdbPtbPscPtc
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB PmdbPtbPscPtc
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 459 Senhoras 
Deputada s e Senhores Deputado  s.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 450-A, de 2008.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 450-A, de 2008, 
que autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da Lei 
nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; dispõe 
sobre a utilização do excesso de arrecadação 
e do superávit financeiro das fontes de recur-
sos existentes no Tesouro Nacional; altera o 
art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 
2004; e autoriza a União a repassar ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES recursos captados junto 
ao Banco Internacional para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento – BIRD; tendo parecer 
reformulado do relator da Comissão Mista pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
admissibilidade; pela adequação financeira e 
orçamentária desta MPV e das Emendas de 
nºs 1 a 26; e, no mérito, pela aprovação des-
ta MPV, pela aprovação parcial das Emendas 
de nºs 2, 3, 4, 6, 25 e 26, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão apresentado, com alte-
rações, e pela rejeição das Emendas de nºs 
1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 23 e 24, e pela prejudicialidade das 
Emendas de nºs 18 e 20 (Relator: Deputado   
Eduardo Cunha).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
02/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 16/02/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 06/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 19/05/2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa, requerimento de destaque de bancada.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , já havia 
algumas orientações definidas no painel anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só vou 
ler o requerimento porque esta é outra sessão. Depois 
continuaremos com a orientação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre 
a mesa requerimento de destaque de bancada para 
votação em separado do art. 19 da MP 450, de 2008, 
para suprimi-lo.

Sr. Presidente  , requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputado  s, destaque para votação em separado 
do art. 19 do PLV à MP 450/2008, para suprimí-lo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – José 
Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
continuar com a orientação de bancadas.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , desejo ape-
nas lembrar que quem vota “sim” está defendendo a 
manutenção do texto e quem vota “não” apoia o des-
taque supressivo. Correto? Há muita confusão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim” man-
tém o texto; “não” o rejeita.

O SR. CHICO ALENCAR – Quem rejeitar o des-
taque vota “não”. Exato.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado   Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem e Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , Sras. e Srs. Deputado  s, aqui na Casa te-
mos poucas oportunidades de votar matérias que têm 
importância capaz de dar continuidade à vida política 
e administrativa brasileira, e esta é uma delas.

Aqui se argumentou que o Presidente   Fernando 
Henrique Cardoso já fez isso. Mas o interessante é 
que a atual Situação só lembra de Fernando Henrique, 
para apoiá-lo, quando ele fez alguma coisa que nós 
consideramos errada. As coisas certas que ele fez a 
base do Governo não apoia. Mas, quando há alguma 
coisa que consideramos errada, diz que “Fernando 
Henrique Cardoso já fez”.

Não é possível que nós concedamos ao Poder 
Executivo a possibilidade de baixar um decreto – e 
um decreto é um ato infralegal – que tenha o poder de 
simplificar a modalidade de licitação. Simplificar pode 
significar fazer, por exemplo, 3 cartas-convites. E não 
estamos falando de uma atividade qualquer, mas do 
sistema elétrico do País, da ELETROBRÁS.

A Brasília vêm muitos Prefeitos, e, quando eles 
querem comprar alguma coisa, no interior do País, têm 
que fazer um processo de licitação muito complexo. 
Além disso, por muito tempo ficam sujeitos a ser pena-
lizados pelo Tribunal de Contas, podendo ter que pagar 
multas por conta de detalhes nos processos de compra 
de coisas pequenas. Entretanto, para o setor elétrico 
do País, para a ELETROBRÁS, nós queremos permitir 
que as compras sejam feitas por meio de processos de 

licitação simplificados, o que poderá ser autorizado por 
um decreto do Poder Executivo, portanto, do Presidente   
da República, do Governador ou do Prefeito – porque 
o Brasil é uma federação, e não há hierarquia na fede-
ração. A situação do Presidente  , em relação à Lei, é a 
mesma do Governador e do Prefeito. Todos têm que 
ser tratados da mesma forma. Não podemos permitir, 
em nome do poder que tem o Congresso Nacional de 
fiscalizar, de vigiar, que essa faculdade seja entregue 
simplesmente ao Executivo.

O que aconteceu e ainda está acontecendo na 
PETROBRAS é extremamente grave. As denúncias 
de falcatruas, principalmente na Diretoria Internacio-
nal da empresa, são muitas. E lá se celebram grandes 
contratos internacionais por meio de cartas-convites, 
enquanto aqui ninguém sabe o que está acontecendo. 
Ninguém sabe. O Congresso Nacional não sabe.

Aqui, por outro lado, quer-se cobrar dos Deputado-
 s notas fiscais que comprovem como foi utilizada a 
verba indenizatória. Quer-se fiscalizar tudo! Se comeu 
num restaurante, tem que ser fiscalizado. Mas a ELE-
TROBRÁS não precisa de fiscalização.

Ora, vamos colocar um pouco de respeito nas 
coisas! Vamos fiscalizar tudo! Que haja transparência 
ampla, geral e irrestrita! E vamos começar com essa 
transparência...

(O microfone é desligado.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente  , 
tenho direito a mais 1 minuto para orientar a minha 
bancada.

Que adotemos, em tudo, a hipertransparência 
que se quer! Que coloquemos as notas fiscais na In-
ternet! Que sejamos transparentes quanto à utilização 
da verba indenizatória! Vamos disponibilizar todos os 
gastos. Façamos isso também com o Judiciário, com 
o Ministério Público, e vamos submeter a ELETRO-
BRÁS a uma fiscalização, de modo que haja licitação. 
Não vamos entregar de mão beijada algo de extrema 
grandiosidade e importância como isto.

Portanto, encaminhamos o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

encaminha o voto “não”.
Como encaminha o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nós vamos 
encaminhar o voto “não”.

Entendemos que é indesejável o Congresso Na-
cional e a Câmara dos Deputado  s abrirem mão de suas 
prerrogativas. Estamos substituindo o que é disciplinado 
por lei, ou seja, pelo voto de cada uma das Sras. e dos 
Srs. Deputado  s, das Sras. e dos Srs. Senadores, por 
um decreto. Se fosse um decreto do Presidente   Lula, 
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que afinal determinasse como cada compra seria feita, 
eu me sentiria até satisfeito; mas não é isso. O decreto 
vai dizer como é que, lá na ponta da empresa, será 
feita a compra, sem a licitação convencional.

Convenhamos, isso é um retrocesso! Não adian-
ta dizer que foi usado no passado. Isso não quer dizer 
nada de bom. Há muita coisa do passado que lamen-
tavelmente se está repetindo, como V.Exas. poderão 
ver em noticiário de televisão daqui a pouco ou nos 
jornais de amanhã. Então, argumentar sobre um pas-
sado de malfeitorias não nos move.

Sr. Presidente  , sou da base do Governo, como 
muitos aqui, e posso dizer que o Presidente   Lula não 
propôs esse dispositivo. Repito: não propôs! Isso foi 
introduzido aqui na Câmara dos Deputado  s.

Então, nós da base do Governo não temos o 
dever de votar com esse dispositivo. Fiquemos com o 
atual texto da lei. Quem legisla em licitações é o Con-
gresso Nacional.

O voto do PDT é “não”. (Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 

do PDT é “não”.
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.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. 
Deputado  s, o Deputado   Miro Teixeira foi muito feliz: não 
há nada, nada, que esse setor de energia no Brasil 
não tenha feito por falta daquilo que foi acrescentado 
à Medida Provisória nº 450/08; nada, até aqui. O se-
tor de energia no Brasil tem sido um setor eficiente, 
competente, mesmo quando aquele não apagão foi 
tão propagandeado como apagão. Há agora a penali-
zação do setor pela dificuldade de regras claras, bem 
estabelecidas, para atração dos investimentos, para 
garantia dos contratos, mas não por falta daquilo que 
se quer acrescentar.

Lembrou bem também aqui o Líder Fernando Co-
ruja: o Prefeito hoje é mais penalizado do que nunca 
antes na história deste País, com quedas de receitas 
acentuadas. São quedas de receitas gravíssimas. Aos 
Prefeitos cabe o atendimento das pessoas, como dizia 
o Governador Montoro, no Município.

Menos recursos para a Prefeitura significa me-
nos recursos para a merenda escolar, para a criança 
pobre que está na creche pública, para o cidadão que 
depende do remédio do posto de saúde. Essas são 
questões, Sr. Presidente  , que deveríamos discutir aqui 
no momento em que os Prefeitos já estão fazendo gre-
ves, fechando suas Prefeituras por absoluta falta de 
condições de atendimento.

E o Governo o que faz? Lança novos programas 
a cada dia e não compensa os Prefeitos pelas perdas 
da arrecadação provocadas por suas ações, até mes-
mo quando é uma ação louvável, como foi a redução 
do IPI para a indústria automobilística, que certamente 
beneficia a classe média, mas assegura empregos.

É preciso ter uma compensação, e o Governo 
pode perfeitamente fazer isso por medida provisória. 
Pode mandar crédito extraordinário para esta Casa; 
pode equiparar as receitas municipais deste ano às do 
ano passado, para assegurar alimentação na creche, 
para dar condições aos Prefeitos de fornecer remédios. 
Estamos discutindo algo que, de tão questionado hoje 
neste plenário, deveria ser objeto de uma solução con-
vergente de toda a Casa, para que ela não se divida 
e entre naquela névoa de suspeição que se acentua 
sobre o Parlamento Nacional e aqueles que se esfor-
çam para diluí-la.

Portanto, Sr. Presidente  , quero fazer um apelo 
àqueles que estão defendendo essa posição: até pos-
so perceber um constrangimento em muitos compa-
nheiros e companheiras Deputada s que estão sendo 
levados ao voto favorável. Não se constranjam. Vocês 
estarão em linha com o que é o interesse público do 
Brasil e de nossa gente.

O contrário é votar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 

palavra ao nobre Líder Deputado   Cândido Vaccarezza 
e, em seguida, ao Líder Ronaldo Caiado.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e 
Srs. Deputado  s, estamos aqui discutindo essa medida 
provisória, e o ponto de maior polêmica é o que a Opo-
sição está chamando de revogação da licitação.

Em primeiro lugar, o PT apoia o texto apresenta-
do pelo Relator. Não há revogação de licitação. O que 
é dado ao Sistema ELETROBRÁS – como bem disse 
o Vice-Líder do Governo, Deputado   Beto Albuquerque 
– é o mesmo direito da PETROBRAS de fazer esse 
processo de compra. Por isso, a PETROBRAS é uma 
grande empresa e pode fazer investimento internacio-
nal. Portanto é correto o que o Governo encaminhou 
para ser acrescentado a essa medida provisória. E vai 
haver licitação, sim, como a PETROBRAS faz.

Outra questão que quero discutir aqui hoje e que 
ainda não apareceu no debate – e vou aproveitar os 
meus 4 minutos para falar – é o projeto lançado hoje 
pelo Presidente  , com a presença de vários Ministros: 
o Projeto Minha Casa.

Vamos construir neste País 1 milhão de novas 
moradias, que vão criar mais 1,5 milhão de empregos. 
Não vamos resolver o problema da moradia, pois temos 
déficit habitacional de 7 milhões de moradias. Vamos 
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precisar mais de uns 8 a 10 anos para equacionar o 
problema da moradia no Brasil. Mas demos um passo 
importante, porque mudamos os critérios de construção 
de habitação e de financiamento da Caixa.

Esse projeto não se contrapõe nem atropela o 
que está sendo feito. É um adicional, e há dinheiro: 34 
bilhões de reais vão ser investidos na construção ci-
vil. Como todos sabemos, uma moradia, além de criar 
empregos diretos na construção das casas populares, 
puxa atrás de si a indústria do cimento, a indústria me-
talúrgica e, nessa cadeia, uma infinidade de segmentos 
da economia. Isso sim é política de desenvolvimento 
econômico, social, de criação de empregos e de dis-
tribuição de renda.

Estamos debatendo esta medida provisória, uma 
entre tantas que foram necessárias para enfrentar a 
crise. Estamos dando um ajuste, com ela, no sistema 
elétrico brasileiro, mas não estamos tratando só disso. 
Ao mesmo tempo, o Governo está criando condições 
de construção de habitação popular, deu condições 
para Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 
comprarem parte de pequenos bancos para enfrentar 
a crise e aumentar o mercado interno.

Engana-se a Oposição, que diz que o Governo 
está parado. Parado estava o Brasil há 6 anos, e, às 
vezes, andando para trás, quando houve as crises da 
Rússia, da Ásia, do México, e o Brasil perdeu crédito 
internacional, saiu mendigando investimentos e não 
conseguia.

Assumimos o Governo em 2003 com empréstimo-
ponte do FMI, porque o País não tinha condições de 
saldar suas dívidas. Hoje, não! Como disse ontem aqui, 
o Brasil, em outras crises, era parte dos problemas do 
mundo. Hoje, é parte da solução para os problemas 
que o mundo tem!

Por isso quero pedir à Oposição para empunhar 
a Bandeira Nacional, entender o que está ocorrendo 
com nosso País e aplaudir o Presidente   Lula, que é 
respeitado por Estados Unidos, Inglaterra, Japão, en-
fim, pelo mundo desenvolvido. Foi o terceiro Chefe de 
Governo a discutir com Barack Obama soluções para 
a crise. Isso não é pouco para nosso País; é uma hon-
ra para nós. Acho que o Líder da Oposição, Deputado   
Ronaldo Caiado, sente orgulho de ter um Presidente   
como Lula, respeitado internacionalmente, ouvido pe-
los dirigentes dos países desenvolvidos.

Sr. Presidente  , enquanto o mundo tem variação 
negativa do PIB, nós vamos ter variação positiva este 
ano; enquanto no mundo há desemprego, nós vamos 
ter saldo positivo de empregos. No Brasil, há desen-
volvimento econômico, distribuição de renda e criação 
de empregos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Ronaldo Caiado tem a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Parlamentares, depois de ouvir o Líder do PT, 
estou convencido de que a próxima medida provisó-
ria que chegará a esta Casa será para propor a troca 
da Capital de Brasília para Alcântara, no Maranhão: é 
exatamente um Governo que a cada dia faz um lança-
mento, só que o foguete estoura na decolagem. Acre-
dito que vai propor realmente a mudança da Capital 
para o Maranhão, na Base de Alcântara.

Propuseram o PAC, sem dúvida nenhuma, uma 
grande farsa. Depois, há poucos dias, em 11 de fe-
vereiro, chamaram todos os Prefeitos aqui a Brasília 
e lhes disseram que apresentariam uma caixinha de 
bondades. A que estão assistindo agora? Exatamente 
às maiores penalizações dos últimos anos.

É o Governo que tem a proposta única e exclusi-
va de arrecadar dos Municípios. Incentivo não há. No 
Governo anterior, se havia prazo de 240 meses, ao 
mesmo tempo a taxa de juros era a TJLP, a metade da 
cobrada hoje dos Srs. Prefeitos. Estamos assistindo à 
total inanição das Prefeituras, em âmbito nacional.

Qual é a medida tomada pelo Governo? Nenhuma. 
Está fazendo cortesia com o chapéu alheio, ao conceder 
isenção de IPI para depois não poder repassar aquilo 
que é a sustentação maior de 70% das Prefeituras: o 
Fundo de Participação dos Municípios.

E agora? Como o Governo responde a essa si-
tuação caótica que aí está? Dizendo – isso dito pelo 
Presidente   – que os Prefeitos estão comendo o pão 
que o diabo amassou. Prestem bem atenção: quem 
amassou esse pão foi o próprio Lula. Essa é a grande 
realidade.

Os Prefeitos foram iludidos, enganados, naquilo 
que foi proposto aqui em Brasília. Milhares deles vie-
ram aqui enganados. Não vieram para receber nada, 
apenas para assistir ao lançamento da candidata do 
Presidente   da República.

Mas hoje o Governo lança um outro programa, 
não da Base de Alcântara, mas daqui de Brasília, de 
1 milhão de moradias. Vejam V.Exas. que não há do-
tação orçamentária. Não se discutiu nem foram re-
passados recursos para Estados e Municípios. É um 
projeto virtual.

(O microfone é desligado.)

O SR. PEDRO FERNANDES – Alcântara aceita 
ser a capital do Brasil, Deputado   Ronaldo Caiado!

O SR. RONALDO CAIADO – Para concluir, Sr. 
Presidente  .
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O pior é que a maioria dos Srs. Parlamentares não 
sabem o que está no programa do Governo lançado 
hoje: as cidades até 100 mil habitantes não receberão 
nenhuma casa, não haverá nenhum projeto de habita-
ção nesses Municípios. No meu Estado, pouquíssimas 
serão atendidas. É o Governo dizendo: “Vamos deixar 
o interior e vamos migrar para as grandes Capitais.”

Quero saber como as cidades sobreviverão. Não 
é só êxodo rural, não. Nas cidades médias deste País, 
os cidadãos, por não terem casa e habitação, migra-
rão apenas para as grandes cidades. Esse é o projeto 
lançado na Base de Alcântara na data de hoje!

Obrigado, Sr. Presidente  .
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ANTONIO CRUZ (PP-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado   Henrique Eduardo Alves, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PMDB/PTB/PSC/PTC.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente  , é importante, diante do debate aqui trava-
do, das posições colocadas – algumas, acredito, de 
boa-fé; outras, desconfio, de má-fé –, como Líder do 
PMDB, partido da base, com muita honra, do Governo 
Lula, fazer esclarecimentos que devo ao meu partido 
e a esta Casa.

Vou começar, Sr. Presidente  , referindo-me à Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a respeito da PE-
TROBRAS – lei aprovada quando o Presidente   era o 
Exmo. Sr. Fernando Henrique Cardoso, cujo projeto 
teve como Relator o Deputado   Eliseu Resende, do 
PFL, hoje DEM –, em seu art. 67, redigido nos se-
guinte termos: 

“Art. 67 Os contratos celebrados pela PETRO-
BRAS, para aquisição de bens e serviços, serão pre-
cedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser 
definido em decreto do Presidente   da República.”

Esses são os termos, portanto, em relação à 
PETROBRAS, na Lei nº 9.478, de 1997 – Presidente   
da República, Fernando Henrique Cardoso; Relator, 
Eliseu Resende, do antigo PFL, hoje DEM.

O que hoje aqui se repete, em relação à ELE-
TROBRÁS, no art. 19, Sr. Presidente  , são os mesmos 
termos, que não foi ideia nem posição do PMDB. Eu 
rechaço aqui qualquer tipo de colocação absurda, 
grosseira e desinformada! 

A colocação feita, acrescentando termos que re-
petem os mesmos relativos à PETROBRAS, eu digo 
aqui: “(...) bem como poderá se dar o procedimento 
licitatório simplificado, a ser definido em decreto do 
Presidente   da República”.

As palavras são as mesmas. Os verbos são os 
mesmos. O texto é o mesmo: naquela época, relativos 
à PETROBRAS; hoje, em relação à ELETROBRÁS. E 
nada será feito a não ser o decreto do Presidente   da 
República. Esse acréscimo foi feito a pedido explícito 
do Secretário Executivo de Minas e Energia, Dr. Zim-
mermann, com o apoio do Ministro Lobão, que fala, 
sim, pelo Governo, pelo Presidente   Lula.

Então, em nome da lealdade, por entender ser 
ético e correto, peço à bancada do PMDB o mesmo 
voto ético e correto tanto ao Presidente   da República 
quanto ao Ministro Lobão, ao Governo, que apoiamos, 
rechaçando qualquer atitude absurda, desleal e não éti-
ca por parte de quem aqui assim se tenha pronunciado. 
Essa é a posição de responsabilidade, de consciência 
e de transparência do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro, partido, sim, com muito orgulho, da 
base de apoio do Governo do Presidente   Lula.

É essa a palavra, Sr. Presidente  . (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dando 

continuidade às orientações, como vota o PT?
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. 
e Srs. Deputado  s, a proposta que está sendo votada 
estabelece um regulamento que será determinado por 
um decreto presidencial, e será mantida uma licitação 
simplificada.

Não será revogada a licitação, como está sendo 
dito pela Oposição. Haverá o processo de licitação, 
como ocorre, de forma simplificada, em várias esta-
tais estaduais, como é o caso de estatais do Estado 
de São Paulo – SABESP, Metrô, Nossa Caixa, que fa-
zem processo de licitação simplificado – e como são 
feitas, por meio de pregão, as contratações de obras, 
no Estado.

Portanto, apresentamos essa proposta de sim-
plificar o processo de licitação exatamente para que 
as obras de infraestrutura elétrica do nosso País pu-
dessem avançar.

Fizemos um acordo para que esse projeto fosse 
aprovado. Vamos votar unidos para que ele seja apro-
vado na íntegra, porque esse é o nosso compromisso. 
Conclamo todos do PT e toda a base, que participou 
das negociações na sala da Liderança do Governo, a 
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votar a favor, a votar “sim” a essa questão, aprovando 
o projeto.

Não podemos aceitar que, a cada votação, se-
jam levantadas desconfianças sem fundamento con-
tra qualquer membro desta Casa ou contra qualquer 
partido. Exigimos, sim, que haja fundamento, que haja 
discussão e que haja critério quando se levantar o dedo 
contra qualquer colega desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 

vota “sim”.
Como vota o PR?
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , nós do PR 
mantemos o entendimento que houve junto aos par-
tidos, no sentido de que esse dispositivo traz uma 
simplificação e não um processo de facilitação de 
maracutaias.

No sistema elétrico, assim como em outros se-
tores, o sistema de concorrência precisa ter dinamis-
mo para poder acompanhar a velocidade com que o 
mundo caminha. Estaremos aqui para ajudar a vigiar 
e também para denunciar alguma coisa que possa 
exorbitar, o que não acredito acontecerá nem neste 
nem em outros Governos. Acho que as companhias 
precisam ter velocidade e condições para contratar, 
muitas vezes, por preços melhores que os praticados 
hoje, com essa forma mais engessada.

Por isso, o Partido da República vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 

vota “sim”.
O Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, como vota?
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
é verdade que houve acordo com os partidos que 
compõem a base, e o Bloco quer cumprir os acordos. 
É verdade também que esta matéria não consta do 
projeto original, mas foi introduzida no debate correto, 
como sempre tem acontecido na Casa.

Sr. Presidente  , afirmamos que a maioria do Bloco 
considera que não é adequada a supressão da licitação 
para esses contratos feitos pela ELETROBRÁS.

Por essa razão e em função de não termos a 
unidade entre todos os partidos do Bloco, liberamos 
a bancada nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
PSB/PCdoB/PMN/PRB libera a bancada.

Como vota o PP?
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente  , está-se tentando 

aqui passar para a opinião pública a ideia de que esta 
medida provisória e este parecer têm conteúdo nega-
tivo. Isso não é verdade. Nós precisamos ressaltar que 
o parecer do Deputado   Eduardo Cunha avança e muito 
quando trata do setor elétrico. Ele flexibiliza a constru-
ção de novas Pequenas Centrais Elétricas no País.

Hoje pela manhã, em reunião na Liderança do 
Governo, quando discutíamos esse projeto, lembrei 
que, há 10 anos, em Cuiabá, a energia era interrom-
pida de 10 a 15 vezes por dia. E, graças à política de 
PCHs instituída neste País, essa realidade mudou. O 
que se faz hoje, neste parecer, é flexibilizar ainda mais 
o setor. Quando se eleva de 30 para 50 megawatts, 
possibilita-se que PCHs de porte um pouco maior te-
nham mais facilidade na sua instalação.

Então, não temos de ficar aqui estabelecendo 
comparativos entre a PETROBRAS e a ELETROBRÁS. 
Não é necessário fazer isso para justificar a manuten-
ção desse texto. Há avanços consideráveis. E a base 
do Governo, unida hoje com a sua Liderança, depois 
de discutir esse projeto há vários dias, tomou a posi-
ção de apoiar integralmente o parecer do Deputado   
Eduardo Cunha.

Então encaminho aos meus pares do PP e aos 
meus companheiros desta Casa – não em defesa des-
se destaque, mas de todo o parecer – a aprovação do 
texto que foi acordado.

O PP encaminha voto “sim” ao parecer do 
Deputado   Eduardo Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto “sim” 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. Em votação o dispositivo destacado:

Art. 19 – a Lei nº 3.890-A, de 25 de abril, de 1961, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 15............................................. .......
§ 2º – A aquisição de bens e a contrata-

ção de serviços pela Eletrobrás e suas con-
troladas, poderá se dar tanto na modalidade 
consulta e pregão, observado, no que for apli-
cável, os arts. 55 a 58, da Lei nº 9.472, de 16 
de julho, de 1997 e nos termos de regulamento 
próprio, bem como poderá se dar por procedi-
mento licitatório simplificado a ser definido em 
decreto do Presidente   da República.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputado  s que forem pela aprovação do artigo per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

MANTIDO O ARTIGO.



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09757 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC) – Verifi-
cação, Sr. Presidente  . Peço apoio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-
ção concedida.

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA) – O Democratas 
apoia o pedido de verificação.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM) – 
Verificação conjunta.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Eles perderam.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputado  s 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. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , gostaria de 
aproveitar para me referir ao pronunciamento do Líder 
do PT, que ressaltou hoje o anúncio de um programa 
importantíssimo para o País, no momento em que es-
tamos vivendo.

O PP entende que o programa habitacional lan-
çado pelo Sr. Presidente   da República e pela Minis-
tra Dilma Rousseff se reveste de importância muito 
grande.

Há muitos anos, quando me candidatei a Prefeito, 
perguntei ao saudoso Dr. André Franco Montoro, que 
foi Governador do Estado São Paulo e naquela época 
era Deputado  : Dr. André, como a gente faz para ala-
vancar a geração de empregos? E disse Franco Mon-
toro, em um ensinamento sábio: “É a construção civil 
o instrumento mais forte para alavancar novos postos 
de trabalho”. Por isso esse programa é importante.

Eu aproveito não apenas para fazer esse comen-
tário sobre o programa, Sr. Presidente  , mas também 
para fazer um apelo ao Presidente   Lula e à Ministra 
Dilma.

Parece-me que o bojo inicial desse programa se 
limitou a municípios acima de 50 mil habitantes. Eu 
entendo que neste País de tantas diversidades, de 
tantas realidades diferentes, alguns Estados não têm 
5 ou 6 municípios com mais de 50 mil habitantes. Seria 
importante, para salvaguardar o desenvolvimento uni-
versal do País, que esse programa também atingisse 
os pequenos municípios brasileiros.

Por isso eu proponho aos Líderes da base do 
Governo que levemos essa reivindicação ao Governo 
de estender esse programa também aos municípios 
com menos de 50 mil habitantes.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado   Henrique Fontana, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. 
Deputada s e Srs. Deputado  s, primeiramente, eu gos-
taria de cumprimentar todo este Plenário cumprimen-
tando V.Exa., Sr. Presidente  , pelo resultado do nosso 
trabalho nesta semana.

Produzimos 2 importantes acordos, trouxemos 
divergências para serem debatidas no plenário, mas 
votamos duas medidas provisórias de enorme impor-
tância para o País: a Medida Provisória nº 449/08 e a 
Medida Provisória nº 450/08.

Em segundo lugar, Sr. Presidente  , eu também 
quero destacar desta tribuna o lançamento de um pro-
grama de enorme ousadia, no momento correto, e que 
demonstra, acima de tudo, a visão correta com que o 
Presidente   Lula conduz os destinos do nosso País.

Há tempos atrás, as crises eram respondidas com 
o recolhimento do Governo nos seus investimentos; 
eram respondidas com a abrupta queda das reservas 
brasileiras; eram respondidas com a explosão da taxa 
de juros, para atrair capitais externos e para financiar o 
endividamento brasileiro; eram respondidas com arro-
cho salarial e com recuo no ganho real dos salários.

Como o Governo Lula responde a esta crise, 
que nasceu no centro do capitalismo global? O nosso 
Governo responde reafirmando e aprofundando um 
programa que estamos implementando e, dentre ou-
tras coisas, amplia o investimento público; mantém os 
ganhos reais de salário, a começar pelo salário míni-
mo, que teve aumento de 6% acima da inflação, com 
o índice de reajuste de 12%; reduz a taxa de juros em 
1,5 ponto percentual – e espero que reduza ainda mais 
nas próximas reuniões do COPOM —; mostra que as 
nossas reservas são sólidas e permanecem em 200 
bilhões de dólares, para fazer frente à crise.

Mas hoje, nobre Deputado   Maurício Rands, que-
ro ressaltar programa de grande ousadia que atende-
rá 1 milhão de famílias brasileiras, que terão acesso 
à casa própria, ressalte-se, com subsídio público, 
Presidente  .

Não vamos enfrentar o déficit habitacional de 
quem ganha 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos se não hou-
ver aporte de recursos públicos, para garantir que es-
sas famílias possam pagar prestações dentro da sua 
efetiva capacidade de pagamento.
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Porém, há uma novidade ainda maior neste pla-
no. Pela primeira vez pessoas que ganham salário 
mínimo poderão comprar sua casa própria, aguardar 
de um ano a um ano e meio a construção dessa casa 
própria e só começar a pagar a primeira prestação no 
momento em que receberem as chaves.

Portanto, o cidadão brasileiro que hoje paga alu-
guel de 300 reais, 400 reais, por exemplo, poderá se 
libertar desse aluguel, porque poderá comprar a casa 
própria e, um ano e meio depois, quando receber a 
chave, abandonar o aluguel e entrar no seu imóvel.

Mais do que isso, os cálculos da Fundação Ge-
túlio Vargas indicam que a construção de 1 milhão de 
moradias garantirá a geração de 1 milhão e 500 mil 
novos empregos, num momento em que o nosso País 
pode dizer, sim, com uma ponta de orgulho e com 
enorme responsabilidade, que o Brasil é hoje um dos 
países que enfrentam a crise sofrendo as menores 
consequências.

As consequências se abatem sobre o Brasil, sim, 
porque o tamanho da irresponsabilidade daqueles que 
dirigiram o centro do capitalismo global, transformando 
a economia global num grande cassino, deram enorme 
prejuízo, também, a países como o nosso, que con-
testam essas medidas.

Agora parem só para ver esta comparação: no 
último mês de fevereiro, o Brasil recuperou uma cur-
va positiva e conseguiu gerar 9 mil novos empregos. 
Pode ser pouco. Concordo que precisamos de mais. 
Mas, nesse mesmo mês, os Estados Unidos perderam 
400 mil empregos.

Então, nós que estamos aqui, a base que sus-
tenta o nosso Governo, vamos nos manter serenos e 
firmes na defesa de um projeto que está transformando 
o Brasil, de um projeto de desenvolvimento econômico 
e social que diz que o direito à casa própria faz parte 
das políticas fundamentais para o povo brasileiro. Esse 
programa vai investir 34 bilhões de reais para garantir 
o direito à moradia para 1 milhão de famílias. Se esse 
programa for concluído com êxito, como queremos, 
poderemos transformá-lo num programa permanente 
para, talvez, num prazo de mais 6 ou 7 anos, combater 
e suprimir o déficit habitacional do País.

O Governo Lula fez investimentos que há muito 
eram esperados na área de habitação. Esse progra-
ma de 1 milhão de moradias se agrega aos progra-
mas que já estão em curso. Todos os programas que 
a Caixa Econômica Federal coordena e que estão em 
curso neste momento, como o PAR e outros, além de 
1 milhão de moradias novas, vão manter o ritmo de 
outras 1 milhão e 200 mil moradias com que o País 
vinha operando. Ou seja, somamos outras 1 milhão de 

moradias a 1 milhão e 200 mil moradias que estavam 
sendo feitas no País.

Ouço a Oposição falar em campanha eleitoral. 
Não estamos em campanha eleitoral, estamos gover-
nando o País para o bem do povo brasileiro, para me-
lhorar as condições de vida desse povo. E, se o povo 
brasileiro nos escolher em 2010, essa decisão será 
soberana, da democracia. O povo haverá de avaliar 
cada programa, cada casa construída, cada bolsa-
família paga, cada estrada construída, toda a política 
social, as vagas nas universidades e decidir que futuro 
quer dar ao Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Primeiro 

vou encerrar a votação.
Todos votaram?
O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente  , 

Deputado  s ainda estão encaminhando.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem 

está votando?
Se há Deputado   que está votando, vou aguar-

dar.
Vou encerrar a votação.
O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente  , 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
embora esteja liberando a bancada, o PSB, de forma 
majoritária, vota “não”.

Peço aos Parlamentares do PSB que ainda não 
votaram que votem “não”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação.
Proclamo o resultado da votação: 

VOTARAM:
SIM: 191 
NÃO: 185 
ABSTENÇÕES: 4
TOTAL: 380 Srs. Parlamentares.
MANTIDO O ARTIGO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 450/2008 – DVS DEM – ARTIGO 
19 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/03/2009 20:39
Encerramento da votação: 25/03/2009 20:50
Presidiram a Votação: Michel Temer 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há um 
novo destaque que diz respeito à mesma matéria. 
Diz respeito à parte final do mesmo dispositivo, para 
suprimir a expressão “bem como poderá se dar por 
procedimento licitatório simplificado, a ser definido 
em decreto do Presidente   da República”, constante 
do mesmo dispositivo.

Este destaque é do Líder do PSDB.
Sr. Presidente  , requeiro, nos termos do art. 161, 

inciso I e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputado  s, destaque 
para votação em separado da expressão: “, bem como 
poderá se dar por procedimento licitatório simplicado 
a ser definido em decreto do Presidente   da Repúbli-
ca”, constante do art. 19 do PLV apresentado à MP 
450/08.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Du-
arte Nogueira, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao nobre Deputado   Beto 
Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , estamos tra-
tando, a rigor, praticamente da mesma matéria, exceto 
que agora se trata de outra parcela do dispositivo. De 
forma que vamos manter, evidentemente, em nome 
do Governo, o texto coerente com o que a maioria 
acabou de decidir.

O voto é “sim”, Sr. Presidente  .
O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente  , 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado   
José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente  , ao contrário do que disse o 
Deputado   Beto Albuquerque, este destaque supressivo 
apresentado pelo PSDB não é semelhante ao anterior. 
Ele não suprime todo o parágrafo, mas o que a ele foi 
acrescentado.

Portanto, é uma grande oportunidade para aque-
les que ainda não se convenceram totalmente da ino-
portunidade, da falta de propósito e da falta de transpa-
rência que serão consequências de uma aprovação. E 
que eles reflitam mais uma vez. Nós estamos propondo, 
aqui, a supressão da frase que diz: “bem como poderá 
se dar por procedimento licitatório simplificado, a ser 
definido em decreto do Presidente   da República”. O 

Parlamento não pode conceder tanto, sob pena de se 
associar à aventura.

Então, Sr. Presidente  , é a oportunidade, sim, 
distinta da anterior, menor que a anterior, mas que de 
qualquer maneira preserva o interesse público, dife-
rentemente do texto na sua inteireza.

Um apelo aos Parlamentares que não votaram: 
a vitória do Governo na votação anterior foi diminuta, 
inexpressiva, envergonhada, inclusive, contando com a 
ausência de muitos Parlamentares, que não quiseram 
se expor a eventuais questionamentos dos partidos 
que fazem parte e que dão sustentação ao Governo. 
Portanto, Sr. Presidente  , é muito importante que nos 
mantenhamos aqui – nós, que votamos “não” anterior-
mente –, para continuar votando “não”.

Com relação à fabulação habitacional anunciada 
hoje, teremos um bom tempo, Deputado   Vaccarezza, 
para discutir sobre ela com números, sem fabulação, 
sem anúncios, sem pirotecnia. E haja pirotecnia!

O contraponto já começou a ser feito dentro do 
próprio Governo pelo Ministro do Planejamento, que 
disse: “Olha, talvez não dê para fazer; talvez não con-
sigamos gastar o recurso previsto para ser gasto este 
ano”.

Talvez, Sr. Presidente  , entremos no novo PAC. 
Nem 1% de execução do PAC 2009 até o dia 23 de 
março – nem 1%! Faltam 99% para que o PAC orça-
mentado deste ano seja executado.

Mas, Sr. Presidente  , um apelo aos Deputado  s 
que votaram “não”: que se mantenham em plenário; 
àqueles que votaram “sim”, ainda é uma oportunida-
de de reparar um grave erro; e aos que se omitiram, 
por algum temor, que voltem ao plenário e votem no 
interesse do Brasil.

O SR. NELSON MEURER – Sr. Presidente  , peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NELSON MEURER (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei com o Partido Progressista.

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
acompanhei o partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem vo-
tar nesta votação, está considerado na outra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra a matéria, concedo a palavra ao nobre Deputado   
Carlos Zarattini. (Pausa.) Ausente.

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado   Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  , Sras. e Srs. Deputado-
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 s, nossas razões mobilizaram o Plenário. O placar foi 
apertado, com uma diferença de 4 votos. Praticamente, 
houve empate. Acredito que, no Senado, esse resulta-
do refletirá. Penso que a nossa tese será vitoriosa no 
Senado da República e nós teremos a possibilidade 
de afastar essa preocupação com os caminhos que o 
Poder Legislativo está tomando.

Todo mundo aqui já viveu momentos, situações 
graves. Todo mundo tem experiência também dos mo-
mentos que antecedem àqueles outros, que são os 
momentos de crise. Nós estamos vivendo um momento 
parecido, lamentavelmente. Nós estamos produzindo 
fatos negativos, a verdade é essa.

É incompreensível para o cidadão, que está nos 
assistindo, que nós tenhamos votado aqui contra as 
licitações, como elas são habitualmente feitas. Isso é 
incompreensível!

Cada vez mais a sociedade reclama por controle 
sobre as contas públicas. E aqui se estão criando me-
canismos para liberar o controle das contas públicas.

Olha, isso não acontece em vão. O processo 
histórico tem os seus caminhos. Nós estamos vivendo 
momentos – queira Deus que eu esteja errado! – que 
antecedem momentos críticos para o Poder Legislati-
vo, hoje mais concentrados até no Senado.

Cumprimento V.Exa., Sr. Presidente  , pela con-
dução dos trabalhos, pela maneira como encerrou a 
votação. V.Exa. não pode se pronunciar, mas percebe-
se que entende o que há na Constituição do Brasil, 
especialmente, no art. 37, que fala da publicidade, 
impessoalidade e moralidade. Há inciso específico so-
bre a licitação. Está na Constituição do Brasil! E nós, 
aqui, passamos por cima disso, contra o nosso voto, 
o meu e de outros tantos. Isso, porém, não é consolo, 
porque a Câmara dos Deputado  s, no meu ponto de 
vista modestíssimo, acabou de viver um mal momen-
to, que ainda poderá ser salvo pela perseverança dos 
que entenderam que não devem se submeter à nada 
que não tenha razões públicas.

Então, talvez consigamos mudar sim, Sr. 
Presidente  , de postura também. Talvez tenhamos que 
passar a exercer uma fiscalização maior de certos atos 
da administração pública.

Convoco os companheiros que desejarem para 
nos organizarmos nessa direção, porque, pela respon-
sabilidade ou pela irresponsabilidade de alguns, é o 
Poder Legislativo que está sofrendo na sua imagem. 
Como temos um Presidente   preocupado com a imagem 
do Poder Legislativo, talvez possamos extrair, do dia de 
hoje, uma boa lição e daqui tirar um bom exemplo para 
melhorarmos a performance na elaboração das leis.

O nosso voto é “sim” ao destaque e “não” ao 
texto.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente  , peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente  , 
peço a palavra pela ordem para um esclarecimento 
sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , havia 
pelo menos um acordo antes de haver 2 votações. 
Quando fui falar lá em cima, no plenário, o Deputado   
Mendes disse que, se não encerrasse a votação, iria 
ter uma só. Eu disse que ia descer, em nome do acordo 
das 2 votações. Não falei na sessão anterior.

Agora, parece-me que a interpretação que está 
sendo dada é que não há interstício. Então, quero pon-
derar a V.Exa. A votação anterior deu uma diferença 
de 4 votos. Houve uma diferença pequena.

Tendo em vista que não é possível, numa votação 
dessa magnitude, o Presidente   definir, pergunto: V.Exa. 
vai definir por acordo ou de ofício a votação?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não pos-
so., Deputado   Fernando Coruja, conduzo aqui impar-
cialmente. Vamos obedecer ao Regimento. Não há 
como, só com verificação. Não posso determinar agora 
a votação nominal.

O SR. FERNANDO CORUJA – Mas quando 
V.Exa. tem dificuldade de precisar os votos...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas eu 
não posso. Vou cumprir o Regimento. Não vou sair de 
1 hora.

É claro que V.Exa. tem um desejo, e os que vo-
taram contra têm outro. Então, não vou sair do Regi-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar então. Em votação a expressão destacada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção da expressão permane-
çam como se acham. (Pausa.)

MANTIDA A EXPRESSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está pre-

judicado o requerimento de destaque da Bancada do 
PDT, de mesmo teor.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente  , 
não. Visualmente, Sr. Presidente  .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A visão 
aqui indica que a manutenção foi prevalecente, data 
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venia. Talvez eu pudesse até pensar de outra maneira, 
mas é o que vejo aqui.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
última votação, votei com o meu partido.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente  , na 
última votação, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 450-E, DE 2008

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009

Autoriza a União a participar de Fundo 
de Garantia a Empreendimentos de Energia 
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da 
Lei nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; 
dispõe sobre a utilização do excesso de 
arrecadação e do superávit financeiro das 
fontes de recursos existentes no Tesouro 
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 
18 de fevereiro de 2004, e autoriza a União 
a repassar ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Interna-
cional para a Reconstrução e o Desenvol-
vimento – BIRD.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União, os Estados e o Distrito Fe-

deral autorizados a participar de Fundo de Garantia 
a Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE, que 
terá por finalidade prestar garantias proporcionais à 
participação, direta ou indireta, de empresa estatal do 
setor elétrico, em sociedades de propósito específico, 
constituídas para empreendimentos de exploração da 
produção ou transmissão de energia elétrica, no Brasil 
e no exterior, constantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC, ou referentes a programas 
estratégicos, eleitos por ato do Poder Executivo, aos 
financiamentos concedidos por instituição financeira.

§ 1º O FGEE terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas.

§ 2º O patrimônio do FGEE será formado pelo 
aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por 
meio da integralização de cotas, e pelos rendimentos 
obtidos com sua administração.

§ 3º A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada, a cri-
tério do Ministro de Estado da Fazenda:

I – em dinheiro;

II – em títulos da dívida pública mobiliária fede-
ral;

III – por meio de suas participações minoritá-
rias; ou

IV – por meio de ações de sociedades de eco-
nomia mista, excedentes ao limite mínimo necessário 
para manutenção de seu controle acionário.

§ 4º O FGEE terá direitos e obrigações próprias, 
pelas quais responderá com seu patrimônio, não res-
pondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fun-
do, salvo pela integralização das cotas que subscre-
verem.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal poderão 
participar, após aprovação prévia da União, na mesma 
forma descrita nos incisos I a IV do § 3º deste artigo, 
sendo aceitas somente as suas participações minori-
tárias e ações que tenham cotação em Bolsa.

Art. 2º O FGEE será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente por insti-
tuição 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 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 deliberar sobre a gestão e alienação 
dos bens e direitos do FGEE, zelando pela manutenção 
de sua rentabilidade e liquidez, na forma autorizada 
pelo Conselho Diretor do Fundo de Garantia a Empre-
endimentos de Energia Elétrica – CDFGEE.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
fará jus à remuneração pela administração do FGEE, 
a ser estabelecida no estatuto do Fundo.

Art. 3º O CDFGEE, órgão colegiado de que trata 
o § 2º do art. 2º desta lei, terá sua composição e com-
petência estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O estatuto do FGEE será pro-
posto pelo CDFGEE e aprovado em assembleia de 
cotistas.

Art. 4º Para os efeitos do caput do art. 10 desta 
lei, o FGEE somente prestará garantias à sociedade 
de propósito específico, na qual a participação de em-
presa estatal do setor elétrico seja minoritária.

§ 1º No caso em que mais de uma empresa es-
tatal do setor elétrico participe na sociedade de pro-
pósito específico, será considerado para o efeito de 
que trata o caput o somatório das participações das 
empresas estatais.

§ 2º As garantias a que se refere o caput do art. 
1º desta lei destinam—se exclusivamente à cobertura 
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de obrigações decorrentes de investimentos em fase 
de implantação do empreendimento.

§ 3º O FGEE não contará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte do setor público e responde-
rá por suas obrigações até o limite dos bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio.

§ 4º As garantias prestadas pelo FGEE, na par-
te dos empreendimentos de responsabilidade das 
empresas estatais estaduais do setor elétrico, ficarão 
limitadas ao montante de participação do estado con-
trolador no FGEE.

§ 5º Os Estados e o Distrito Federal dependerão 
de autorização das respectivas Assembléias Legisla-
tivas para participarem do FGEE, na forma do art. 1º 
desta lei.

Art. 5º A empresa estatal do setor elétrico, que 
participe de sociedade de propósito específico, paga-
rá ao FGEE comissão pecuniária, com a finalidade 
de remunerar o risco assumido pelo Fundo em cada 
operação garantida.

Parágrafo único. A comissão pecuniária de que 
trata o caput deste artigo será cobrada pela instituição 
financeira de que trata o caput do art. 2º desta lei.

Art. 6º Constituem recursos do FGEE:
I – os oriundos da integralização de suas cotas 

realizada em dinheiro;
II – o produto da alienação das ações e dos títu-

los mencionados no § 3º do art. 1º desta lei;
III – a reversão de saldos não aplicados;
IV – os dividendos e remuneração de capital das 

ações de que trata o § 3º do art. 1º desta lei;
V – o resultado das aplicações financeiras dos 

recursos;
VI – as comissões cobradas por conta da garan-

tia de provimento de seus recursos, de que trata o art. 
5º desta lei; e

VII – a recuperação de crédito de operações hon-
radas com recursos por ele providos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exer-
cício financeiro será transferido para o exercício se-
guinte, a crédito do FGEE.

Art. 7º A quitação de débito pelo FGEE importará 
sua sub—rogação nos direitos do credor, na mesma 
proporção dos valores honrados pelo Fundo.

Art. 8º Os empreendimentos a serem garantidos 
pelo FGEE deverão ser aprovados previamente pelo 
CDFGEE.

§ 1º Os projetos da área de energia serão enca-
minhados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia 
ao Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º O CDFGEE deliberará somente sobre proje-
tos de empreendimentos encaminhados pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 9º O FGEE 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 patrimônio ainda não utilizado para 
a concessão de garantias, fazendo—se a liquidação 
com base na situação patrimonial do Fundo.

Art. 10. A dissolução do FGEE, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada à prévia 
quitação da totalidade dos débitos garantidos ou libe-
ração das garantias pelos credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGEE, o seu pa-
trimônio será rateado entre os cotistas, com base na 
situação patrimonial à data da dissolução.

Art. 11. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com o restante do 
patrimônio do FGEE, ficando vinculado exclusivaznen-
te à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, 
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. 12. O § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º  ..................................................  
 .......................................................................

§ 4º Ao Tesouro Nacional será assegu-
rada remuneração compatível com o custo de 
captação da República, interno ou externo em 
reais, a critério do Ministro de Estado da Fa-
zenda, para prazo equivalente ao dos créditos 
recebidos, na data da efetivação da concessão 
pela União do crédito ao BNDES”. (NR)

Art. 13. O excesso de arrecadação e o superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes no Tesou-
ro Nacional poderão ser destinados à amortização da 
dívida pública federal.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go não se aplica às fontes de recursos decorrentes de 
vinculação constitucional e de repartição de receitas a 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 14. O art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de feverei-
ro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica a União autorizada, até 31 
de dezembro de 2008, a permutar, observa-
da a equivalência econômica, Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para fundos 
ou caixas de pre vidência estaduais, na modali-
dade de nominativos e inalienáveis, por outros 
Certificados Financei ros do Tesouro com as 
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mesmas características, me diante aditamento 
do contrato firmado entre a União e o Estado 
que originou a emissão dos Cer tificados Fi-
nanceiros do Tesouro.” (NR)

Art. 15. Fica a União autorizada a repassar ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial -BNDES, mediante operação de crédito, recursos 
captados jun to ao Banco Internacional para a Recons-
trução e o Desenvol vimento – BIRD.

§ 1º Os recursos obtidos pela União junto ao 
BIRD, no montante de até US$2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de dólares norte—americanos), serão repassa-
dos ao BNDES convertidos em reais à taxa de câmbio 
de venda do dólar, informada por meio do SISBACEN, 
transação PTAX800 – abertu ra, do dia da celebração 
do contrato com o BNDES.

§ 2º A União repassará os recursos ao BNDES 
nas mesmas condições financeiras oferecidas pelo 
BIRD.

Art 16. A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.11.................................  .................
Parágrafo único. O Produtor Independen-

te de energia elétrica estará sujeito às regras 
de comercialização regulada ou livre, atendido 
ao disposto nesta Lei, na legislação em vigor e 
no contrato de concessão ou no ato de autori-
zação, tendo assegurado o acesso a rede pelas 
concessionárias e permissionárias do serviço 
público de distribuição e pelas concessionárias 
do serviço público de transmissão.” (NR)

“Art.17 .  ................................................
§ 1º As instalações de transmissão de 

energia elétrica componentes da rede básica 
do Sistema Interligado Nacional – SIN serão 
objeto de concessão, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência ou de leilão e fun-
cionarão inte gradas ao sistema elétrico, com 
regras operativas aprovadas pela Aneel, de 
forma a assegurar a oti- mização dos recursos 
eletroenergéticos existentes ou futuros.

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

Art. 17. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.26.  .................................................  
 .......................................................................

VI – o aproveitamento de potencial hi-
dráulico de potência superior a 30.000 kW e 
igual ou inferior a 50.000 kW, destinado a pro-
dução in dependente ou autoprodução, sem 

as característi cas de pequenas centrais hi-
drelétricas;

VII – o aproveitamento descrito no in-
ciso VI obriga a venda de 70% (setenta por 
cento) da energia assegurada, no ambiente 
regulado.

 ..............................................................
§ 5º o aproveitamento referido nos inci-

sos I a VII do caput deste artigo, os empreen-
dimentos com potência igual ou inferior a 1.000 
(mil) kW e aqueles com base em fontes solar, 
eólica, biomassa, cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja 
menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) kW, 
poderão comer cializar energia elétrica com 
consumidor ou con junto de consumidores reu-
nidos por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, cuja carga seja maior ou igual 
a 500 (quinhentos) kW, independen temente 
dos prazos de carência constantes do art. 15 
da Lei n0 9.074, de 7 de julho de 1995, obser-
vada a regulamentação da Aneel, podendo o 
forne cimento ser complementado por empre-
endimentos de geração associados às fontes 
aqui referidas, vi sando à garantia de suas dis-
ponibilidades energé ticas, mas limitado a 49% 
(quarenta e nove por cento) da energia média 
que produzirem, sem pre juízo do previsto nos 
§§ lº e 2º deste artigo.

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

Art. 18. A Lei n0 10.848, de 15 de março de 2004, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ...................................................  
 .......................................................................

§ 6º Entendem-se como novos empreendi-
mentos de geração aqueles que até o início 
de processo público licitatório para a expan-
são e comercialização da oferta de energia 
elétrica:

I –  ........................................ ............;ou
II –  ......................................... ..........;ou
III – sejam empreendimentos detentores 

de outorga de autorização desde que a cen-
tral de geração não tenha iniciado operação 
comercial, ou que não seja titular de registro 
de comercialização de energia na Câmara de 
Comercialização de Energia – CCEE.

§ 7º A Licitação para a expansão da oferta 
de energia prevista no inciso II do § 5º deste 
artigo deverá ser específica para novos em-
preendimentos ou ampliações, sendo vedada a 
par ticipação de empreendimentos de geração 
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existen tes, ressalvado o disposto nos § 7º-A e 
7º-B deste artigo.

§ 7º-A Poderão participar das licita ções, 
para expansão da oferta de energia, os em-
preendimentos de geração que tenham obti-
do outor ga de autorização da Aneel, desde 
que atendam cumulativamente aos seguintes 
requisitos:

I – não tenham entrado em operação 
co mercial; e

II – não tenham servido de lastro em 
contratos de energia elétrica registrados na 
Câ mara de Comercialização de Energia Elé-
trica – CCEE.

§ 7º-B Poderá também ser aplicado o 
disposto no § 7º-A deste artigo, no caso de 
empreendimentos detentores de outorga de 
concessão, até 1 (um) ano da data da promul-
gação desta lei.

........................... ...................................
§ 16. Caberá à Aneel dirimir conflitos 

entre compradores e vendedores de energia 
elétri ca, que tenham celebrado CCEARs, uti-
lizando las tro em contratos de importação de 
energia elétri ca ou à base de gás natural, cujas 
obrigações te nham sido alteradas em face de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
decorrentes de eventos alheios à vontade do 
vendedor, nos termos do inciso V do art. 3º da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

§ 17. No exercício da competência de que 
trata o § 16 deste artigo, a Aneel, reconhe cendo 
a extraordinariedade e a imprevisibilidade dos 
acontecimentos, poderá garantir neutralida-
de aos agentes envolvidos, no limite de suas 
respon sabilidades.” (NR)

Art. 19. A Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 15  .................................................  
 .......................................................................

§ 2º A aquisição de bens e a contrata ção 
de serviços pela Eletrobrás e suas controla das 
poderão dar—se tanto na modalidade consulta 
e pregão, observados, no que for aplicável, os 
arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, e nos termos de regulamento próprio, 
bem como poderá dar—se por procedimento 
licitatório simplificado a ser definido em decreto 
do Presidente  da República.” (NR)

Art. 20. O art. 4º da Lei nº 10.847, de 15 de mar-
ço de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XIX

“Art. 4º ...................................................  
 .......................................................................

XIX – elaborar e publicar o estudo de in-
ventário do potencial de energia elétrica, pro-
veniente de fontes alternativas.” (NR)

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 23. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 11.651, 
de 7 de abril de 2008, na parte em que altera o art. 1º 
da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. –  
Deputado Eduardo Cunha, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputado  s que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Conflita com a sua posição, 
Sr. Presidente  .

O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na última 
votação, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – O Sr. Presidente   disse 
que seria absolutamente imparcial.

O SR. HUGO LEAL (Bloco/PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na última vo-
tação, votei com o meu Bloco partidário.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei com 
o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – A gente pode observar 
aqui, até com um antecedente muito objetivo, que na 
votação anterior o Plenário estava dividido. Pratica-
mente vimos isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim, mas 
visão aqui do Plenário, Líder José Aníbal, dava níti-
da prevalência para os que permaneceram como se 
achavam.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Não, não argumente. 
V.Exa. não estava lá.

O Presidente   estava lá. Deixe que o Presidente   
se explique. Eu confio no Presidente  .

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PS-
DB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente  , na votação anterior, votei com o meu par-
tido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Mas eu tenho um ante-
cedente que é muito objetivo. Isso seria dirimido, Sr. 
Presidente  , com uma nominal de ofício.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É. Mas 
não há mais condição, Líder José Aníbal. V.Exa. há 
de compreender que existe uma parte a favor e outra 
contra. Se saio do Regimento agora, estou perdido.

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB-AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , votei 
de acordo com o partido.

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente  , 
votei com o partido.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – 

COMPARECEM MAIS À CASA OS 
SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 1

BAHIA

José Rocha PR 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Gilmar Machado PT 
Total de Minas Gerais: 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Paraná: 1

DEIXAM DE COMPARECER À CASA OS 
SRS.:

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtbPscPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC PmdbPtbPscPtc
Total de Amazonas:  2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de ACRE 2

MARANHÃO

Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtbPscPtc
Elizeu Aguiar PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Total de Pernambuco: 1
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ALAGOAS

Augusto Farias PTB PmdbPtbPscPtc
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Luiz Bassuma PT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Ciro Pedrosa PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Juvenil PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Miguel Martini PHS 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Chico DAngelo PT 
Marina Maggessi PPS 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Paulo Maluf PP 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 1

PARANÁ

Andre Vargas PT 
Barbosa Neto PDT 
Chico da Princesa PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Total de Paraná: 4

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 26, às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, sessão 
ordinária, com as seguintes

ORDEN DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

– Requerimento s/n dos Srs. Líderes, solicitando, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, urgên-
cia para Projeto de Lei nº 1.626, de 1989, do Se-
nado Federal, que dispõe sobre a profissão de 
empregados domésticos, prevê novos direitos, 
cria a categoria de empregador doméstico e dá 
outras providências. (pautado)

– Requerimento nº 4.135/09, do Sr. João Dado e 
outros, que solicita, nos termos do art. 155 do 
Regimento Interno, urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, do Senado 
Federal, que altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, e revoga os arts. 3º, 5º, 6º e 
7º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, 
modificando a forma de cálculo dos benefícios 
da Previdência Social.

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 451, de 2008, que altera a legisla-
ção tributária federal, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
08/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 22/02/2009 
SOBRESTA A PAUTA EM: 12/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 25/05/2009
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU 

DE 22/12/2008

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 452, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 452, de 2008, que dá nova re-
dação à Lei no 11.887, de 24 de dezembro 
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de 2008, que cria o Fundo Soberano do Bra-
sil – FSB, e à Lei no 11.314, de 3 de julho de 
2006, que autoriza o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a exe-
cutar obras nas rodovias transferidas a entes 
da Federação, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
15/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2009

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 453, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 453, de 2009, que constitui fonte 
adicional de recursos para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES e dá 
outras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
15/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2009

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 454, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 454, de 2009, que dá nova re-
dação 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 perten-
centes à União. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
15/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2009

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 455, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 455, de 2009, que dispõe sobre 

o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica, altera a Lei nº 10.880, de 
9 de junho de 2004, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
15/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2009
RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOU 

DE 05/02/2009

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro 
de 2009. Pendente de parecer da Comissão 
Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
15/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 01/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/06/2009

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 457, de 2009, que altera os arts. 
96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, que dispõem sobre parcelamento de 
débitos de responsabilidade dos Municípios, 
decorrentes de contribuições sociais de que 
tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
24/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 10/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 28/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 10/06/2009
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8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 458, de 2009, que dispõe sobre 
a regularização fundiária das ocupações inci-
dentes em terras situadas em áreas da União, 
no âmbito da Amazônia Legal, altera as Leis 
nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, 6.383, de 7 de 
dezembro 1976, e 6.925, de 29 de junho de 
1981, e dá outras providências. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
24/02/2009

PRAZO NA CÂMARA: 10/03/2009
SOBRESTA A PAUTA EM: 28/03/2009 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 10/06/2009

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

9 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 59-A, DE 1999 
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei Complementar nº 59-A, de 1999, que es-
tende os direitos assegurados à trabalhadora 
gestante, nos casos de morte desta, a quem 
detiver a guarda de seu filho; tendo pareceres 
das Comissões: de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relatora: 
Deputado   Vanessa Grazziotin); de Segurida-
de Social e Família, pela aprovação (Relatora: 
Deputado   Rita Camata); e de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitu-
tivo (Relator: Deputado   Jaime Martins).

10 
PROJETO DE LEI Nº 939-C, DE 2007 
(Da Procuradoria-Geral da República)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 939-C, de 2007, que dispõe sobre a 
estrutura organizacional e funcional do Conse-
lho Nacional do Ministério Público e dá outras 
providências; tendo pareceres: da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

blico, pela aprovação (Relator: Deputado   Nel-
son Marquezelli); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela adequação financeira e orça-
mentária (Relator: Deputado   Carlos Willian); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa (Relator: Deputado   
Eduardo Cunha).

11 
PROJETO DE LEI Nº 836-C, DE 2003 

(Do Sr. Bernardo Ariston)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 836-C, de 2003, que disciplina o funcio-
namento de bancos de dados e serviços de 
proteção ao crédito e congêneres e dá outras 
providências; tendo pareceres das Comissões: 
de Defesa do Consumidor, pela aprovação des-
te e dos de nºs 2.101/03, 2.798/03, 3.347/04, 
5.870/05, 5.958/05, 5.961/05, 6.558/06 e 
6.888/06, apensados, e das emendas ofere-
cidas ao substitutivo de nºs 3, 4, 6, 10, 11, 12, 
16 e 19; pela aprovação parcial das emendas 
oferecidas ao substitutivos de nºs 1, 13, 15, 17, 
20, 23 e 25, na forma do novo substitutivo ado-
tado; e pela rejeição das emendas de nºs 1 a 6 
apresentadas a este, das emendas de nºs 1 a 
5 apresentadas ao Projeto de Lei nº 2101/03, 
e das emendas de nº 2, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 21, 
22, 24, 26, 27 e 28 apresentadas ao substi-
tutivo (Relator: Deputado   Max Rosenmann); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emenda, dos de nºs 
2.101/03, com emendas, 2.798/03, 3.347/04, 
5.870/05, 5.958/05, com emendas, 5.961/05, 
6.558/06, 6.888/06, com emenda, apensados; 
do Substitutivo da Comissão de Defesa do 
Consumidor, com subemenda; das Emendas 
de nºs 01/04 a 06/04 ao PL 836/2003, 01/04 a 
05/04 ao de nº 2.101/2003 e 01/06 a 28/06 ao 
Substitutivo, todas apresentadas na Comissão 
de Defesa do Consumidor; e pela anti-regi-
mentalidade das Emendas nºs 01/06 a 03/06 e 
01/07 a 08/07, apresentadas nesta Comissão 
(Relator: Deputado   Maurício Rands).

Tendo apensados os PLs nºs 2.101/03, 
2.798/03, 3.347/04, 5.870/05, 5.958/05, 
5.961/05, 6.558/06, 6.888/06 e 4.334/08.

URGÊNCIA 
(Artigo 154, do Regimento Interno)
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Discussão

12 
PROJETO DE LEI Nº 451-B, DE 1995 

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 451-B, de 1995, que dispõe sobre medi-
das de prevenção e repressão aos fenômenos 
de violência por ocasião de competições es-
portivas e dá outras providências; tendo pare-
ceres das Comissões: de Educação, Cultura e 
Desporto, pela aprovação deste e dos de nºs 
1.081/95 e 2.141/96, apensados, com subs-
titutivo e pela incompetência em apreciar os 
de nºs 865/95 e 928/95, apensados (Relator: 
Deputado   Zezé Perrella); de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional, pela aprovação dos 
de nºs 2.141/96, 4.048/01 e 4.172/01, apensa-
dos, com substitutivo, e pela rejeição deste e 
dos de nºs 865/95, 928/95 e 1.081/95, apensa-
dos, contra o voto do Deputado   Jair Bolsonaro 
(Relator: Deputado   José Carlos Martinez); de 
Finanças e Tributação, pela adequação finan-
ceira e orçamentária deste, com emenda, e do 
de nº 865/95, apensado (Relator: Deputado   
Osório Adriano); e de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e dos de nºs 865/95, 928/95, 
1.081/95 e 2.141/96, apensados, com substi-
tutivo (Relator: Deputado   Ciro Nogueira).

Tendo apensados os PLs nºs 1.081/95, 
2.141/96, 4.048/01, 4.172/01, 6.334/02, 
865/95 (4.814/05), 928/95, 6.270/05, 2.494/07, 
4.317/08, 4.602/09 e 4.869/09.

PRIORIDADE

Discussão

13 
PROJETO DE LEI Nº 2.740-B, DE 2000 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 2.740-B, de 2000, que institui a 
obrigatoriedade de prestação de atendimen-
to cirúrgico-plástico a portadores de defeitos 
físicos causadores de sofrimento moral rele-
vante; tendo pareceres das Comissões: de 
Seguridade Social e Família, pela aprovação 
deste e pela rejeição do de nº 612/99, apensa-
do (Relator: Deputado   Vicente Caropreso); de 
Finanças e Tributação, pela adequação finan-
ceira e orçamentária deste e do de nº 612/99, 

apensado (Relator: Deputado   Carlito Merss); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação des-
te, com emendas; e pela constitucionalidade, 
juridicidade, falta de técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do de nº 612/99, apensa-
do (Relatora: Deputado   Ann Pontes).

Tendo apensados os PLs nºs 612/99 e 
2.784/08.

14 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 217-A, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 217-A, de 2004, que 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, a fim de determinar a disponibi-
lização, em tempo real, de informações por-
menorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público ao PLP 305/02, apensado, pela rejeição 
dos PLP’s de nºs 305/02 e 327/02, apensados 
(Relator: Deputado   José Múcio Monteiro); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela ade-
quação financeira e orçamentária do PLP nº 
217/04 e dos de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 
176/04, 241/05 e 258/05, apensados, e, no mé-
rito, pela aprovação deste, e pela rejeição dos 
de nºs 305/02, 327/02, 29/03, 176/04, 241/05 
e 258/05, apensados (Relator: Deputado   Beto 
Albuquerque); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e dos de nºs 327/2002, 176/2004, 305/2002, 
29/2003, 241/2005, 258/2005, apensados (Re-
latora: Deputado   Sandra Rosado).

Tendo apensados os PLPs nºs 305/02 
(176/04, 327/02), 29/03, 241/05, 258/05, 75/07, 
250/07, 272/08 e 279/08.

15 
PROJETO DE LEI Nº 7.087-A, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 7.087-A, de 2006, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no 
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âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios; tendo pareceres 
das Comissões: de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Deputado   Roberto Santiago); de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da des-
pesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária 
(Relator: Deputado   Bruno Araújo); e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo 
(Relator: Deputado   Flávio Dino).

16 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 92-A, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei Complementar nº 92-A, de 2007, que 
regulamenta o inciso XIX do art. 37 da Consti-
tuição Federal, parte final, para definir as áreas 
de atuação de fundações instituídas pelo poder 
público; tendo pareceres das Comissões: de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação, com substitutivo (Retator: 
Deputado   Pedro Henry); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público (Relator: 
Deputado   Tadeu Filippelli).

(Estabelece que o Poder Público poderá 
instituir fundação estatal, sem fins lucrativos, 
nas áreas de atuação que especifica. Regula-
menta a Constituição Federal de 1988).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
( Art. 142 e 143 do Regimento Comum)

Discussão

17 
PROJETO DE LEI Nº 6.543-A, DE 2006 

(Comissão Mista Especial – Reforma Judiciário)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei nº 6.543-A, de 
2006, que altera a Lei nº 9.882, de 3 de de-
zembro de 1999, para legitimar, para a pro-
positura de argüição de descumprimento de 
preceito fundamental, as pessoas lesadas ou 
ameaçadas de lesão por ato do Poder Públi-

co, e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Deputado   José Edu-
ardo Cardozo).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS (Art. 202 c/c art. 191 do Regi-
mento Interno)

Discussão

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 438-C, DE 2001 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 438-B, 
de 2001, que dá nova redação ao art. 243 da 
Constituição Federal.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 511-C, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 511-B, 
de 2006, que altera o art. 62 da Constituição 
Federal para disciplinar a edição de medidas 
provisórias.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 349-C, DE 2001 
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury e outros)

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 349-B, de 2001, 
que dá nova redação ao art. 47, aos incs. III, 
IV e XI do art. 52, § 2º do art. 55 e § 4º do art. 
66 da Constituição Federal, abolindo a votação 
secreta no âmbito do Poder Legislativo.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 457-B, DE 2005 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 457-B, de 2005, 
que altera o art. 40 da Constituição Federal, 
relativo ao limite de idade para a aposentado-
ria compulsória do servidor público em geral, 
e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposi-
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ções Constitucionais Transitórias; tendo pare-
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela admissibilidade desta e 
das de nºs 5/03, 103/03 e 436/05, apensadas 
(Relator: Deputado   Darci Coelho); e da Co-
missão Especial pela aprovação desta e das 
nºs 5/03, 103/03, e 436/05, apensadas; pela 
admissibilidade e, no mérito, pela aprovação 
das emendas de nºs 1 a 11, com substitutivo 
(Relator: Deputado   João Castelo).

Tendo apensadas as PEC’s nºs 5/03 
(103/03 e 436/05).

22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115-B, DE 1995 
(Do Sr. Gervásio Oliveira e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 115-B, de 
1995, que modifica o parágrafo 4º do artigo 225 
da Constituição Federal, incluindo o Cerrado 
na relação dos biomas considerados patrimô-
nio nacional; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação pela 
admissibilidade desta e das de nºs 150/95, 
60/99 e 131/99, apensadas, com substitutivo 
(Relator: Deputado   Antonio Carlos Biscaia); e 
da Comissão Especial, pela aprovação desta 
e das de nºs 150/95, 60/99, 131/99, 100/03, 
131/03 e 188/03, apensadas, com substitutivo 
(Relatora: Deputado   Neyde Aparecida).

Tendo apensada as PECs nºs 150/99, 
60/99, 131/99, 100/03, 131/03 e 188/03.

23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 130-B, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Itagiba e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 130-B, 
de 2007, que revoga o inciso X do art. 29; o 
inciso III do art. 96; as alíneas “b” e “c” do in-
ciso 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; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta e da de 
nº 168/2007, apensada (Relator: Deputado   
Regis de Oliveira); e da Comissão Especial, 
pela aprovação desta e da de nº 168/2007, 
apensada, com substitutivo (Relator: Deputado   
Regis de Oliveira).

Tendo apensada a PEC nº 168/07.

ORDINÁRIA

Discussão

24 
PROJETO DE LEI Nº 1.626-D, DE 1989 

(Da Sra. Benedita da Silva)

Discussão, em turno único, do SUBSTI-
TUTIVO DO SENADO FEDERAL, ao Projeto 
de Lei nº 1.626-B, de 1989, que “dispõe sobre 
a proteção do trabalho doméstico, e dá outras 
providências”; tendo parecer das Comissões: 
de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relator: Sr. Luciano 
Castro); de Constituição e Justiça e de Re-
dação, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação, com subemenda (Relator: Sr. Aloysio 
Nunes Ferreira).

25 
PROJETO DE LEI Nº 810-A, DE 1995 

(Da Sra. Rita Camata)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 810-A, de 1995, que proíbe servir 
bebidas alcoólicas às pessoas que mencio-
na e determina sua comercialização com um 
alerta às mulheres grávidas; tendo pareceres: 
da Comissão de Seguridade Social e Família 
pela aprovação, com substitutivo, deste e do 
de nº 1.071/95, apensado (Relator: Deputado   
Laire Rosado); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação com substitutivo, deste 
e dos de nºs 1.071/95 e 2.814/97, apensados, 
e do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família (Relatora: Deputado   Sandra 
Rosado).

Tendo apensados os PLs nºs 1.071/95 
e 2.814/97.

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

II – RECURSOS
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1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 740/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Popular (ACOPOP) a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Urupá, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 810/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Nova União a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova União, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 815/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Castanhei-
ras, Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 824/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Rede Elo de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no município de Russas, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 827/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sistema Jovem de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Corumbiara, Es-
tado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 852/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de São Domingos do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 917/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Rádio Vinhedos a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1057/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Astral Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Portelândia, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.073/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Editora Diário da Amazônia S/C Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Costa Marques, 
Estado de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.082/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sistema Norte Brasil de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Urupá, Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.103/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Muçum 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Muçum, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.112/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de São Jorge a executar, pelo prazo 
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Jorge, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.115/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a TV e Rádio Cidade FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Itapaci, Es-
tado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.129/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Farol Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.151/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO E TV DESAN TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Gouvêa, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.152/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Cultura da Confre-
sa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Confresa, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.153/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Idéias e Ações dos Nativos 
de Rio de Contas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Rios de Contas, Estado 
da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.154/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária da Rádio Studio de Curiú-
va a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Curiúva, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.156/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente Maria Amélia Moura 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Felipe, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.157/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Sociedade Habitacional e Urbanismo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santa Luz, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.158/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO SANTA FÉ DE CROATÁ 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Croatá, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009

Nº 1.160/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Rádio FM Veneza Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média no 
município de Eusébio, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2009

Nº 1.162/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Bela Vista – ACBV a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.164/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga autorização à Associação Comunitária do Centro 
Urbano de Nova Lacerda para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Nova Lacerda, 
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.168/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Comunicação Vár-
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zea-Grandense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Várzea Grande, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.169/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e 
Cultural de Santa Carmem MT – ARCASCA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Santa Carmem, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.177/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio FM Sertaneja Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Porto da Folha, Estado 
de Sergipe.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2009

Nº 1.180/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Sampaio & Martins Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Itaúba, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2009

Nº 1.186/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Eco FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de São Benedito, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.200/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Rádio Terra 
FM de Ribeirão Cascalheiras a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ribeirão 
Cascalheiras, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.201/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Natureza Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.202/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de Exu, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.203/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Custódia, Estado de 
Pernambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2009

Nº 1.208/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Movimento Rádio Vale 
do Rio Bugres FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Barra do Bugres, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/04/2009

Nº 1.213/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação da Rádio Comunitária de Itaubal 
– AP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itaubal, Estado do Amapá.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.219/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rádio Comunidade 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.240/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Moreira Sales a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Moreira Sales, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.241/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
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Associação Rural dos Moradores de Canudos, Areias, 
Malhada de Areia, e Riachão do Pintor, no Município de 
Riachão das Neves – Bahia, ARMOCAMP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Riachão das Neves, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.242/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral, Artístico e Social de Cornélio Procópio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.244/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza o Clube das Mães São João Batista a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São João do Jaguaribe, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.248/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Novos Tempos a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município An-
gelim, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 1.251/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à CONTINENTAL COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Confresa, 
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.252/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à RÁDIO VERA LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.255/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Cleveland FM Ltda. para explorar serviço 

de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Clevelândia, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.256/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Libertação FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Ouricuri, Estado de 
Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.258/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO GRAVA-
TÁ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Ibimirim, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.261/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM D.A. Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato 
Grosso do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.263/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Capitão Leônidas Marques, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.276/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.289/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à CONTINENTAL COMUNICAÇÕES LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Pontes e Lacerda, 
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009
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Nº 1.296/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à TV Sobral Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de So-
bral, Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.311/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural e Artística Campo 
do Tenente a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Campo do Tenente, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1.313/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à RÁDIO FM CAMINHO E LUZ LTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Araputanga, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009
PROJETO DE LEI

Nº 673/2003 (Rogério Silva) – Acrescenta dispositi-
vo ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, estabelecendo como equipamento obrigatório 
dos veículos de carga, as barras laterais de proteção. 
E seus Apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 768/2003 (Luiz Bittencourt) – Modifica a Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997 ( Lei Geral de Telecomunica-
ções), obrigando as operadoras de telefonia fixa comu-
tada a divulgar a legislação de defesa do consumidor 
nas listas telefônicas de distribuição obrigatória.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1533/2003 (Rubens Otoni) – Denomina Rodovia 
Federal Governador Henrique Santillo o trecho da BR-
060 – Goiânia / Brasília.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 1623/2003 (Moacir Micheletto) – Institui o Dia Na-
cional da Câmara Júnior.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 2040/2003 (Walter Pinheiro) – Altera para dois anos 
o limite máximo para retroação de débitos, junto a qual-
quer empresa ou fornecedor. E seus Apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 2049/2003 (Senado Federal – Vasco Furlan) – Ins-
titui o Dia Nacional de Combate à Dengue.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 3016/2004 (Léo Alcântara) – Altera o art. 267 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 7033/2006 (Arolde de Oliveira) – Acrescenta o artigo 
19-A à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
“estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá ou-
tras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 235/2007 (Alice Portugal) – Modifica a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 589/2007 (Vinicius Carvalho) – Obriga o fornece-
dor a tornar disponível ao consumidor um serviço de 
atendimento automático de ligação telefônica que lhe 
permita determinar a cessação da prestação de ser-
viço, sem intervenção pessoal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

Nº 2138/2007 (Vinicius Carvalho) – Dispõe sobre a 
proteção das cargas do transporte ferroviário.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

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, § 1º do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI

Nº 4577/2001 (Alberto Fraga) – Tipifica como crime a 
violação do sigilo de voto de parlamentares, e dá ou-
tras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/03/2009
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Nº 2899/2004 (Alberto Fraga) – Estabelece normas 
gerais de transferência de tecnologia produzida por 
entidades públicas e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

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 4.642/2009 (Andreia Zito) – Dispõe sobre o repo-
sicionamento dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 
fundações públicas federais, nomeados por aprovação 
em concurso público, em outro cargo de nível de clas-
sificação superior ao anteriormente ocupado.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 4.692/2009 (Dr. Ubiali) – Cria o ICMS Ecológico para 
beneficiar municípios que se destaquem na proteção 
ao meio ambiente e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/03/2009

Nº 4.846/2009 (Dimas Ramalho) – Cria o Sistema 
Nacional de Controle de Acidentes de Consumo – 
SINAC.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31/03/2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2009

Dia 26, 5ª-feira
15:00 EDINHO BEZ (PMDB – SC)
15:25 EDIO LOPES (PMDB – RR)

Dia 27, 6ª-feira
10:00 CAMILO COLA (PMDB – ES)
10:25 SILVIO LOPES (PSDB – RJ)
10:50 JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
11:15 ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP)
11:40 WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)

Dia 30, 2ª-feira
15:00 ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)
15:25 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB – BA)
15:50 HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN)
16:15 SARNEY FILHO (PV – MA)
16:40 ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA)

Dia 31, 3ª-feira
15:00 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
15:25 LAUREZ MOREIRA (PSB – TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 06 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação e Eleição: 
Instalação e Eleição de Presidente   e Vice-Presidente   
da Subcomissão Especial com o objetivo de fazer a 
intermediação dos conflitos agrários no Brasil.
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 
estender-lhes o benefício do seguro-desemprego nos 
períodos de defeso”.
RELATOR: Deputado   JERÔNIMO REIS.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,  
INTEGRAÇÃO NACIONAL  

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.659/09 – do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 461/2008) – que “autoriza a 
Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial 
da Mega-Sena, com a finalidade de destinar recursos 
às vítimas das enchentes de Santa Catarina”.

RELATOR: Deputado   CAPITÃO ASSUMÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.689/09 – do Sr. Acélio Casa-
grande – que “dispõe sobre a abertura de crédito na 
rede bancária oficial para atender as vítimas de cala-
midade pública”.
RELATORA: Deputada  DALVA FIGUEIREDO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.690/09 – do Sr. Acélio Casa-
grande – que “dispõe sobre a suspensão temporária 
do pagamento de financiamentos das famílias atingi-
das por calamidade pública”.

RELATOR: Deputado   ALEXANDRE SILVEIRA.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: “As relações entre as fundações e as institui-
ções públicas de ensino superior no Brasil” (Requeri-
mento nº 107/2008).

Convidados:
FERNANDO HADDAD
Ministro de Estado da Educação
AIRTON GRAZZIOLI
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 
de São Paulo 
LUIZ PINGUELLI ROSA
Diretor da Coordenação dos Programas de Pós-Gra-
duação em Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) 
RONALDO TADÊU PENA
Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)
MARCO ANTONIO RAUPP
Presidente   da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC)
GARABED KENCHIAN
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (Ifet/Brasília)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.302/08 – do Sr. Mário Heringer 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização das 
chamadas em roaming de modo a tornar satisfatória 
ao consumidor a cobertura do serviço móvel”.
RELATOR: Deputado   PAULO ROBERTO.

PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “veda a cobrança na conta telefônica, 
em acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agên-
cia Nacional de Telecomunicações, de tributos devi-

dos pela concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 
4481/2008) 
RELATOR: Deputado   ZEQUINHA MARINHO.

PROJETO DE LEI Nº 4.511/08 – do Sr. Miguel Marti-
ni – que “proíbe a exposição da imagem de crianças 
e adolescentes doentes pelos veículos de comunica-
ção social”.

RELATORA: Deputada  LUIZA ERUNDINA.

PROJETO DE LEI Nº 4.537/08 – do Sr. Marcelo Almei-
da – que “institui o ano de 2009 como “Ano Nacional 
Euclides da Cunha”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   DR. ADILSON SOARES.

PROJETO DE LEI Nº 4.646/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
do uso de sistema eletrônico de reconhecimento de 
registros biométricos digitalizados para o pagamento 
de benefícios da seguridade social, em transações de 
financiamentos e empréstimos pessoais consignados 
e para a habilitação e utilização de aparelhos de tele-
fonia celular pré-pagos”.
RELATOR: Deputado   JULIO SEMEGHINI.

PROJETO DE LEI Nº 4.695/09 – do Sr. Vitor Penido 
– que “declara o Marquês de Sapucahy “Patrono da 
Filatelia Brasileira” e cria a “Comenda Filatélica Mar-
quês de Sapucahy””.
RELATOR: Deputado   BILAC PINTO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.261/07 – do Sr. Bruno Rodrigues 
– que “obriga as prestadoras de serviços de telefonia 
móvel a consultar o Cadastro Nacional de Estações 
Móveis Impedidas (CEMI) antes de habilitar o aparelho 
celular e, dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   PAULO HENRIQUE LUSTO-
SA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.705/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “inclui art. 129-A à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, para regulamentar a cobrança de chamadas 
recebidas ou originadas fora de Área de Registro no 
Serviço Móvel Pessoal (SMP)”.
RELATOR: Deputado   GILMAR MACHADO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a Lei Geral de Telecomunicações, para 
estabelecer a possibilidade de utilização das redes 
de telefonia móvel para localização de pessoas de-
saparecidas”.
RELATOR: Deputado   BISPO GÊ TENUTA.
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, para estender às comunidades indígenas o 
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”.
RELATORA: Deputada  LUIZA ERUNDINA.
COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 240/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
(PEC 333/2004) – que “recorre, nos termos do art. 95, 
§ 8º do RICD, contra a decisão da Presidência que in-
deferiu a Questão de Ordem n. 392, de 2009, a respeito 
da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição 
n. 333, de 2004 (PEC dos Vereadores)”.
RELATOR: Deputado   FLÁVIO DINº 
PARECER: pelo provimento.
Vista conjunta aos Deputado  s Antonio Carlos Biscaia, 
Jefferson Campos, Pastor Manoel Ferreira e Wolney 
Queiroz, em 24/03/2009.
Discutiram a matéria os Deputado  s Regis de Oliveira, 
José Carlos Aleluia e Antonio Carlos Biscaia. Mantidas 
as inscrições dos Deputado  s Jefferson Campos, Vicen-
te Arruda, Roberto Magalhães, João Campos, Arnaldo 
Faria de Sá, Gonzaga Patriota, Eduardo Cunha, Mário 
Heringer e Paes Landim, em 24/03/2009.

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 564/08 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 637/2007) – que “aprova o texto da 
Medida I (2003) – Secretariado do Tratado Antártico, 

adotado durante a 26ª Reunião Consultiva do Tratado 
Antártico (ATCM), realizada em Madri, em 2003”.
RELATOR: Deputado   BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 667/08 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 41/2008) – que “aprova o texto do 
Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para o Exercício 
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependen-
tes de Pessoal Diplomático e Consular, celebrado em 
Brasília, 27 de março de 2007”.
RELATOR: Deputado   EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 983/08 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 254/2008) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Estado de Israel sobre Coopera-
ção no Campo da Agropecuária, assinado em Brasília, 
4 de dezembro de 2007”.
RELATOR: Deputado   MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.074/90 – do Senado Federal – 
DIRCEU CARNEIRO – (PLS 265/1989) – que “dispõe 
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito” (Apen-
sados: PL 716/1999 (Apensado: PL 5032/2001), PL 
791/1999, PL 2787/2000, PL 3075/1992, PL 3948/1989, 
PL 5021/2001, PL 5093/2001, PL 4019/2001, PL 
7123/2002 e PL 2557/2003) 
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição das Emendas 
apresentadas nesta Comissão, do PL 5032/2001, do 
PL 3948/1989, do PL 3075/1992, do PL 716/1999, do 
PL 791/1999, do PL 2787/2000, do PL 4019/2001, do 
PL 5021/2001, do PL 5093/2001, do PL 7123/2002 e 
do PL 2557/2003, apensados.
Vista conjunta aos Deputado  s Antonio Carlos Bis-
caia, José Genoíno, Luiz Couto e Moreira Mendes, 
em 11/11/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 – da Sra. Zulaiê Cobra 
– que “altera a redação do art. 511 e seu parágrafo 
único da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Có-
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digo de Processo Civil”. (Apensados: PL 903/1999, PL 
2415/2000, PL 4720/1998 e PL 4715/2004) 
RELATOR: Deputado   ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 903/1999 e do PL 4715/2004, apensados, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
4720/1998 e do PL 2415/2000, apensados.
Vista ao Deputado   Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008.

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 3.981/00 – do Senado Federal 
– Ramez Tebet – (PLS 351/1999) – que “altera o art. 
32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 
determinar aumento de pena na hipótese que espe-
cifica”. (Apensados: PL 4548/1998 (Apensados: PL 
1901/1999, PL 4602/1998 e PL 4790/1998 (Apensado: 
PL 4340/2004)) e PL 4343/2004) 
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e, 
no mérito, pela rejeição do PL 1901/1999, apensa-
do; pela constitucionalidade, injuridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do PL 
4343/2004, apensado; pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção do PL 4548/1998 e do PL 4602/1998, apensados, 
com substitutivo; pela inconstitucionalidade, injuridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do 
PL 4790/1998 e do PL 4340/2004, apensados; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição da Emenda da Comissão de 
Defesa do Consumidor ao PL 4602/1998.
Vista conjunta aos Deputado  s Antonio Carlos Bis-
caia, Colbert Martins, Flávio Dino, Marcelo Ortiz, Mo-
reira Mendes, Ricardo Tripoli e Vicente Arruda, em 
17/12/2008.

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 Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o curriculum vitae 
do candidato entre os documentos que devem instruir 
o pedido de registro da candidatura, determinando à 
Justiça Eleitoral sua divulgação pela Internet”.
RELATOR: Deputado   ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputado  s 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.
(Avulso Nº 224) 

PROJETO DE LEI Nº 1.276/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a exigência de lacre nos 
disquetes que armazenam os dados da votação de 
cada urna eleitoral, mediante acréscimo de § 8º ao 
art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
(Lei das Eleições)”.
RELATOR: Deputado   VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos da Emenda da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, com subemenda.
Vista ao Deputado   Gerson Peres, em 28/10/2008.
(Avulso Nº 3) 

PROJETO DE LEI Nº 1.405/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“altera o dispositivo do art. 9º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Fe-
deral, e determina outras providências”.
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputado  s Luiz Couto e Vieira da 
Cunha, em 11/03/2009.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135/96 – do 
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTO PÚ-
BLICO E FISCALIZAÇÃO – que “estatui normas ge-
rais de direito financeiro para elaboração, execução e 
controle dos planos, diretrizes, orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios”. (Apensados: PLP 32/1999, PLP 88/1999, PLP 
144/2000, PLP 166/1997 e PLP 102/2003) 
RELATOR: Deputado   GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, dos Substitutivos da Comissão 
de Finanças e Tributação ao PLP 32/1999 e ao PLP 
135/1996, do PLP 166/1997, do PLP 32/1999, do PLP 
88/1999 e do PLP 102/2003, apensados, com emen-
das; e pela inconstitucionalidade do PLP 144/2000, 
apensado.
Vista conjunta aos Deputado  s Luiz Couto, Moreira 
Mendes, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
28/10/2008.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/07 – do 
Poder Executivo – que “altera dispositivos da Lei Com-
plementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organi-
za a Defensoria Pública da União e prescreve normas 
gerais para os Estados e Distrito Federal, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado   MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista conjunta aos Deputado  s Antonio Carlos Bis-
caia, Geraldo Pudim, Paulo Magalhães, Sérgio Barra-
das Carneiro, Valtenir Pereira e Vieira da Cunha, em 
17/03/2009.
Os Deputado  s Geraldo Pudim, Sérgio Barradas Car-
neiro, Valtenir Pereira e Regis de Oliveira apresentaram 
votos em separado.

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 Deputado  s Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008.
(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38/07 
– do Sr. Fernando Gabeira e outros – que “dá nova re-
dação ao § 1º do art. 12 da Constituição Federal, para 
estender aos nacionais dos Estados Partes do Mercosul 
com residência permanente no Brasil, se houver reci-
procidade, os direitos inerentes aos portugueses”.
RELATOR: Deputado   MAGELA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”.
RELATOR: Deputado   EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157/07 
– do Sr. Rogerio Lisboa – que “altera o inciso I do § 2º 
do art. 73 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado   INDIO DA COSTA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
Vista conjunta aos Deputado  s Bernardo Ariston e Luiz 
Couto, em 28/10/2008.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285/08 
– do Sr. Paulo Teixeira e outros – que “acrescenta arti-
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para dispor sobre a vinculação de recursos orçamen-
tários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de 
Interesse Social”.
RELATOR: Deputado   VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado   Roberto Magalhães, em 
17/12/2008.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300/08 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera a redação 
do § 9º do art. 144 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado   MENDONÇA PRADO.
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PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputado  s João Campos e Regis 
de Oliveira, em 25/03/2009.
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputado  s 
Chico Lopes, Efraim Filho, João Almeida, Arnaldo Faria 
de Sá e Mainha. Mantidas as inscrições dos Deputado  s 
Vicente Arruda, Gerson Peres, João Campos e Paes 
Landim, em 24/03/2009.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 Deputado  s Eduardo Valverde, 
José Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em 
03/12/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.047/02 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “proíbe o contrato de seguro para pagamento 
de resgate decorrente de crimes de extorsão mediante 
seqüestro, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista ao Deputado   Vicente Arruda, em 25/11/2008.

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 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.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.333/04 – que “altera o art. 1.180 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado.
Vista ao Deputado   José Eduardo Cardozo, em 
28/10/2008.
(Avulso Nº 234) 

PROJETO DE LEI Nº 5.848/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
nas embalagens e rótulos de produtos que contenham 
organismos geneticamente modificados em sua com-
posição”. (Apensado: PL 4148/2008) 
RELATOR: Deputado   RICARDO BARROS.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do PL 4148/2008, apensado.

C – 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.
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PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10 
do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – 
Código de Processo Penal Militar”.
RELATOR: Deputado   ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado   Flávio Dino, em 04/12/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.741/03 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 30 da 
Lei nº 8.935, de 1994, dispondo sobre o procedimen-
to a ser adotado pelos cartórios no atendimento aos 
deficientes visuais”.
RELATOR: Deputado   ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
O Deputado   Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009.

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, 
Deputado   Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
substitutivo.
Vista conjunta aos Deputado  s Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008.

PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – da Sra. Alice Portugal 
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao 
público pelos serviços notariais e de registro”.
RELATOR: Deputado   LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
O Deputado   Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009.

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado   MOREIRA MENDES.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa.
Vista ao Deputado   Luiz Couto, em 10/04/2008.
O Deputado   Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.509/07 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “altera dispositivos da Lei nº 
10.356, de 27 de dezembro de 2001– Plano de Car-
reira do Tribunal de Contas da União, e dá outras pro-
vidências”.
RELATOR: Deputado   RICARDO BARROS.

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Deputado   Ricardo Barros (PP-PR), pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das 
Emendas da Comissão de Finanças e Tributação e da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.916/08 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 44/2008) – que “estabelece 
2009 como o “Ano da Educação Profissional e Tecno-
lógica” e o dia 23 de setembro como o “Dia Nacional 
dos Profissionais de Nível Técnico””.
RELATOR: Deputado   FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 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 Deputado  s Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009.

PROJETO DE LEI Nº 4.728/98 – do Sr. José Machado – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nº 8.245 de 
18 de outubro de 1991”. (Apensados: PL 562/1999, PL 
895/1999, PL 1683/1999, PL 4923/2001, PL 1458/2003, 
PL 2666/2003, PL 3452/2004 e PL 2455/2007) 
RELATOR: Deputado   PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 562/1999, do PL 1683/1999, do PL 4923/2001 e 
do PL 1458/2003, apensados; pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do PL 895/1999, com emenda, e do PL 
3452/2004 e pela rejeição do PL 2666/2003 e do PL 
2455/2007, apensados.
Vista ao Deputado   Mainha, em 04/12/2008.

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 
17/06/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 5.221/01 – dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “altera o § 1º do art. 48 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
RELATOR: Deputado   PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas apresenta-
das na Comissão de Educação e Cultura, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, 
com subemenda.
Vista ao Deputado   Regis de Oliveira, em 17/12/2008.

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 74/03 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acrescenta um parágrafo 5º ao art. 879 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para facultar a 
elaboração de cálculos de liquidação complexos por 
perito em contabilidade e autoriza o arbitramento da 
respectiva remuneração”.
RELATOR: Deputado   PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com substitutivo.
Vista ao Deputado   Marcelo Ortiz, em 26/11/2008.

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.

PROJETO DE LEI Nº 611/03 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
Código Civil”.
RELATOR: Deputado   CARLOS ABICALIL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.
Vista ao Deputado   Valtenir Pereira, em 25/03/2009.

Discutiu a matéria o Deputado   Roberto Magalhães, 
em 25/03/2009.

PROJETO DE LEI Nº 700/03 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instala-
ção de câmeras de filmagem nos shopping centers e 
similares”.
RELATOR: Deputado   PAULO MALUF.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e do Substituti-
vo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda substitutiva.
Vista ao Deputado   Leonardo Picciani, em 
04/12/2008.

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”.
RELATOR: Deputado   COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação.
Vista conjunta aos Deputado  s Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008.

PROJETO DE LEI Nº 774/03 – do Sr. Marcelo Castro 
– que “dispõe sobre o adiamento de feriados”. (Apen-
sado: PL 847/2003) 
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda da Comissão de 
Educação e Cultura e do PL 847/2003, apensado.
Vista conjunta aos Deputado  s Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 26/11/2008.
(Avulso Nº 241) 

PROJETO DE LEI Nº 1.033/03 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui o salário adicional de periculosi-
dade para os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”. (Apensado: PL 1562/2007) 
RELATOR: Deputado   GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e do 
PL 1562/2007, apensado.
Vista conjunta aos Deputado  s Gerson Peres, Moreira 
Mendes e Silvinho Peccioli, em 10/06/2008.
Os Deputado  s Gerson Peres, Moreira Mendes e Regis 
de Oliveira apresentaram votos em separado.

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 
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atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”. 
(Apensado: PL 1362/2003) 
RELATOR: Deputado   PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela 
aprovação do PL 1362/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “institui o Dia do Plano Nacional 
de Educação”.
RELATOR: Deputado   MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – 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 Deputado  s Antonio Carlos Biscaia, 
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20/11/2008.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
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.

PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello”.
RELATOR: Deputado   JOSÉ GENOÍNº 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.883/03 – dos Srs. Leonardo 
Mattos e Deley – que “dispõe sobre critérios para in-
gresso em estabelecimentos federais de ensino médio 
e superior de pessoas portadoras de necessidades 
especiais”. (Apensado: PL 3472/2004) 
RELATOR: Deputado   EFRAIM FILHO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Deputado   Efraim Filho (DEM-PB), pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura e do 
PL 3472/2004, apensado, com emendas.

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.
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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.

PROJETO DE LEI Nº 2.171/03 – do Sr. Rubens Otoni – 
que “dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição 
de freqüência a alunos impossibilitados de comparecer 
à escola, por motivos de liberdade de consciência e 
de crença religiosa”.
RELATOR: Deputado   JOÃO PAULO CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos 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 técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Co-
missão de Seguridade Social e Família, com subemenda, 
e do PL 2688/2003, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado   Luiz Couto, em 28/10/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.297/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamen-
to e assepsia de areia contida em tanques de lazer e 
recreação existentes em áreas públicas e privadas”. 
(Apensado: PL 4373/2004) 
RELATOR: Deputado   GERALDO PUDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família e do PL 4373/2004, 
apensado, com emendas.
Vista ao Deputado   Luiz Couto, em 11/03/2009.

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 Deputado  s 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 2.486/03 – do Sr. Carlos Sou-
za – que “dispõe sobre a abertura de conta corrente 
bancária popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar 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 2.650/03 – do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera o Código de Trânsito Brasi-
leiro tornando proibido aos condutores de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores o tráfego entre veículos em 
filas adjacentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes, com subemenda.
Vista ao Deputado   Marcelo Itagiba, em 12/03/2009.
O Deputado   Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 24/03/2009.

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.

PROJETO DE LEI Nº 2.821/03 – do Sr. Mário Ne-
gromonte – que “institui o Dia Nacional da Baiana de 
Acarajé”.
RELATOR: Deputado   COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 2.823/03 – do Sr. Vander Loubet 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”.
RELATOR: Deputado   ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Discutiram a matéria os Deputado  s Antonio Carlos Bis-
caia, Antonio Carlos Pannunzio, Colbert Martins, Felipe 
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Maia, Flávio Dino, Sérgio Barradas Carneiro e Vieira da 
Cunha. Mantidas as inscrições dos Deputado  s Sérgio 
Brito, Luiz Couto e Efraim Filho. Adiada a discussão 
por acordo para 17/03/2009, em 11/03/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – do Sr. Neucimar 
Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro como Dia 
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado   CARLOS WILLIAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.
Vista ao Deputado   Regis de Oliveira, em 11/03/2009.
O Deputado   Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 17/03/2009.

PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas 
instituições militares estaduais”.
RELATOR: Deputado   COLBERT MARTINS.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do Subs-
titutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI Nº 2.971/04 – do Sr. Nelson Pellegri-
no – que “altera a Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 
1987, para dispor sobre a atividade de Pai Social”.
RELATOR: Deputado   VILSON COVATTI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família.

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 Deputado  s Flávio Dino e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 11/03/2009.

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 4.191/04 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado em classes hospitalares e por meio de 
atendimento pedagógico domiciliar”. (Apensado: PL 
4610/2004) 
RELATOR: Deputado   SEVERIANO ALVES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, da Emenda da Comissão de Segu-
ridade Social e Família, das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura e do PL 4610/2004, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”.
RELATOR: Deputado   WILSON SANTIAGO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”.
RELATOR: Deputado   MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI Nº 5.516/05 – do Sr. Marco Maia 
– que “inscreve o nome de Sepé Tiaraju no Livro dos 
Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado   GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 5.520/05 – do Sr. Félix Mendonça 
– que “inclui o mapeamento genético (DNA) na Carteira 
de Identidade, trocando o papel por plástico rígido”.
RELATOR: Deputado   PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação e da 
Emenda 1/2007 apresentada nesta Comissão, com 
substitutivo.

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.

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”.
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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.
(Avulso Nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”.
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Deputado   Regis de Oliveira (PSC-SP), pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emenda.
Vista ao Deputado   Gerson Peres, em 12/12/2007.
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado   BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado   Geraldo Pudim, em 23/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – 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 Deputado  s Flávio Dino e Luiz Cou-
to, em 04/12/2008.
Os Deputado  s 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 123/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “institui normas para o atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS – para mulheres vitimas de 
violência e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 207/07 – do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, obrigando o es-
tabelecimento de ensino a divulgar a lista de material 
escolar quarenta e cinco dias antes da data final para 
matrícula”.
RELATOR: Deputado   PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”.
RELATORA: Deputada  SOLANGE AMARAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado   Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 821/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores 
de obras audiovisuais”.
RELATOR: Deputado   VITAL DO RÊGO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 991/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “institui o dia da mãe adotiva a ser comemo-
rado, anualmente, no 3º Domingo do mês de maio”.
RELATORA: Deputada  SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 1.015/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo ao art. 158 do 
Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória 
aprendizagem noturna”.
RELATOR: Deputado   HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.
Vista ao Deputado   Luiz Couto, em 28/10/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.842/07 – da Sra. Bel Mesqui-
ta – que “cria o Cadastro Nacional de Crianças Desa-
parecidas”.
RELATOR: Deputado   GONZAGA PATRIOTA.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Seguridade Social e Família.

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 2.792/08 – do Sr. Alex Canziani 
– que “denomina “Campus Milton Geraldo Lampe” o 
campus de Apucarana, da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná”.
RELATOR: Deputado   RICARDO BARROS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 2.961/08 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 1º de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado   FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.293/08 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o inciso III do art. 202 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, in-
cluindo as notificações extrajudiciais como causa de 
interrupção da prescrição”.
RELATOR: Deputado   VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado   Luiz Couto, em 20/11/2008.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 1-04-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

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

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.078/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “dispõe sobre o encerramento das ativida-
des de uma instalação radiativa e a limitação de sua 
radiação residual”.
RELATOR: Deputado   FELIPE MAIA.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.748/09 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 1.876 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.
RELATOR: Deputado   CIRO NOGUEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.756/09 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “acrescenta o § 2º ao art. 30 da Lei nº 5.700, de 
1º de setembro de 1971, que “Dispõe sobre a forma e 
a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras 
providências””.
RELATOR: Deputado   FRANCISCO TENORIO.

PROJETO DE LEI Nº 4.784/09 – do Sr. José Otávio Ger-
mano – que “veda o segredo de justiça nos processos 
em que sejam réus membros do Poder Legislativo”.
RELATOR: Deputado   REGIS DE OLIVEIRA.

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/07 – do Sr. Dagoberto – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Corretor de Veículos Automotores”.
RELATOR: Deputado   MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.

PROJETO DE LEI Nº 2.109/07 – do Sr. Valtenir Pereira 
– que “institui o dia 04 de outubro como o “Dia Nacional 
dos Agentes de Combate às Endemias””.
RELATOR: Deputado   COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 2.506/07 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “denomina “Rodovia Luiz Otacílio Correia” o tre-
cho da rodovia BR-230, entre as cidades de Lavras da 
Mangabeira e Várzea Alegre, no Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado   MAURO BENEVIDES.

PROJETO DE LEI Nº 3.593/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre a instituição do Dia Na-
cional do Calcário Agrícola”.
RELATOR: Deputado   ODÍLIO BALBINOTTI.
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PROJETO DE LEI Nº 3.942/08 – do Senado Federal– 
Antônio Carlos Valadares – (PLS 640/2008) – que 
“institui o dia 10 de dezembro como o “Dia da Inclu-
são Social””.
RELATOR: Deputado   JOSÉ GENOÍNº 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.742/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “prorroga o prazo para que sejam rati-
ficadas as concessões e alienações de terras feitas 
pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro-
vidências” (Apensado: PL 3105/2004) 
RELATOR: Deputado   RICARDO BARROS.

PROJETO DE LEI Nº 331/07 – do Sr. José Guimarães 
– que “institui no âmbito da Administração Pública 
Federal, a Semana da Consciência Negra, a ser rea-
lizada anualmente no mês de novembro, na semana 
que recair o 20 de novembro, “Dia Nacional da Cons-
ciência Negra”, data que lembra o dia em que foi as-
sassinado, em 1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos 
Palmares, um dos principais símbolos da resistência 
negra à escravidão”.
RELATOR: Deputado   FLÁVIO DINº 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-09 

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 2.988/08 – do Sr. Chico Lo-
pes – que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado   MARCELO ITAGIBA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “revoga a Lei nº 10.962, de 11 de outu-
bro de 2004”.
RELATOR: Deputado   WALTER IHOSHI.

PROJETO DE LEI Nº 1.014/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a identificação e os padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamento 
para comercialização”.
RELATOR: Deputado   JOSÉ CARLOS ARAÚJO.

PROJETO DE LEI Nº 1.390/07 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre as sacolas oferecidas 
gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final 
para embalagem ou reembalagem de produtos e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado   ELISMAR PRADO.

PROJETO DE LEI Nº 2.533/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “obriga a rescisão de todos 
os contratos de seguros acessórios ou vinculados a 
cartão de crédito ou de débito, quando solicitado o 
cancelamento do respectivo cartão pelo seu titular e 
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   FILIPE PEREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.452/08 – do Sr. Humberto Souto 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de feverei-
ro de 1995, obrigando os prestadores de serviços de 
concessões e permissões públicas a participarem de 
cursos e normas de atendimento ao consumidor”.
RELATOR: Deputado   FELIPE BORNIER.

PROJETO DE LEI Nº 4.769/09 – do Sr. Germano Bo-
now – que “estabelece as características das emba-
lagens destinadas ao acondicionamento de produtos 
hortícolas “in natura””.
RELATOR: Deputado   RICARDO TRIPOLI.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário 04 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

AS PROPOSTAS DE ENFRENTAMENTO DA CRISE 
ECONÔMICA
Requerimento nº 208/09
Autor: Deputado   EDMILSON VALENTIM
Convidados:

– LUIZ GIL SIUFFO PEREIRA – Vice-Presidente   da 
Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), representante da CNC;
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– FLÁVIO CASTELO BRANCO – Gerente Executivo 
de Política Econômica da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), representante da CNI; 
– JACY AFONSO DE MELO – Tesoureiro Nacional 
da Central Única dos Trabalhadores, representante 
da CUT;

– CARLOS CAVALCANTE LACERDA – Secretário de 
Economia Informal da Força Sindical, representante 
da Força Sindical.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL E DA COMISSÃO DE VIA-
ÇÃO E TRANSPORTES 

A – Audiência Pública: 

TEMA: SUSTENTABILIDADE URBANA – EXPERI-
ÊNCIAS DO BRASIL E DA SUÉCIA
PROPONENTES: Deputado   Eduardo Sciarra, Presidente   
da Comissão de Desenvolvimento Urbano
Requerimento nº 64, aprovado em 04/03/2009, 
Deputado   Roberto Rocha, Presidente   da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Requerimento nº 230/09, aprovado em 25/03/2009, 
Deputado   Mauro Lopes, Primeiro Vice-Presidente   da 
Comissão de Viação e Transportes 
Requerimento nº 104/09, aprovado em 25/03/2009

MESA DE ABERTURA – 10h, Deputado   Michel Temer, 
Presidente   da Câmara dos Deputado  s, Deputado   Edu-
ardo Sciarra, Presidente   da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, Deputado   Roberto Rocha, Presidente   
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Deputado   Jaime Martins, Presidente   da 
Comissão de Viação e Transportes 

PAINÉIS:

1º Painel – Desenvolvimento Urbano Sustentável 
-10h30
Coordenador:, Deputado   Eduardo Sciarra, Presidente   
da Comissão de Desenvolvimento Urbano
Expositores:
Sr. Jacob Wedin, Diretor do Conselho de Comércio 
Exterior da Suécia 
Tema: Apresentação do conceito de Symbiocity
Sr. Erik Freudenthal, Assistente de Informação da 
Companhia de Água de Estocolmo 
Tema: Hammarby Sjostad e Norra Djurgardsstaden-
Bairros sustentáveis de Estocolmo

Sr. Jonas Tornblom, Diretor Corporativo da ENVAC 
Tema: Sustentabilidade e coleta de resíduos, Deputado   
Cássio Taniguchi, Secretário de Estado de Desenvol-
vimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal

2º Painel – Transporte e Infraestrutura – 11h40
Coordenador:, Deputado   Jaime Martins, Presidente   
da Comissão de Viação e Transportes 
Expositores:
Sr. Stefan Andersson, Chefe de Gabinete do Minis-
tério de Empreendimento, Energia e Comunicação 
da Suécia 
Tema: Políticas para o aumento da sustentabilidade 
no transporte: o exemplo sueco
Sr. Martin Larsson, Chefe de Gabinete do Ministério 
do Meio-Ambiente da Suécia 
Tema: Políticas públicas suecas de incentivo a veículos 
e combustíveis limposDeputado   Carlos Zarattini 

3º Painel – Resíduos, Energia e Água – 12h20
Coordenador:, Deputado   Jorge Khoury, Membro 
titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável 
Expositores:
Sr. Lars Guldbrand, Diretor de Estratégia, Pesquisa e 
Desenvolvimento da Agência Sueca de Energia 
Tema: P&D de bio-combustíveis na Suécia e coope-
ração sueco-brasileira
Sr. Mathias Carlbaum, Diretor da Scania 
Tema: A caminho da mobilidade sustentável-cooperação 
entre governo e setor privado

Anton G. Callery, Diretor de desenvolvimento de 
Negócios na área tratamentos para a América La-
tina – ITT FLYGT
Tema: Gerenciamento dos Recursos Hídricos – reuti-
lização da águaDeputado   Jorge Khoury 
Encerramento: 13h

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.749/09 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “eleva a dez anos a responsabilidade 
do empreiteiro pela solidez e segurança de edifícios 
e outras construções consideráveis”.
RELATOR: Deputado   JOÃO CARLOS BACELAR.

PROJETO DE LEI Nº 4.816/09 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
Registros Públicos e à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
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de 2002, que instituiu o Código Civil, conferindo aos 
condomínios edilícios a oportunidade de se constituí-
rem como pessoas jurídicas”.
RELATOR: Deputado   JOÃO BITTAR.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
E MINORIAS 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: Agenda de Prioridades do UNAIDS

Expositores: Deputado   Luiz Couto – Presidente   
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
Deputado   Paulo Teixeira – Representante da Frente 
Parlamentar em HIV/Aids;
Deputada  Cida Diogo – Representante da Frente Par-
lamentar pela Cidadania LGBT;
Dr. Michel Sidibé – Subsecretário-Geral das Nações 
Unidas e Diretor Executivo do Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS);
Dra. Mariângela Simão – Diretora do Programa Nacio-
nal de DST e Aids do Ministério da Saúde;
Dr. Pedro chequer – Coordenador do UNAIDS no Bra-
sil;
Sr. Toni Reis – Presidente   da ABGLT.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.523/08 – da Sra. Fátima Be-
zerra – que “denomina Governador Aluízio Alves 
a extensão da UFERSA em Angicos” 
RELATOR: Deputado   PEDRO WILSON.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 105/07 – da Sra. Luiza Erundina 
– que “altera dispositivos do art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional”. (Apensado: PL 
2240/2007) 

RELATOR: Deputado   CHICO ABREU.

PROJETO DE LEI Nº 3.937/08 – do Senado Federal-
Eduardo Azeredo – (PLS 134/2008) – que “denomina 
“Rodovia Guimarães Rosa” o trecho da rodovia BR-135 
situado entre o entroncamento com a rodovia BR-040, 
no Município de Curvelo, e a cidade de Januária, no 
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado   DR. UBIALI.

PROJETO DE LEI Nº 4.651/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”.
RELATOR: Deputado   OSMAR SERRAGLIO.

PROJETO DE LEI Nº 4.765/09 – da Sra. Sueli Vidigal 
– que “institui, no Calendário Oficial do País, o “Dia da 
Conquista do Voto Feminino no Brasil””.
RELATORA: Deputada  LÍDICE DA MATA.

PROJETO DE LEI Nº 4.768/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional da Indústria Far-
macêutica”.
RELATOR: Deputado   MARCELO ORTIZ.

PROJETO DE LEI Nº 4.800/09 – do Sr. Wladimir Costa – 
que “institui o Dia Nacional do Professor de Dança”.
RELATORA: Deputada  LUIZA ERUNDINA.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.723/07 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 450/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Ci-
dade de Goiás – GO, por desmembramento da Uni-
versidade Federal de Goiás”.
RELATOR: Deputado   GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 4.560/08 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 161/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Espigão do Oeste, no Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado   PINTO ITAMARATY.

PROJETO DE LEI Nº 1.689/07 – do Sr. Lira Maia – que 
“cria a Escola Agrotécnica Federal do Baixo Amazonas, 
no Estado do Pará”.
RELATOR: Deputado   LOBBE NETO.

PROJETO DE LEI Nº 1.833/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 195/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na cidade de 
Araxá, no Estado de Minas Gerais, e campi avança-
dos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nos 
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Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da 
Glória e Propriá, no Estado de Sergipe”.
RELATOR: Deputado   IRAN BARBOSA.

PROJETO DE LEI Nº 2.011/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Aberta pre-
sencial de Franca – SP”.
RELATORA: Deputada  BEL MESQUITA.

PROJETO DE LEI Nº 2.012/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Aberta à dis-
tância de Franca – SP”.
RELATOR: Deputado   ANGELO VANHONI.

PROJETO DE LEI Nº 2.014/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal à 
distância de Franca – SP” 
RELATOR: Deputado   JOÃO MATOS.

PROJETO DE LEI Nº 2.301/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 215/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal da Região das 
Missões no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado   ALEX CANZIANI.

PROJETO DE LEI Nº 2.517/07 – do Senado Federal – 
Papaléo Paes – (PLS 341/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Constru-
ção Naval do Município de Santana, no Amapá”.
RELATORA: Deputada  ANGELA PORTELA.

PROJETO DE LEI Nº 2.536/07 – do Sr. Vander Lou-
bet – que “dispõe sobre a criação da Escola Técnica 
Federal de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências”.
RELATORA: Deputada  PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.656/07 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “denomina “Rodovia José Dácio Leite” o 
trecho da BR-230 entre a cidade de Lavras da Man-
gabeira e o entroncamento com a BR-116, no Estado 
do Ceará”.
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.

PROJETO DE LEI Nº 2.672/07 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 252/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado   ANTÔNIO CARLOS BIFFI.

PROJETO DE LEI Nº 2.706/07 – do Sr. José Airton Cirilo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
Jaguaribana – UFJA/CE e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   MAURO BENEVIDES.

PROJETO DE LEI Nº 2.724/07 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 451/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Anápolis, no Estado de Goiás”.

RELATORA: Deputada  NILMAR RUIZ.

PROJETO DE LEI Nº 2.727/07 – do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS 407/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de São 
Miguel do Guaporé, no Estado de Rondônia”.
RELATOR: Deputado   RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS.

PROJETO DE LEI Nº 2.798/08 – do Sr. Uldurico Pinto – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal do Extremo Sul da Bahia – UFESB, com sede 
na cidade de Teixeira de Freitas e campi nas cidades 
de Eunápolis, Porto Seguro, Itamarajú e Santa Cruz 
de Cabrália, dentre outras”.
RELATORA: Deputada  ALICE PORTUGAL.

PROJETO DE LEI Nº 2.936/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 456/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Uruaçu, no Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado   JORGINHO MALULY.

PROJETO DE LEI Nº 2.938/08 – do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS 609/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval do Município de Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado   JOAQUIM BELTRÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3.132/08 – do Senado Fede-
ral– Vldir Raupp – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Vilhena, no Estado 
de Rondônia”.
RELATOR: Deputado   REGINALDO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 3.156/08 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus 
avançado da Universidade Federal do Ceará (UFC) no 
município de Crateús – CE”.
RELATOR: Deputado   OSVALDO BIOLCHI.

PROJETO DE LEI Nº 3.224/08 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “autoriza o Poder Executivo a instituir Escolas 
Técnicas Federais com sede nas cidades de Aracati e 
Pentecoste, no Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado   PROFESSOR SETIMO.

PROJETO DE LEI Nº 3.240/08 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 563/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a transformar a Escola Agrotécnica 
Federal de Sousa, no Estado da Paraíba, em Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Sousa (Cefet/
Sousa)”.
RELATOR: Deputado   WALDIR MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3.349/08 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
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deral do Alto Tietê, com sede em Mogi das Cruzes, no 
Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado   PROFESSOR RUY PAULETTI.

PROJETO DE LEI Nº 3.509/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
deral do Nordeste Paulista”.
RELATOR: Deputado   ELISMAR PRADO.

PROJETO DE LEI Nº 3.540/08 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 409/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Ariquemes, no município de mesmo nome, no Estado 
de Rondônia”.
RELATOR: Deputado   GASTÃO VIEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 3.660/08 – do Sr. Moreira Men-
des – que “denomina “Rodovia Chiquilito Erse” o tre-
cho da BR-364 entre a cidade de Candeias do Jamari 
até o Campus da Universidade Federal de Rondônia, 
em Porto Velho”.
RELATOR: Deputado   LELO COIMBRA.

PROJETO DE LEI Nº 3.918/08 – do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 25/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval de Itajaí, no Município de mesmo 
nome, no Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado   CLÓVIS FECURY.

PROJETO DE LEI Nº 3.941/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 452/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Formosa, com sede no Município de Formosa, no Es-
tado de Goiás”.
RELATOR: Deputado   PAULO RENATO SOUZA.

PROJETO DE LEI Nº 3.980/08 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal de Angra dos Reis, no Estado do 
Rio de Janeiro” 
RELATOR: Deputado   ARIOSTO HOLANDA.

PROJETO DE LEI Nº 4.013/08 – do Sr. Renato Amary 
– que “autoriza o poder executivo a instituir a Univer-
sidade Federal de Sorocaba, por desmembramento 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) de 
São Paulo” 
RELATOR: Deputado   ÁTILA LIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.390/08 – do Sr. Alex Canzia-
ni – que “institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em 
Turismo e Hospitalidade”.
RELATORA: Deputada  FÁTIMA BEZERRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.405/08 – do Senado Federal 
– Senador Marco Antônio Costa – (PLS 310/2008) – 
que “institui o Dia Nacional de Conscientização e Di-
vulgação da Fibrose Cística”.

RELATOR: Deputado   MARCOS ANTONIO.

PROJETO DE LEI Nº 4.423/08 – do Sr. João Matos – 
que “acrescenta o art. 7-A à Lei nº 11.273, de 6 de fe-
vereiro de 2006, que “autoriza a concessão de bolsas 
de estudo e de pesquisa a participantes de programas 
de formação inicial e continuada de professores para 
a educação básica”” 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”.
RELATOR: Deputado   FERNANDO NASCIMENTO.

PROJETO DE LEI Nº 4.558/08 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 562/2007) – que “institui a “Se-
mana Nacional da Visão e da Audição””.
RELATOR: Deputado   MARCELO ALMEIDA.

PROJETO DE LEI Nº 4.628/09 – do Sr. Roberto Alves 
– que “institui a Semana de Mobilização Nacional para 
Busca e Defesa da Criança Desaparecida” 
RELATOR: Deputado   PAULO RUBEM SANTIAGO.

PROJETO DE LEI Nº 4.640/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional do Empresário 
Contábil”.
RELATOR: Deputado   ROGÉRIO MARINHO.

PROJETO DE LEI Nº 4.677/09 – do Sr. Marcelo Ortiz – 
que “confere ao Município de Ilhabela, estado de São 
Paulo, o título de “Capital Nacional da Vela””.
RELATOR: Deputado   RAUL HENRY.

PROJETO DE LEI Nº 4.758/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“inscreve o nome de Heitor Villa Lobos no Livro dos 
Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado   CARLOS ABICALIL.
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-03-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.650/06 – do Senado Federal-
Marcos Guerra – que “altera os arts. 24 e 34 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabele-
ce as diretrizes e bases da educação nacional, para 
instituir a jornada de tempo integral no ensino funda-
mental, no prazo de 5 (cinco) anos”. (Apensados: PL 
6336/2005 (Apensado: PL 7295/2006), PL 355/2007, 
PL 1327/2007, PL 1783/2007, PL 2202/2007, PL 
2398/2007, PL 2770/2008 e PL 3638/2008) 
RELATOR: Deputado   LELO COIMBRA.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
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HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: PL Nº 3.299/08 – EXTINÇÃO DO FATOR PRE-
VIDENCIÁRIO.
Convidados:

SR. LUIGI NESE, PRESIDENTE DA CONFEDERA-
ÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS – CNS; 

SR. NILTON MOLINA, VICE-PRESIDENTE DA FEDE-
RAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS 
PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO – FENASEG; 

SR. MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA, DIRETOR DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, REPRESENTAN-
DO O DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO, PRESI-
DENTE DA CNI;

SR. THOMÁS TOSTA DE SÁ, CONSULTOR DA CON-
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FI-
NANCEIRAS – CNF, REPRESENTANDO O SR. FÁBIO 
COLETI BARBOSA, PRESIDENTE DA CNF; 

SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ, CONSULTOR 
JURÍDICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO CO-
MÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, 
E O SR. ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA, REPRE-
SENTANDO O SR. ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS, 
PRESIDENTE DA CNC; E

SR. RAUL VELLOSO, CONSULTOR DA CONFEDE-
RAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT, RE-
PRESENTANDO O SR. CLÉSIO ANDRADE, PRESI-
DENTE DA CNT.

AUTOR DO REQUERIMENTO Nº 161/09:

DEPUTADO PEPE VARGAS

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.096/00 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispensa do pagamento de taxa, o cidadão 
desempregado, para inscrição a Concurso Público”. 
(Apensados: PL 2282/2003 e PL 3093/2004) 
RELATOR: Deputado   RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 4.837/05 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera o texto dos arts. 31 e 56 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993”.
RELATOR: Deputado   JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI Nº 6.420/05 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 344/2004) – que “altera 
as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.429, 
de 2 de junho de 1992, para regular a contratação de 
empresas prestadoras de serviços e dá outras provi-
dências”.
RELATOR: Deputado   SILVIO COSTA.

PROJETO DE LEI Nº 771/07 – da Sra. Solange Ama-
ral – que “altera a Lei Nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, que “Dispõe sobre o Sistema de Financia-
mento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de 
coisa imóvel e dá outras providências”, para impedir 
que os idosos de baixa renda sejam discriminados na 
contratação de seguro habitacional incidente sobre a 
aquisição da casa própria”. (Apensados: PL 772/2007 
e PL 778/2007) 
RELATOR: Deputado   RICARDO BERZOINI.

PROJETO DE LEI Nº 1.039/07 – do Sr. Ciro Noguei-
ra – que “altera a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de 
1989, para dispor sobre isenção do pagamento da ta-
rifa aeroportuária”.
RELATOR: Deputado   ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 1.124/07 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “direciona às Santas Casas de Misericórdia 
percentual da arrecadação das loterias e concursos 
de prognósticos administrados pela Caixa Econômi-
ca Federal”.
RELATOR: Deputado   ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, que “Altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências””. (Apensado: PL 2543/2007) 
RELATOR: Deputado   CARLOS MELLES.

PROJETO DE LEI Nº 1.610/07 – do Sr. William Woo – 
que “proíbe a utilização de telefone móvel no interior 
dos estabelecimentos bancários e instituições asse-
melhadas”.
RELATOR: Deputado   JULIO SEMEGHINI.

PROJETO DE LEI Nº 1.841/07 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre contribui-
ção da construção residencial unifamiliar à Segurida-
de Social”.
RELATOR: Deputado   ANDRE VARGAS.
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PROJETO DE LEI Nº 1.916/07 – do Sr. Zé Geraldo – 
que “”Dispõe sobre o parcelamento de débitos previ-
denciários dos Municípios em até 120 meses””.
RELATOR: Deputado   RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 2.323/07 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “proíbe as instituições de crédito de 
conceder financiamentos em condições favorecidas 
e outros benefícios para implantação e operação de 
agroindústrias de cana-de-açúcar na Amazônia Legal 
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 2.424/07 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), para tornar facultada a contribui-
ção sindical”.
RELATOR: Deputado   RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 2.641/07 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera os arts. 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 2.942/08 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 500/2003) – que “altera a Lei 
nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, para submeter 
a processo licitatório os projetos do Programa de In-
centivo à Implementação de Projetos Sociais (PIPS), 
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 3.050/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre o incentivo aos professores por 
meio de bonificações”.
RELATOR: Deputado   PAULO RENATO SOUZA.

PROJETO DE LEI Nº 3.230/08 – do Senado Federal 
– Francisco Dornelles e Senado Federal – Francisco 
Dornelles – (PLS 9/2007) – que “acrescenta §§ 1º e 
2º ao art. 45 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, para vedar a propositura de ação judicial, pela 
União, contra decisão administrativa definitiva em favor 
do contribuinte”. (Apensado: PL 1701/2007) 
RELATOR: Deputado   ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 3.305/08 – do Sr. José Eduar-
do Cardozo – que “dispõe sobre normas gerais para 
licitação e contratação pela Administração Pública de 
serviços de publicidade e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado   ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 3.583/08 – do Sr. José Paulo 
Tóffano – que “institui Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
fabricação de automóveis (CIDE Automóvel) e dá ou-
tras providências”.
RELATOR: Deputado   ANTONIO PALOCCI.

PROJETO DE LEI Nº 4.073/08 – do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a proibição de utilização de cartão de 
crédito para fins de doações de qualquer espécie”.
RELATOR: Deputado   MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 4.330/08 – do Sr. Tadeu Filippelli – 
que “altera a Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 
que regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, 
mediante o estabelecimento de normas gerais para a 
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados 
pelos serviços notariais e de registro”.
RELATORA: Deputada  LUCIANA GENRO.

PROJETO DE LEI Nº 4.458/08 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “concede remissão e anistia em relação aos tri-
butos que menciona, devidos por sociedades civis de 
prestação de serviços profissionais”.
RELATOR: Deputado   PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 4.460/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.730, de 
31 de Janeiro de 1989, que “Institui o cruzado novo, 
determina congelamento de preços, estabelece re-
gras de desindexação da economia e dá outras pro-
vidências.”, para estabelecer prazo prescricional para 
demandas Judiciais”.
RELATOR: Deputado   ANTONIO PALOCCI.

PROJETO DE LEI Nº 4.583/09 – do Sr. Mauro Mariani 
– que “altera a redação do parágrafo único do art. 26 
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007”.
RELATOR: Deputado   VIRGÍLIO GUIMARÃES.

PROJETO DE LEI Nº 4.712/09 – do Sr. Renato Molling 
– que “altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para incluir as despesas com segurança 
nas deduções permitidas para efeito de apuração da 
base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas”.
RELATOR: Deputado   VIRGÍLIO GUIMARÃES.

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/97 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “assegura a trabalhadores, aposentados e 
pensionistas da Previdência Social tratamento dentário 
às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado   PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 – do Senado Federal – 
MARINA SILVA – (PLS 68/2000) – que “dispõe sobre 
a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador 
extrativista vegetal e ao beneficiador de produtos das 
florestas durante o período em que estiver impedido de 
exercer sua atividade e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 677/2003, PL 3978/2008 e PL 5857/2005) 
RELATOR: Deputado   LUIZ CARLOS HAULY.
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PROJETO DE LEI Nº 2.013/03 – do Senado Federal 
– Tião Viana – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal 
– Luiz Pontes – (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre 
a construção de prédio para funcionamento de creche 
e pré-escola em assentamentos rurais”.
RELATOR: Deputado   PAULO RENATO SOUZA.

PROJETO DE LEI Nº 6.488/06 – do Sr. Mário Heringer 
– que “modifica o art. 16 da Lei nº 9.503, de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre as Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI”.
RELATOR: Deputado   GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI Nº 687/07 – do Senado Federal – 
Luiz Otavio – (PLS 20/2004) – que “revoga dispositi-
vos da Lei nº 8.212 e da Lei nº 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991”. (Apensado: PL 864/2007 (Apensado: 
PL 3289/2008)) 
RELATOR: Deputado   JÚLIO CESAR.

PROJETO DE LEI Nº 1.186/07 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novem-
bro de 2003, para estender ao catador de caranguejo 
o benefício do seguro-desemprego durante o período 
do defeso da espécie”.
RELATOR: Deputado   MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 1.671/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre o repasse de contribuições 
de órgãos da administração pública direta, indireta e 
fundacional para clubes de caráter social, recreativo 
esportivo que congreguem os respectivos servidores 
ou empregados, e seus familiares”.
RELATOR: Deputado   GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI Nº 1.884/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dá nova redação ao § 1º e acrescenta o § 
5º ao Art. 26 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências””.
RELATOR: Deputado   PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 2.386/07 – do Sr. João Campos 
– que “regulamenta o inciso I do art. 19 da Constituição 
Federal dispondo sobre a colaboração de interesse 
público entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os municípios e as organizações religiosas”.
RELATOR: Deputado   PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI Nº 2.467/07 – do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “dispõe sobre a extinção da enfiteuse especial 
em imóveis urbanos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado   JOÃO PAULO CUNHA.

PROJETO DE LEI Nº 2.929/08 – do Senado Fede-
ral – Paulo Duque – (PLS 107/2007) – que “autoriza 
a União a doar ao Estado do Rio de Janeiro o imóvel 
que especifica”.
RELATOR: Deputado   PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI Nº 3.454/08 – SUPERIOR TRIBU-
NAL MILITAR – que “dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas 
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”.
RELATOR: Deputado   JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI Nº 3.945/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação, no quadro de pessoal 
do Banco Central do Brasil, de cargos de Procurador 
do Banco Central do Brasil”.
RELATOR: Deputado   VIGNATTI.

PROJETO DE LEI Nº 3.948/08 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Técnico de Laboratório e de Au-
xiliar de Laboratório no Quadro de Pessoal Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
RELATOR: Deputado   CARLOS MELLES.

PROJETO DE LEI Nº 3.955/08 – do Poder Executivo – 
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.

PROJETO DE LEI Nº 3.956/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Fazenda”.
RELATOR: Deputado   VIGNATTI.

PROJETO DE LEI Nº 3.959/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinados à Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres”.
RELATORA: Deputada  LUCIANA GENRO.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Discussão com as Entidades da Sociedade Civil Orga-
nizada da pauta da CLP para o ano de 2009.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

A – Audiência Pública: 

TEMA: SUSTENTABILIDADE URBANA – EXPERI-
ÊNCIAS DO BRASIL E DA SUÉCIA

MESA DE ABERTURA – 10 horas
• Deputado   Michel Temer – Presidente   da Câmara dos 
Deputado  s 

• Deputado   Eduardo Sciarra – Presidente   da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano 

• Deputado   Roberto Rocha – Presidente   da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável 
• Deputado   Jaime Martins – Presidente   da Comissão 
de Viação e Transportes 
PAINÉIS:
1º Painel – Desenvolvimento Urbano Sustentável 
-10h30
Coordenador:

• Deputado   Eduardo Sciarra – Presidente   da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano 
Expositores
• Sr. Jacob Wedin, Diretor do Conselho de Comércio 
Exterior da Suécia 
Apresentação do conceito de Symbiocity
• Sr. Erik Freudenthal, Assistente de Informação da 
Companhia de Água de Estocolmo 
Hammarby Sjostad e Norra Djurgardsstaden-Bairros 
sustentáveis de Estocolmo
• Sr. Jonas Tornblom, Diretor Corporativo da ENVAC 
Exemplo: Sustentabilidade e coleta de resíduos
• Deputado   Cássio Taniguchi – Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Dis-
trito Federal 

2º Painel – Transporte e Infraestrutura – 11h40
Coordenador:
• Deputado   Jaime Martins – Presidente   da Comissão 
de Viação e Transportes 
Expositores
• Sr. Stefan Andersson, Chefe de Gabinete do Minis-
tério de Empreendimento, Energia e Comunicação 
da Suécia 
Políticas para o aumento da sustentabilidade no trans-
porte: o exemplo sueco

• Sr. Martin Larsson, Chefe de Gabinete do Ministério 
do Meio-Ambiente da Suécia 
Políticas públicas suecas de incentivo a veículos e 
combustíveis limpos
• Deputado   Carlos Zarattini 
3º Painel – Resíduos, Energia e Água -12h20
Coordenador:
• Deputado   Marcos Montes – Primeiro-Vice-Presidente   
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Expositores
• Sr. Lars Guldbrand, Diretor de Estratégia, Pesquisa e 
Desenvolvimento da Agência Sueca de Energia 
P&D de bio-combustíveis na Suécia e cooperação 
sueco-brasileira
• Sr. Mathias Carlbaum, Diretor da Scania 
Exemplo: A caminho da mobilidade sustentável-coo-
peração entre governo e setor privado

• Anton G. Callery – Diretor de desenvolvimento de 
Negócios na área tratamentos para a América Latina 
– ITT FLYGT
Gerenciamento dos Recursos Hídricos – reutilização 
da água
• Deputado   Marcos Montes 
Encerramento: 13h

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.876/97 – do Sr. Paulo Ro-
cha – que “altera o art. 66 da Lei nº 9.503, de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensados: PL 
837/1999, PL 4889/1999 e PL 389/1999 (Apensado: 
PL 1757/1999)) 
RELATOR: Deputado   LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a substituição gradativa, em todo 
o território nacional, de combustíveis derivados de 
petróleo por outros produzidos a partir da biomassa, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 2256/2007 
e PL 3182/2008) 
RELATOR: Deputado   JURANDY LOUREIRO.

PROJETO DE LEI Nº 3.700/08 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “obriga os fabricantes de motocicletas 
a adotarem o sistema de injeção de combustível ele-
trônica. “ 
RELATORA: Deputada  ALINE CORRÊA.
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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.

PROJETO DE LEI Nº 4.489/08 – do Sr. Renato Amary 
– que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
quanto às regras sobre apreensão do produto e do ins-
trumento de infração administrativa ou de crime”.
RELATOR: Deputado   WANDENKOLK GONÇALVES.

PROJETO DE LEI Nº 4.599/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
dispondo sobre a visitação pública em parques”.
RELATOR: Deputado   FERNANDO MARRONI.

PROJETO DE LEI Nº 4.653/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, pre-
vendo sistema de registro dos desmatadores ilegais e 
medidas conexas”.
RELATOR: Deputado   LUCIANO PIZZATTO.

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 RELAÇÕES EXTERIORES 
 E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.751/09 – do Poder Executivo 
– que “assegura validade nacional à Carteira de Iden-
tidade expedida pelo Ministério da Defesa”.
RELATOR: Deputado   ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME.

PROJETO DE LEI Nº 4.752/09 – do Poder Executivo – 
que “altera o art. 1º da Lei nº 11.320, de 6 de julho de 
2006, que fixa os efetivos do Comando da Aeronáutica 
em tempo de paz”.
RELATOR: Deputado   RAUL JUNGMANN.

PROJETO DE LEI Nº 4.760/09 – do Poder Executivo 
– que “autoriza o Poder Executivo a realizar doação 
para a reconstrução de Gaza”.
RELATOR: Deputado   NILSON MOURÃO.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.004/01 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “Proíbe a divulgação prévia de informações 
referentes a operações policiais e dá outras providên-
cias”.
RELATOR: Deputado   NEILTON MULIM.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 
que “Regula direitos e obrigações relativos à proprie-
dade industrial””. (Apensado: PL 3995/2008) 
RELATORA: Deputada  RITA CAMATA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.577/09 – do Sr. Dr. Pinotti – 
que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
dispondo sobre a possibilidade de gestão de hospitais 
estaduais pela direção municipal do SUS”.
RELATOR: Deputado   RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.865/08 – do Senado Federal – 
Senador João Pedro – (PLS 662/2007) – que “autoriza 
a criação da Universidade do Pacto da Amazônia, com 
sede no Município de Manaus, no Estado do Amazo-
nas”. (Apensado: PL 3767/2008) 
RELATOR: Deputado   DANIEL ALMEIDA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.374/07 – do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “acrescenta parágrafo ao art. 168 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para tornar obrigatório 
o exame de próstata para os trabalhadores do sexo 
masculino com idade a partir de quarenta anos”.
RELATOR: Deputado   MAURO NAZIF.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.436/08 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 682/2007) – que “modi-
fica o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, 
para garantir ao vigilante o recebimento de adicional 
de periculosidade”.
RELATOR: Deputado   FILIPE PEREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.455/08 – do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre a redistribuição, do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Saúde para o Quadro 
de Pessoal da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 
de servidores da Carreira da Seguridade Social e do 
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho 
de 2002, e da Carreira da Previdência, da Saúde e do 

Trabalho, de que trata o art. 1º da Lei nº 11.355, de 
19 de outubro de 2006, que se encontravam em exer-
cício no Centro de Referência Professor Hélio Fraga 
– CRPHF, em 10 de junho de 2008, os critérios para 
promoção nas Carreiras de Oficial de Chancelaria e 
de Assistente de Chancelaria e altera a quantidade de 
cargos por classe, de que trata a Lei nº 8.829, de 22 
de dezembro de 1993, os vencimentos e vantagens 
dos servidores de que tratam os arts. 12 e 21 da Lei 
nº 11.457, de 16 de março de 2007; altera os valores 
do vencimento básico dos cargos da Carreira de Fiscal 
Federal Agropecuário e da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários 
– GDFFA, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho 
de 2004; altera a Tabela de Correlação e de vencimen-
to básico dos cargos de Médico Perito Previdenciário 
e de Supervisor Médico-Pericial; altera a tabela de 
vencimento básico da Carreira de Magistério Supe-
rior, de que trata a Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 
2006; enquadra os servidores titulares de cargos de 
provimento efetivo do Plano Único de Classificação 
e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a 
Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, em exercício nas 
unidades da Advocacia-Geral da União no Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005; altera o art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho 
de 2002; e revoga o art. 67 da Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006””.
RELATOR: Deputado   MAURO NAZIF.

PROJETO DE LEI Nº 4.495/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre regulamentação do exercício da pro-
fissão de “Sommelier””. (Apensado: PL 4520/2008) 
RELATOR: Deputado   LUIZ CARLOS BUSATO.

PROJETO DE LEI Nº 4.544/08 – do Sr. Vitor Penido – 
que “autoriza a criação de Centro Federal de Educação 
Tecnológica – CEFET, no município de Santa Luzia, 
no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado   DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI Nº 4.570/08 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “acrescenta dois cargos em co-
missão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
de Contas da União para provimento em Gabinete de 
Auditor do Tribunal de Contas da União”.
RELATORA: Deputada  MANUELA D’ÁVILA.

PROJETO DE LEI Nº 4.654/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
dispondo sobre a auditoria, pelos Tribunais de Contas, 
das concessões e permissões com valores superiores 
a cem mil reais”.
RELATOR: Deputado   ROBERTO SANTIAGO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.771/09 – do Sr. Roberto Britto 
– que “regulamenta a atividade de cabeleireiro profis-
sional autônomo e atividades como barbeiro, auxiliar 
de cabeleireiro,manicuro, pedicure, esteticista, ma-
quiador e depilador”.
RELATOR: Deputado   LUIZ CARLOS BUSATO.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.347/98 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “estabelece diretrizes para uma política de pre-
venção e defesa dos trabalhadores, em relação aos 
trabalhos com movimentos repetitivos, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 1897/1999, PL 3319/2000 
e PL 6213/2005 (Apensado: PL 317/2007)) 
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.

PROJETO DE LEI Nº 965/07 – do Sr. Marcos Antonio 
– que “regulamenta as profissões de garçom e maitre 
estabelece as condições de trabalho”. (Apensados: PL 
1408/2007, PL 2569/2007 e PL 4303/2008) 
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.

PROJETO DE LEI Nº 3.734/08 – do Sr. Ribamar Al-
ves – que “altera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro 
de 1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e 
cirurgiões-dentistas”.
RELATOR: Deputado   MAURO NAZIF.
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-03-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.393/03 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 470 da CLT 
para obrigar o empregador a arcar com as despesas 
de retorno do trabalhador transferido e demitido sem 
justa causa”.
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.

PROJETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Srs. Inácio Arruda 
e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isonomia sala-
rial, benefícios e vantagens dos empregados do Banco 
do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, ingressos a 
partir da Resolução nº 9, de 30 de maio de 1995, e nº 
10, de 08 de outubro de 1996, do Conselho de Coor-
denação e Controle das Estatais – CCE /DEST”.
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-03-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 
de agosto de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e socie-
dades de economia mista, e dá outras providências” 
(Apensado: PL 2032/2007) 
RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Plenário 16 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO 

A – Mesa Redonda: 
Encontro com Deputado  s Federais (SP) e o Senhor 
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo do Estado 
de São Paulo
– Dr. Claury Alves Silva.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A – Audiência Pública: 

TEMA: SUSTENTABILIDADE URBANA – EXPERI-
ÊNCIAS DO BRASIL E DA SUÉCIA

MESA DE ABERTURA – 10 horas
• Deputado   Michel Temer – Presidente   da Câmara dos 
Deputado  s 

• Deputado   Eduardo Sciarra – Presidente   da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano 

• Deputado   Roberto Rocha – Presidente   da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável 
• Deputado   Jaime Martins – Presidente   da Comissão 
de Viação e Transportes 
PAINÉIS:
1º Painel – Desenvolvimento Urbano Sustentável 
-10h30
Coordenador:
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• Deputado   Eduardo Sciarra – Presidente   da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano 
Expositores
• Sr. Jacob Wedin, Diretor do Conselho de Comércio 
Exterior da Suécia 
Apresentação do conceito de Symbiocity
• Sr. Erik Freudenthal, Assistente de Informação da 
Companhia de Água de Estocolmo 
Hammarby Sjostad e Norra Djurgardsstaden-Bairros 
sustentáveis de Estocolmo
• Sr. Jonas Tornblom, Diretor Corporativo da ENVAC 
Exemplo: Sustentabilidade e coleta de resíduos
• Deputado   Cássio Taniguchi – Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Dis-
trito Federal 

2º Painel – Transporte e Infraestrutura – 11h40
Coordenador:
• Deputado   Jaime Martins – Presidente   da Comissão 
de Viação e Transportes 
Expositores
• Sr. Stefan Andersson, Chefe de Gabinete do Minis-
tério de Empreendimento, Energia e Comunicação 
da Suécia 
Políticas para o aumento da sustentabilidade no trans-
porte: o exemplo sueco
• Sr. Martin Larsson, Chefe de Gabinete do Ministério 
do Meio-Ambiente da Suécia 
Políticas públicas suecas de incentivo a veículos e 
combustíveis limpos
• Deputado   Carlos Zarattini 
3º Painel – Resíduos, Energia e Água -12h20
Coordenador:
• Deputado   Marcos Montes – Primeiro-Vice-Presidente   
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Expositores
• Sr. Lars Guldbrand, Diretor de Estratégia, Pesquisa e 
Desenvolvimento da Agência Sueca de Energia 
P&D de bio-combustíveis na Suécia e cooperação 
sueco-brasileira
• Sr. Mathias Carlbaum, Diretor da Scania 
Exemplo: A caminho da mobilidade sustentável-coo-
peração entre governo e setor privado

• Anton G. Callery – Diretor de desenvolvimento 
de Negócios na área tratamentos para a América 
Latina – ITT FLYGT
Gerenciamento dos Recursos Hídricos – reutilização 
da água
• Deputado   Marcos Montes 
Encerramento: 13h

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS  

A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 27/03/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.762/08 – do Sr. Moises Aveli-
no – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo 
a incluir na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, 
Fluviais e Lacustres, os portos que especifica”.
RELATOR: Deputado   NELSON BORNIER.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE  
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.786/09 – do Sr. Giovanni Quei-
roz – que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, para incluir novo trecho na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”.
RELATOR: Deputado   CARLOS ALBERTO LERÉIA.

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”.

LOCAL: Plenário 10 – Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Elaboração do Roteiro de Trabalho;
II – Eleição dos Vice-Presidente  s.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS 

TELEFÔNICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS,  
CONFORME DENÚNCIA PUBLICADA NA  
REVISTA “VEJA”, EDIÇÃO 2022, Nº 33,  

DE 22 DE AGOSTO DE 2007.

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Tomada de depoimento do Senhor:
3º Sargento IDALBERTO MARTINS DE ARAÚJO – 
Centro de Inteligência do Comando da Aeronáutica.

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 282/09 Do Sr. Laerte Bessa – 
que “requer à Comissão que requisite informações do 
Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, acerca 
do processo nº 2007.34.00.005909-7, que tramita na-
quela vara”.

REQUERIMENTO Nº 283/09 Do Sr. Laerte Bessa – 
que “requer à Comissão que requisite informações da 
Polícia Civil do Distrito Federal, acerca da existência de 
sindicância, processo administrativo ou inquérito policial 
que vise a apuração de conduta da Delegada de Polícia 
ENEIDA ORBAGE DE BRITO TAGUARY pertinente à 
escuta ambiental noticiada a esta Comissão”.

REQUERIMENTO Nº 285/09 Do Sr. Hugo Leal – que 
“solicita informações à Procuradora da República Li-
siane Braecher quanto ao procedimento adotado no 
processo investigatório nº 1.34.006599/2008-11”.

REQUERIMENTO Nº 277/09 Do Sr. Raul Jungmann e 
outros – que “requer a convocação do senhor Daniel 
Dantas, para prestar depoimento perante esta CPI”.

REQUERIMENTO Nº 278/09 Do Sr. Raul Jungmann e 
outros – que “requer a convocação do senhor Fausto 
de Sanctis, juiz federal 6ª Vara Federal Criminal de São 
Paulo, para prestar depoimento perante esta CPI”.

REQUERIMENTO Nº 279/09 Do Sr. Pompeo de Mattos 
– que “requer a oitiva do juiz Fausto Martin De Sanctis, 
da 6ª Vara da Justiça Federal em São Paulo”.

REQUERIMENTO Nº 280/09 Do Sr. Pompeo de Mattos 
– que “requer a oitiva do Dr. Roberto Antonio Dessian 
Diana, Procurador da República, para prestar escla-
recimentos acerca dos procedimentos investigatórios 
relacionados a Operação Satatiagraha e outros rea-
lizados para apurar eventuais ilícitos administrativos 
e criminais”.

REQUERIMENTO Nº 281/09 Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “requer a oitiva do Dr. Fábio Eliseu Gaspar, 
Procurador da República, para prestar esclarecimentos 
acerca dos procedimentos investigatórios relacionados 
a Operação Satatiagraha e outros realizados para apu-
rar eventuais ilícitos administrativos e criminais”.

REQUERIMENTO Nº 284/09 Do Sr. Hugo Leal – que 
“requero sejam convidados os Procuradores da Re-
pública da Procuradoria da República em São Paulo, 
Fábio Elizeu Gaspar e Roberto Antonio Dassié Diana 

e Lisiane Braecher para prestarem esclarecimentos 
acerca de procedimentos adotados no âmbito da Ope-
ração Satiagraha da Polícia Federal”.

REQUERIMENTO Nº 286/09 Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “”Requer seja convocado para audiência 
pública o Sr. Walter Guerra Silva, Escrivão do Depar-
tamento de Polícia Federal”” 

III – COORDENAÇÃO  
DE COMISSÕES PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 25/03/2009: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 2.824/2008 
PROJETO DE LEI Nº 4.833/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 

PROJETO DE LEI Nº 3.488/1997 
PROJETO DE LEI Nº 4.684/2004 
PROJETO DE LEI Nº 4.854/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.749/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.013/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.057/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.730/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.732/2006 
PROJETO DE LEI Nº 4.850/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
338/2009 
RECURSO Nº 246/2009 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 4.824/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.835/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.854/2009 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 4.834/2009 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 452/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 4.826/2009 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
76/2009 
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 4.820/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.823/2009 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 4.840/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

MENSAGEM Nº 156/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 453/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 4.808/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 4.818/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.844/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.852/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.857/2009 

Comissão de Turismo e Desporto: 

PROJETO DE LEI Nº 4.843/2009 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 4.827/2009 
PROJETO DE LEI Nº 4.851/2009 

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”.: 

PROJETO DE LEI Nº 2.452/2007 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 3 
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 277-B, DE 2008 

(Do Senado Federal)

Ofício (SF) nº 946/2008

Acrescenta § 3º, ao art. 76 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para reduzir, anual-
mente, a partir do exercício de 2009, o percentual da 
Desvinculação de Receitas da União, incidente sobre 
os recursos destinados à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, de que trata o art. 212 da Constituição 

Federal, tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade desta 
e das de nos 538/06, 577/06, 47/07, 267/08 e 416/01, 
apensadas (RELATOR: Deputado   Tadeu Filippelli); e 
da Comissão Especial, pela aprovação desta e das de 
nos 538/06, 267/08, apensadas, com substitutivo, e pela 
rejeição das de nos 416/01, 577/06, e 47/07, apensa-
das (RELATOR: Deputado   Rogério Marinho).

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO ESPECIAL

Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 277-A, 
de 2008, que “acrescenta § 3º, ao art. 76 do ato das 
disposições constitucionais transitórias, para reduzir, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentu-
al da Desvinculação de Receitas da União, incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento do ensino, de que trata o art. 212 da Cons-
tituição Federal.

(Apensas as PEC nos 416/01, 538/006, 577/06, 
47/07, 267/08)

I – Relatório

I.a. Tramitação

A Proposta de Emenda Constitucional nº 277, de 
2008, que figura como principal no bloco de proposi-
ções em análise, foi apresentada, originalmente, pela 
nobre Senadora Ideli Salvatti.

Em 28 de outubro de 2008, foi aprovado, pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, o parecer do nobre Deputado   Tadeu Filippelli, 
pela admissibilidade da PEC nº 277/08 e das proposi-
ções apensas, PEC nos 416/01, 538/06, 577/06, 47/07 
e 267/08.

Em 10-11-2008, ato da Presidência da Câma-
ra dos Deputado  s criou esta comissão especial, nos 
termos do § 2º, do art. 202 do Regimento Interno, ca-
bendo-me a honra de ocupar a relatoria de matéria tão 
relevante para o financiamento da educação nacional 
e garantia do direito à educação.

Em 18 de fevereiro de 2009, foi realizada au-
diência pública com S. Exª, o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad.

Em entendimento com os demais membros da 
comissão especial, a quem homenageamos na pessoa 
do Presidente  , Deputado   Gastão Vieira, elaboramos o 
presente parecer, a quem agradecemos pelo engaja-
mento nessa importante questão.

Agradecemos, ainda, aos expositores da audiên-
cia pública, Sr. Ministro Fernando Haddad e represen-
tantes da Unesco, do Unicef e do Programa “Todos pela 
Educação”, Undime, Consed, CNTE, CNE, Andifes e 
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outros que lá estiveram presentes, à Secretaria da Co-
missão Especial, pelo apoio conferido, e às Consultorias 
Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Casa, pelo assessoramento prestado.

I.b. Proposições apensadas

A PEC nº 416, de 2001, apresentada pelo nobre 
Deputado   Inácio Arruda, e outros, amplia, de dezoito 
para vinte, o percentual mínimo da receita de impostos 
da União, vinculados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino e, de vinte e cinco para trinta por cento, o 
patamar mínimo, referente aos entes subnacionais.

A PEC nº 538, de 2006, que tem como primeira 
signatária a nobre Deputada  Luciana Genro, explicita 
que, da base de cálculo, devem constar os recursos 
provenientes da dívida ativa, oriunda de impostos, 
assim como os encargos e rendimentos financeiros 
obtidos a partir deles, e excetua da DRU as arrecada-
ções vinculadas à manutenção e desenvolvimento do 
ensino e à saúde.

A PEC nº 577, de 2006, do nobre Deputado   De-
vanir Ribeiro, e outros, amplia os percentuais da re-
ceita de impostos vinculados à manutenção e desen-
volvimento do ensino, ao prever os mínimos de vinte 
e cinco por cento para a União e trinta para estados, 
Distrito Federal e municípios. Subvincula cinco por 
cento dos recursos dos entes subnacionais ao finan-
ciamento do transporte escolar, alimentação escolar 
e material didático.

A PEC nº 47, de 2007, do nobre Deputado   Eliseu 
Padilha, e outros, eleva, de dezoito para vinte e cinco, 
o percentual aplicado pela União na manutenção e de-
senvolvimento do ensino, de forma a igualar percentual 
desta esfera ao das esferas subnacionais.

A PEC nº 267, de 2008, que tem como primei-
ro signatário o nobre Deputado   Carlos Abicalil, prevê 
que, a partir do exercício de 2009, para o cálculo da 
aplicação mínima em manutenção e desenvolvimen-
to do ensino, o percentual de captura, pela DRU, será 
reduzido à razão de um terço a cada exercício.

I.c. Emendas

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

II – Voto do Relator

II.1. Introdução

Nas últimas décadas, com o aprofundamento 
da inserção econômica internacional do nosso País, 
consolida-se a consciência de que educação de qua-
lidade é instrumento precioso e eficaz de indução do 
desenvolvimento e crescimento econômico, da geração 
de tecnologias e da distribuição de oportunidades, por-

tanto, uma política a ser priorizada pelo Brasil, devido 
aos seus efeitos duradouros.

Em particular, cresce a noção de que educação 
básica de qualidade, que propicie o desenvolvimento 
de habilidades e competências, é uma política pública 
fundamental para o combate à pobreza, para a gera-
ção de inovações e impactos diretos na produtividade 
e na qualidade de vida da Nação. Convém lembrar 
que uma sólida formação deve começar o mais cedo 
possível, pois, desta forma, os impactos positivos são 
ainda mais eficazes.

No período pós-constituição de 1988, essa cons-
ciência promoveu esforços consideráveis de desenvolvi-
mento educacional. A implantação do Fundef propiciou 
a quase universalização das matrículas das crianças de 
7 a 14 anos (97%), feito que exigiu ampliar o número 
de professores, elevar os salários do magistério, am-
pliar a formação, melhorar a gestão, construir escolas, 
ou seja, um grande esforço federativo para ampliar o 
acesso à educação fundamental. Pode-se dizer então 
que não foi somente a dedicação de um partido ou de 
um único poder da República, foi um feito nacional.

A figura jurídica da obrigatoriedade do ensino 
fundamental gerou a demanda por escolas e levou os 
estados e os municípios a oferecer vagas para todos 
que assim demandassem. O Fundef viabilizou finan-
ceiramente essa ampliação, assim como o Fundeb irá, 
certamente, contribuir para ampliar o acesso à educa-
ção infantil e ao ensino médio. Mas quem concretiza 
socialmente os avanços que a lei apregoa são os es-
forços dos entes federativos, dentro dos parâmetros 
constitucionais.

Certamente, continuamos avançando, em termos 
de educação básica, ensino fundamental de nove anos, 
o Fundeb, o piso salarial do magistério, a distribuição 
de livros didáticos para o ensino médio, a melhoria no 
valor da merenda, repercutindo diretamente no aumento 
do Ideb, são alguns exemplos de avanços.

Entretanto, mesmo com todas essas transfor-
mações, a educação básica ainda está muito longe 
do patamar de qualidade necessário para aumentar 
a contribuição por um desenvolvimento nacional sus-
tentável e menos desigual.

Desde que a produção de estatísticas e avaliações 
se tornou uma prática institucionalizada, os números 
não deixam dúvidas sobre o quadro de carências, que 
se traduzem no baixo rendimento escolar, nas baixas 
taxas de conclusão das etapas educacionais e no frágil 
desempenho acadêmico.

É preciso, agora, de um grande esforço nacio-
nal pela qualidade da educação básica. Para se ter a 
noção da urgência desta tarefa, basta citar que, em 
um ranking com 57 países, o Brasil ficou em 49º, 52º 
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e 54º lugares em leitura, ciências e matemática, res-
pectivamente. Esse foi o desempenho dos estudantes 
brasileiros com mais de 15 anos, no Programa de Ava-
liação Internacional de Estudantes (PISA), de 2006, da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Os números mostram que a maioria dos nossos 
estudantes somente alcança um nível elementar de 
aprendizagem nas áreas avaliadas. A falta de qualidade 
da educação básica é, hoje, um dos maiores entraves 
ao crescimento sustentado do País, do combate à po-
breza e à inclusão social.

São necessárias mudanças para aprofundar os 
avanços na educação básica brasileira conseguidos, 
até então. É preciso ampliar o acesso à educação in-
fantil, ganhar qualidade nas primeiras séries do ensino 
fundamental, alfabetizando de forma plena as crianças, 
além de diversificar o ensino médio, dando maiores 
chances de profissionalização aos nossos jovens.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a 
educação como direito de todos e dever do Estado. 
Para a concretização do direito, devem ser adotados 
os meios adequados para que os poderes públicos, 
nas três esferas federativas, cumpram o seu dever e 
atuem em regime de colaboração, como requer o fe-
deralismo adotado no País.

Entre os instrumentos de garantia do direito à 
educação, distingue-se a vinculação constitucional de 
recursos da receita de impostos à manutenção e de-
senvolvimento do ensino (art. 212, CF). No Plano Na-
cional de Educação (PNE), essa reserva de recursos 
é considerada como “a primeira diretriz básica” para 
o financiamento da educação.

A Constituição de 1988 atualizou os percentuais 
previstos na Emenda Calmon (Emenda nº 24/83, que 
alterava a Emenda Constitucional nº 1, de 1969). Essa 
emenda teve o mérito de trazer o princípio da vincula-
ção de volta ao patamar constitucional, onde figurou 
quando da vigência das Constituições democráticas 
de 1934 e 1946, para ser suprimido nos períodos dos 
governos militares.

No plano federal, a vinculação não é mais cum-
prida, em sua integralidade, desde o advento do Fun-
do Social de Emergência (FSE), em 1995, substituído 
pelo Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e, finalmente, 
pela Desvinculação das Receitas da União (DRU). A 
desvinculação é a eliminação da exigência de se re-
servar recursos para finalidades específicas. Trata-se 
de retirar recursos da ordem de dez bilhões de reais do 
orçamento da educação, em 2009. A DRU permite que 
até 20% dos recursos vinculados à educação possam 

ser alocados para outras áreas. Com esse dispositivo, 
a União, que, segundo a constituição, deveria investir 
18% dos impostos em educação, pode destinar até 1/5 
desses recursos para outros setores.

A extinção da DRU tem sido um dos princípios as-
sumidos pela comunidade educacional desde o debate 
sobre a proposta de criação do Fundeb, uma vez que 
o desafio que se coloca à educação nacional é dotar 
a educação básica de mecanismo de financiamento 
que permita atingir a educação de qualidade para to-
dos, assegurando a equidade. Estima-se que algo em 
torno de R$80 bilhões, em valores corrigidos, tenham 
sido retirados do financiamento da Educação por este 
mecanismo da DRU, entre 1998 e 2008.

Os números de financiamento mostram que a 
União obteve um decréscimo na participação do finan-
ciamento da educação nacional face aos demais entes 
federativos até 2003. Mas, felizmente, percebe-se uma 
recuperação a partir de 2004, com a retomada do nível 
de participação no esforço federativo semelhante ao 
de 1998/99 – período inicial do Fundef. Com o adven-
to da regra de complementação do Fundeb, constitu-
cionalizada pelo Parlamento, a participação da União 
passará a ser mais significativa.
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Além disso, os recursos efetivamente aplicados 
em sua vigência correspondem, em alguns exercícios, 

a patamar bem abaixo do percentual de 18% previsto 
na Carta Magna, como demonstra a tabela abaixo:

Cumpre, assim, que a União assuma plenamen-
te a responsabilidade no esforço de alocação de re-
cursos, para restabelecer o equilíbrio federativo em 
matéria de financiamento educacional. A pauta é a 
recuperação de recursos e a recomposição do orça-
mento da Educação.

Ao garantir o aporte desses recursos advindos 
do fim paulatino da DRU, há necessidade de aplicá-
los com transparência, coibindo e punindo eventuais 
desvio, e observando as prioridades estabelecidas no 
Plano Nacional de Educação (PNE), com ênfase no 
alcance da qualidade do aprendizado.

O maior desafio a ser enfrentado é aumentar o 
financiamento para a educação pública de qualidade. 
Este objetivo somente será atingido com a atuação 
dos órgãos públicos das diferentes entidades federa-

tivas, em regime de colaboração, e com a aplicação 
de recursos segundo a riqueza produzida no país. Isso 
justifica o estabelecimento de meta no próximo PNE, 
de investimento público em educação como proporção 
do PIB, conforme proposto nos fóruns internacionais 
pela UNESCO.

Além disso, a distribuição de recursos públicos 
de forma prioritária ao ensino obrigatório, nos termos 
do PNE, já prevista na Carta Magna, deve garantir o 
padrão de qualidade e a equidade.

É preciso ter em mente a necessidade de se au-
mentar o investimento per capita para os estudantes 
da educação básica. Um estudo do MEC, INEP, IPEA 
e FNDE, feito com base na metodologia utilizada pela 
OCDE, aponta que, em 2006, foram investidos R$101,8 
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bilhões de recursos públicos em Educação, o que re-
presentou 4,4% do PIB.

O aumento de investimentos, entre 2005 e 2006, 
foi de mais de R$10 bilhões. Parece muito, mas ainda é 
pouco diante das necessidades e se considerarmos as 
recomendações de financiamento de organismos inter-
nacionais: investimento de pelo menos 6% do PIB ao 
longo de muitos anos para o alcance da qualidade.

Em 2006, o valor total investido por aluno na 
rede pública foi de R$2.042,00. Dentro da educação 
básica, o estudo, ainda, revelou o crescimento dos 
investimentos per capita nos ensinos fundamental e 
médio, o que é muito positivo como tendência. Mas, 
nas primeiras séries do ensino fundamental, o valor de 
investimento apurado foi de R$1.825,00 por aluno ano. 
O gasto por aluno, considerando dez meses letivos, foi 
de R$183,00 por mês. O gasto por aluno por dia letivo 
(200 dias letivos normatizados constitucionalmente) foi 
de R$9,00. Éevidente que o investimento per capita 
é muito baixo. Em 2006, o gasto por aluno no ensino 
médio foi de R$1.417,00, ano. Considerando dez me-
ses letivos, o gasto por estudante foi de R$142,00 por 
mês. Levando em conta dias letivos, o gasto no ensino 
médio por dia e por aluno foi de apenas R$7,00.

Por trás da objetividade dos números, o que há 
são milhões de jovens e crianças com escolarização in-
suficiente. Trata-se de um universo enorme de pessoas 
cujas possibilidades de progresso em uma sociedade 
do conhecimento são reduzidas. Para mudar essa si-
tuação deve-se investir mais e melhor, direcionando a 
Educação brasileira a incluir o mais amplo contingente 
de pessoas e oferecer um ensino básico efetivo, com 
elevado aprendizado e desempenho. Os recursos ad-
vindos do fim da DRU, se direcionados corretamente, 
deverão contribuir para mudança de indicadores.

O desafio é enorme, para atingir, por exemplo, as 
metas do PNE até 2011, caberia expandir a oferta de 
educação infantil para atingir 50% das crianças de até 
três anos e 80% das crianças de quatro e cinco anos, 
universalizar o atendimento a toda a clientela na faixa 
do ensino fundamental e proporcionar vagas corres-
pondentes a 100% da demanda do ensino médio.

Felizmente, para além desta meta, em entendi-
mento com a Mesa desta Comissão, o Ministério da 
Educação em conjunto com o parlamento propõe a 
aprovação, por meio desta Emenda Constitucional, da 
ampliação da obrigatoriedade do ensino para a faixa 
de quatro a dezessete anos.

A proposta recupera o espírito do texto consti-
tucional, que mencionava a progressiva extensão da 
obrigatoriedade do ensino médio – redação alterada 
pela Emenda nº 14/96. Alinha-se aos avanços jurídico-
institucionais do Brasil, que ampliou o ensino funda-

mental para nove anos (Lei nº 11.274/06) e de parcei-
ros do Mercosul, que estenderam a obrigatoriedade 
em suas leis educacionais recentemente aprovadas 
(Lei nº 26.206, de 2006, na Argentina e Lei nº 18.437, 
de 2008, no Uruguai).

Ressalte-se que, segundo dados da PNAD-2007, 
30% das crianças de 4 a 5 anos e 18% dos jovens 
de 15 a 17 anos estão fora, respectivamente, da pré-
escola e das escolas de ensino médio. Desta forma, 
a ampliação visa associar o financiamento à garantia 
do direito, que constitui o fundamento da obrigação do 
Estado de financiar a educação, como reconhecido pelo 
PNE. Nesta linha, cabe dilatar, também, o alcance dos 
programas suplementares (alimentação, transporte, 
assistência à saúde, material didático-escolar) para 
que beneficiem todas as etapas da educação básica 
e garantam meios para o alcance da qualidade de 
aprendizado.

Para viabilizar esta expansão, com qualidade e 
equidade, são necessários recursos, entre os quais 
aqueles ora capturados pela DRU, já que há a perspec-
tiva de apropriação de mais de 3.5 milhões de crianças 
e jovens à rede de ensino pública, com a ampliação 
da obrigatoriedade do ensino para a faixa de quatro 
a dezessete anos.

Além disso, a ampliação da obrigatoriedade de-
verá ser materializada por um esforço do entes federa-
dos. Segundo o censo educacional do MEC de 2008, 
dos mais de 53 milhões de estudantes da educação 
básica 0,4% estavam matriculados em instituições 
federais de ensino; 40,3% em instituições estaduais 
e 46% das matrículas foram municipais. Instituições 
privadas de educação foram responsáveis por 13,3% 
das matrículas totais da educação básica.

A recuperação dos recursos, em virtude do fim 
da incidência da DRU, impactará também a melhoria 
do fluxo escolar. Com a obrigatoriedade da pré-escola, 
haverá, em médio prazo, um reflexo positivo sobre o 
aproveitamento no ensino fundamental e no ensino 
médio. Com efeito, estudos divulgados pelo Ministro 
da Educação, quando de sua participação em audiên-
cia pública da Comissão Especial, apontam que “os 
jovens que, quando crianças, freqüentaram a educa-
ção infantil têm 32% a mais de chances de concluir o 
ensino médio”.

Em todo o mundo, a escola que reprova um alto 
percentual de estudantes não é uma boa escola, pois 
ela fracassa no cumprimento de sua missão. Do ponto 
de vista dos recursos, há que se mencionar que taxas 
elevadas de reprovação e abandono significam que alto 
volume de recursos públicos está sendo desperdiçado. 
Em síntese, má qualidade do gasto público em função 
da alta ineficiência. Estima-se que o País desperdice 
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algo em torno de R$ 6 bilhões por ano, somente com 
repetência no ensino fundamental, e muita desta repe-
tência relaciona-se a não ter tido acesso à educação 
infantil de qualidade. Hoje, no ensino fundamental, 30% 
dos alunos freqüentam séries em desacordo com sua 
idade, no ensino médio são 46%.

Além disso, os recursos podem potencializar a 
atuação na dimensão da equidade, para diminuir as 
desigualdades entre municípios e estados de diferen-
tes capacidades administrativas e fiscais.

Com esse cenário, a sociedade, o MEC e o Con-
gresso Nacional poderão especificar, para todos os ní-
veis etapas e modalidades da educação, os objetivos, 
diretrizes, metas e estratégias de implementação a 

serem incorporados no novo Plano Nacional de Edu-
cação que deverá ser aprovado até 2011.

A proposta conta com o apoio da comunidade 
educacional e reúne um amplo consenso entre os 
parlamentares que se dedicam ao tema da Educação. 
Para que a tramitação seja célere diante do consenso 
foi realizada apenas uma audiência pública na Câma-
ra dos Deputado  s, com a participação do ministro da 
Educação.

As negociações no âmbito do Poder Executivo, 
envolvendo os Ministérios da Educação e da Fazen-
da, apontam para uma alteração do percentual a ser 
recuperado pelo orçamento da Educação, no presente 
exercício de 2009. – 

Consideramos que o consenso sobre o mérito 
que reúna um acordo de procedimentos com a área 
fazendária é importante para viabilizar a proposta. Por 
este motivo, não promovemos, neste momento, o au-
mento de percentual da União, como propõem alguns 
apensos. Essa discussão está apenas adiada, ainda 
não foi superada. Além de garantir o apoio da Fazenda, 
a alteração do texto, com a incorporação da questão 
da obrigatoriedade, terá um efeito positivo fundamental 
para a garantia do direito à educação.

A matéria voltará, portanto, ao Senado Federal.
Da mesma forma, a obrigatoriedade estendida 

para a faixa de quatro a dezessete anos deve ter im-
plantação gradual, de forma que ao lado da evolução 
demográfica, recuperação dos recursos e pactuação 
federativa, possa ser garantido o direito à educação 
desde a pré-escola até o ensino médio.

Ademais, é necessário que os estados e municí-
pios, responsáveis pela maior parte da oferta da edu-
cação básica, com apoio da União no exercício de sua 

função supletiva, previsto no art. 211 da Constituição 
Federal, tenham condições de arcar com os encargos 
financeiros da proposta. Assim, consideramos razoável 
estabelecer um prazo para que a obrigatoriedade seja 
plenamente atingida em 2016.

Diante do exposto, voto pela aprovação, na for-
ma do Substitutivo, das PECs nºs 277, de 2008; 538, 
de 2006; 287, de 2008 apensadas e pela rejeição das 
PECs nºs 416, de 2001; 577, de 2006 e 47, de 2007 
apensadas.

Sala da Comissão, 10 de março de 2009. – 
Deputado   Rogério Marinho, Relator.

SUBSTITUTIVO

As Mesas da Câmara dos Deputado  s e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
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para reduzir, anualmente, a partir do exercí-
cio de 2009, o percentual da Desvinculação 
das Receitas da União incidente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata o art. 212 
da Constituição Federal, dá nova redação 
aos incisos I e VII do art. 208, de forma a pre-
ver a obrigatoriedade do ensino de quatro 
a dezessete anos e ampliar a abrangência 
dos programas suplementares para todas 
as etapas da educação básica, e dá nova 
redação ao § 3º do art. 212 e ao caput do 
art. 214, com a inserção neste dispositivo 
de inciso VI da Constituição Federal.

Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Consti-
tuição Federal, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 208.  ..............................................
I – educação básica obrigatória e gratui-

ta dos quatro aos dezessete anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na ida-
de própria; (NR)

 ..............................................................
VII – atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde”. (NR)

Art. 2º O § 3º do art.212 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212. ................................................
............................................................... ........

§ 3º A distribuição dos recursos públicos 
assegurará prioridade ao atendimento das ne-
cessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e eqüidade, nos termos do plano 
nacional de educação.

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

Art. 3º O art. 214 da Constituição Federal passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 214. A lei estabelecerá o plano na-
cional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manuten-
ção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por 
meio de ações integradas dos poderes pú-

blicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam à:

I – ..........................................................
II – .........................................................
III – ........................................................
IV – ...................................................... .
V – ........................................................
VI – fixação de meta de investimento pú-

blico em educação como proporção do produto 
interno bruto”. (NR)

Art. 4º O art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 76. ..................................................
............................................................. ..........

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será de 
doze e meio por cento no exercício de 2009, 
cinco por cento no exercício de 2010, e nulo 
no exercício de 2011”. (NR).

Art. 5º O disposto no inciso I do art. 208 da Cons-
tituição Federal deverá ser implementado progressiva-
mente, nos termos do plano nacional de educação, com 
apoio técnico e financeiro da União, até 2016.

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em 10 de março de 2009, esta Comissão Es-
pecial reuniu-se para leitura e discussão do parecer 
apresentado por este relator à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 277-A, de 2008, e apensos.

Tendo em vista as importantes contribuições re-
cebidas dos nobres parlamentares presentes à sessão, 
decidi acolher as seguintes propostas:

1) no art. 3º, que acrescenta inciso VI ao art. 214, 
a substituição da expressão “investimento público” 
por “aplicação de recursos públicos”, a fim de que a 
redação do texto expresse com precisão a totalidade 
dos gastos públicos na educação e não uma catego-
ria orçamentária;

2) no art. 5º, reposicionar a expressão “até 2016” 
de modo a não deixar dúvidas de que o prazo se rela-
ciona à implementação progressiva da educação bási-
ca, obrigatária e gratuita, para a população de quatro 
a dezessete anos de idade;

3) acrescentar dispositivo com a previsão de alte-
ração do § 4º do art. 211, de forma a estabelecer que 
também a União e o Distrito Federal participarão da 
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definição de formas de colaboração para assegurar a 
universalização do ensino obrigatório.

Feitas essas considerações, voto pela aprova-
ção, na forma do Substitutivo, das PECs nºs 277, de 
2008; 538, de 2006; 267, de 2008 apensadas e pela 
rejeição das PECs nºs 416, de 2001; 577, de 2006 e 
47, de 2007 apensadas.

Sala da Comissão, 24 de março de 2009. – 
Deputado   Rogério Marinho, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 277-A, de 
2008, do Senado Federal que “acrescenta § 3º ao art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias 
para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, 
o percentual da Desvinculação de Receitas da União 
incidente sobre os recursos destinados àmanutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição Federal” em reunião realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação das Propostas de 
Emenda à Constituição nº 277-A, de 2008, e nºs 538, 
de 2006, 267, de 2008, apensadas, com Substitutivo, 
e pela rejeição das de nºs 416, de 2001, 577, de 2006, 
e 47, de 2007, apensadas, nos termos do parecer do 
relator, que apresentou complementação de voto.

Participaram da votação os Deputados Alex Can-
ziani, Antônio Carlos Biffi, Carlos Abicalil, Cleber Ver-
de, Edson Duarte, Gastão Vieira, Lobbe Neto, Luiz 
Carreira, Milton Monti, e Rogério Marinho, titulares; 
Fátima Bezerra, Jorginho Maluly, Maria do Rosário, 
Nilmar Ruiz, Professor Ruy Pauletti, e Professor Sé-
timo, suplentes.

Sala da Comissão, 24 de março de 2009. – De-
putado Gastão Vieira, Presidente  – Deputado Rogério 
Marinho, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
para reduzir, anualmente, a partir do exercí-
cio de 2009, o percentual da Desvinculação 
das Receitas da União incidente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata o art. 212 
da Constituição Federal, dá nova redação 
aos incisos I e VII do art. 208, de forma a pre-
ver a obrigatoriedade do ensino de quatro 
a dezessete anos e ampliar a abrangência 
dos programas suplementares para todas 
as etapas da educação básica, e dá nova 
redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 

212 e ao caput do art. 214, com a inserção 
neste dispositivo de inciso VI.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os incisos 1 e VII do art. 208 da Consti-
tuição Federal, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 208.  ..............................................  
 .......................................................................

I – educação básica obrigatória e gratui-
ta dos quatro aos dezessete anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na ida-
de própria; (NR)

 ..............................................................
VII – atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde”. (NR)

Art. 2º O § 4º do art. 211 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211.  ..............................................  
 .......................................................................

§ 4º Na organização de seus sistemas de 
ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios definirão formas de colabora-
ção, de modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório.

Art. 3º O § 3º do art. 212 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212.  ..............................................  
 .......................................................................

§ 3º A distribuição dos recursos públicos 
assegurará prioridade ao atendimento das ne-
cessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e eqüidade, nos termos do plano 
nacional de educação”. (NR)

Art. 4º O caput e o inciso III do art. 214 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional 
de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manu-
tenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
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níveis, etapas e modalidades por meio de ações in-
tegradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam a (NR):

I –  .........................................................
II –  ........................................................
III –  .......................................................
IV –  .......................................................
V –  ........................................................
VI _ estabelecimento de meta de aplica-

ção de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto”.

Art. 5º O art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 76.  ................................................  
 .......................................................................

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será de 
doze e meio por cento no exercício de 2009, 
cinco por cento no exercício de 2010, e nulo 
no exercício de 2011”. (NR).

Art. 6º O disposto no inciso I do art. 208 da Cons-
tituição Federal deverá ser implementado progressi-
vamente, até 2016, nos termos do plano nacional de 
educação, com apoio técnico e financeiro da União.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de março de 2009. – 
Deputado Gastão Vieira, Presidente  – Deputado 
Rogério Marinho, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 6.013-B, DE 2001 
(Do Sr. Jutahy Junior)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.216, de 06 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direi-
tos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 
tendo pareceres: da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação (RELATOR: DEP. JOÃO 
BITTAR); e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com emenda (RELATOR: DEP. 
JOÃO CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de  Segurida-
de Social e Família; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54)

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Pelo Projeto ora em exame os arts. 1º e 2º da Lei 
nº 10.216, de 06 de abril de 2001, são alterados.

Ao art. 1º é acrescido parágrafo único, o qual tem 
a seguinte redação:

“ Transtorno mental, para os fins desta 
lei, significa enfermidade psíquica em geral 
e substitui a “alienação mental” e quaisquer 
outras designações legais relativas à mesma 
classificação.”

Ao art. 2º se acresce o parágrafo X, que se trans-
creve abaixo:

“X– quando submetida a perícia médica, 
para qualquer fim:

a) ser examinada, diretamente, por junta 
integrada por maioria de psiquiatras;

b) obter os recursos técnicos necessários 
à elaboração do diagnóstico;

c) ter seu transtorno mental devidamen-
te classificado e esclarecido, de acordo com 
os padrões médicos aceitos internacional-
mente.”

A Comissão de Seguridade Social e Família apro-
vou a proposição sem emendas.

Chega em seguida a matéria a este Colegiado, 
onde se lança o presente parecer.

II – Voto do Relator

Consoante a alínea a do inciso IV do art. 32 do 
Regimento Interno desta Casa, cabe a esta Comissão 
se pronunciar sobre a constitucionalidade, a juridicida-
de e a técnica legislativa das proposições

A União, os Estados e o Distrito Federal encerram, 
concorrentemente, a competência para legislar sobre 
saúde (art. 24 da CF, XII). Pela abrangência dos dis-
positivos em foco, eles são gerais, cabendo, portanto, 
à União, preferencialmente, a propositura de normas 
gerais sobre a matéria focada (art. 24, § 1º). Não há 
reserva legal do Poder Executivo na matéria, conforme 
se depreende da leitura do art. 61, § 1º. A matéria é, 
desse modo, constitucional e jurídica.

No que concerne à técnica legislativa, observa-
se que não se escreveu ao final de cada dispositivo 
modificado a expressão “(NR)”, consoante dispõe a Lei 
Complementar nº 95, de 1998, em seu art. 12, III, d.

Considerando o que acaba de ser exposto, voto 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Lei nº 6.013, de 2001, na forma 
da emenda anexa.

Sala da Comissão, 5 de março de 2009. – 
Deputado   João Campos, Relator.
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EMENDA Nº 1

Acrescenta-se a expressão “NR” ao 
final do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001.

Sala da Comissão, 5 de março de 2009. – 
Deputado   João Campos, 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, com emenda (apresentada pelo 
Relator), do Projeto de Lei nº 6.013-A/2001, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado   João Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Eliseu Padilha – Vice-Presidente   em exercício, Tadeu 
Filippelli – Presidente  , e Bonifácio de Andrada – Vice-
Presidente  s, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Olivei-
ra, Ciro Gomes, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Indio 
da Costa, João Almeida, João Campos, José Eduardo 
Cardozo, Jutahy Junior, Márcio França, Mauro Benevi-
des, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Car-
neiro, Sérgio Brito, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, 
Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jor-
ginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Eliseu Padilha, Presidente   em exercício..

PROJETO DE LEI Nº 3.054-B, DE 2004 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, 
a fim permitir a ausência do empregado 
ao trabalho, na data de seu aniversário de 
nascimento, sem prejuízo de salário; ten-
do pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (RELATOR: DEP. LUCIANO CASTRO); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela inconstitucionalidade 
e injuridicidade (RELATOR: DEP. PAULO 
MAGALHÃES).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, da autoria do 
Deputado   Daniel de Almeida, altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para permitir 
a ausência do empregado ao trabalho, na data de seu 
aniversário de nascimento, sem prejuízo de salário.

A proposição foi aprovada pela Comissão de mé-
rito à qual foi distribuída – Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público –, e vem à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania para parecer 
terminativo, nos termos do art. 54, I, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputado  s.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O objetivo do Projeto de Lei é permitir ausência 
do empregado, com ônus para o empregador, tendo 
como justificativa a passagem do aniversário. A pro-
posta parece-nos, a princípio, legítima, mas não se 
coaduna com a Constituição Federal nem tampouco 
com a lógica do ordenamento jurídico laboral.

A Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 473, 
estatui hipóteses de ausências justificadas ao trabalho. 
São elas: casamento, luto e nascimento de filho que 
implicam em atos registrais e valorizam a família, objeto 
de tutela constitucional; Afastamento para obrigações 
militares, eleitorais e para comparecimento em juízo 
que são deveres dos cidadãos em prol de ideais cole-
tivos; Doação de sangue que exige a co-participação 
de empresários e empregados em prol da saúde pú-
blica e; para prestar exames vestibulares, em respeito 
ao direito de acesso à educação.

Todas as hipóteses são reconhecidamente razo-
áveis e conclamam a livre iniciativa a dar sua parcela 
de contribuição, remunerar quem não trabalhou, em 
benefício da sociedade.

Ocorre que não se afigura razoável que o em-
pregador custeie a falta do trabalhador no dia do ani-
versário deste. Qual seria o fundamento relevante? O 
de passar o dia com seus familiares que estarão ou 
deveriam estar trabalhando? A estes também seria 
garantida a folga justificada para comemorar o even-
to? Nesse dia o correto é trabalhar mais para dar uma 
resposta produtiva a sua existência.

Luís Roberto Barroso1 afirma que o princípio da 
razoabilidade ao influenciar a produção da norma deve 
ser encarado sob o seu aspecto interno e externo. O 
primeiro significa que deve haver uma “relação racional 
e proporcional entre seus motivos, meios e fins”. Quan-
to ao aspecto externo as normas devem se adequar a 
meios e fins propostos. Devemos lembrar que quem 
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tem a maior característica de estabelecer fins e meios 
que norteiam a produção de normas é a Constituição 
Federal, principiológica por excelência. Logo, o legis-
lador, ao tratar de qualquer matéria, deve observar os 
princípios constitucionais. Canotilho explica bem essa 
relação: “Entre o fim da autorização constitucional para 
uma emanação de leis restritivas e o exercício do poder 
discricionário por parte do legislador ao realizar esse 
fim deve existir uma inequívoca conexão material de 
meios e fins”2. Ora, não parece razoável que o Legis-
lador, em detrimento dos princípios da livre iniciativa 
e do reconhecimento das convenções e acordos co-
letivos de trabalho, previstos na Constituição Federal, 
estabeleça um ônus injustificado.

A liberação de um funcionário, como folga, no dia 
do aniversário, é matéria restrita a gestão do negócio. 
Não é possível que o Estado intervenha na entidade 
privada para estatuir um gravame sem que isso aten-
da o interesse público. Cabe aos trabalhadores e em-
pregadores decidirem, em processo negocial, sobre a 
obrigatoriedade de concessão de folgas adicionais.

Diante do exposto, concluímos pela inconstituciona-
lidade e injuridicidade do Projeto de Lei nº 3.054, de 2004, 
e manifestamo-nos pela sua rejeição por esta Comissão.

Sala da Comissão, 8 de abril de 2004., Deputado   
Paulo Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici-
dade do Projeto de Lei nº 3.054-A/2004, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado   Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Eliseu Padilha – Vice-Presidente   no exercício da Pre-
sidência, Tadeu Filippelli – Presidente  , Bonifácio de 
Andrada e Mainha – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Bruno Araújo, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Jefferson Campos, José Carlos Aleluia, 
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Marcelo Gui-
marães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Pelle-
grino, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vieira da 
Cunha, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Chico Lo-
pes, Hugo Leal, José Guimarães, Leo Alcântara, Luiz 
Couto e Onyx Lorenzoni.

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – 
Deputado   Eliseu Padilha, Presidente   em exercício.

1 – Barroso, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constitui-
ção: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
Saraiva, 1998. p. 206

2 – Canotilho, J.J. Gomes, Direito Constitucional, cit., p. 488 Apud 
Barroso, Luís Roberto Idem p.208.

PROJETO DE LEI Nº 1.536-B, DE 2007 
(Do Sr. Pepe Vargas)

Confere ao município de Nova Petrópo-
lis no Estado do Rio Grande do Sul, o título 
de “Capital Nacional do Cooperativismo de 
Crédito”; tendo pareceres: da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação, com 
emenda (relatora: DEP. MARIA DO ROSÁ-
RIO); e da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste 
e da Emenda da Comissão de Educação e 
Cultura (RELATOR: DEP. JOSÉ EDUARDO 
CARDOZO).

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

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei referenciado confere ao Município 
de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, o título de 
“Capital Nacional do Cooperativismo de Crédito”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Edu-
cação e Cultura, que a aprovou, em julgamento de mé-
rito, com uma emenda da Relatora, Deputada  Maria do 
Rosário, transformando o título honorífico em “Capital 
Nacional do Cooperativismo”.
Nesta fase, o projeto de lei e a emenda a ele apro-
vada em epígrafe, que tramitam em regime ordinário 
e sujeitos à apreciação conclusiva pelas Comissões, 
encontram-se submetidos ao crivo desta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para parecer, 
ocasião em que não receberam emenda.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o art. 32, IV, “a”, do RICD, compete a 
esta CCJC manifestar-se quanto à constitucionalida-
de, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e 
redacional do projeto de lei referenciado e da emenda 
a ele aprovada.

Analisando-os, verifico que estão satisfeitos os 
mandamentos dos artigos 22, I e 61 da Lei Maior não 
ocorrendo, pois, vício constitucional. Ademais, eles não 
contrariam Princípio Geral de Direito, de onde decorre 
a juridicidade de seus mandamentos.

Quanto à técnica legislativa e redacional com que 
foram elaborados, elas não merecem reparo, vez que 
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observam os ditames da Lei Complementar nº 95/98, 
que disciplina o processo de elaboração das leis.

Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e boa técnica redacional 
e legislativa do Projeto de Lei nº 1.536, de 2007, e da 
Emenda da Comissão de Educação e Cultura.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2008. – 
Deputado   José Eduardo Cardozo, 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 Lei nº 1.536-A/2007 
e da Emenda da Comissão de Educação e Cultura, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado   José 
Eduardo Cardozo.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Eliseu Padilha – Vice-Presidente   no exercício da Pre-
sidência, Tadeu Filippelli – Presidente  ,Bonifácio de 
Andrada e Mainha – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Bruno Araújo, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Jefferson Campos, José Carlos Aleluia, 
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Marcelo Gui-
marães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Pelle-
grino, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vieira da 
Cunha, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Chico Lo-
pes, Hugo Leal, José Guimarães, Leo Alcântara, Luiz 
Couto e Onyx Lorenzoni.

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – De-
putado   Eliseu Padilha, Presidente   em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.644-A, DE 2008 
(Do Sr. Décio Lima)

Acrescenta parágrafo ao art. 54 da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, que institui os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e Art. 
54, RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de lei de autoria do ilustre 
deputado Décio Lima que visa acrescentar parágrafo 
no art. 54 da Lei 9.099/95 no intuito de estabelecer 
depósito prévio das custas das diligências quando 
houver necessidade de cumprimento de atos judiciais 
por meio de oficial de justiça.

Como justificativa, o autor alega que “se por um 
lado o art. 54 da Lei nº 9.099/95 isenta o acesso ao 
Juizado Especial de qualquer pagamento de custas, 
taxas ou despesas, por outro, não consta da referida 
legislação que o Oficial de Justiça esteja obrigado a 
gastar o seu dinheiro e empregar seu veículo de trans-
porte, de graça, para cumprir diligências.”

Não foram apresentadas emendas nesta Comis-
são. Cumpre, nesta ocasião, o pronunciamento quanto 
a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e ao mérito do Projeto de lei em questão.

É o relatório

II – Voto do Relator

Quanto aos aspectos constitucional, jurídico e de 
boa técnica, a proposta em questão atende aos pres-
supostos formais e materiais previstos na Constituição 
federal e está em conformidade com os princípios e 
normas do ordenamento jurídico brasileiro.

Atualmente, o trabalho desempenhado pelos Ofi-
ciais de Justiça como auxiliares da Justiça é fundamen-
tal para a plena realização desta. O Poder Judiciário 
não pode desempenhar seu importante papel sem a 
figura do Oficial de Justiça. Este é a “longa manus” do 
juiz, realizando atos judiciais em todas as partes da 
comarca, e, de fato, a pretensão jurisdicional buscada 
pelas partes.

Segundo Vicente Greco Filho, “a figura central do 
juízo é, evidentemente, o juiz; todavia, sua atuação de-
pende de órgãos de apoio, em caráter permanente ou 
eventual, para a prática de determinados atos. O juízo, 
em sua forma mais simples é constituído pelo juiz, pelo 
oficial de justiça e pelo escrivão”. (Filho, Vicente Gre-
co, “Direito Processual Civil Brasileiro”, 1º volume, 12ª 
edição,São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, pág. 239).

O art. 143 do Código de Processo Civil dispõe que 
“incumbe ao oficial de justiça: I – fazer pessoalmente 
as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligên-
cias próprias do seu ofício, certificando no mandado o 
ocorrido, com menção de lugar, dia e hora. A diligên-
cia, sempre que possível, realizar-se-á na presença 
de duas testemunhas; II – executar as ordens do juiz 
a que estiver subordinado; III – entregar, em cartório, 
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o mandado, logo depois de cumprido; IV – estar pre-
sente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção 
da ordem; V – efetuar avaliações”.

Os atos praticados pelos Oficiais de Justiça têm 
“fé pública”, ou seja, prevalecem até prova em con-
trário. Além dos deveres legais, o Oficial de Justiça é 
civilmente responsável: I – quando, sem justo motivo, 
se recusar a cumprir, dentro do prazo, os atos que 
Ihe impõe a lei, ou os que o juiz, a que está subordi-
nado, Ihe comete; II – quando praticar ato nulo com 
dolo ou culpa.

Assim, é evidente a importância da profissão e a 
responsabilidade que seu exercício envolve. O Oficial 
de Justiça é peça essencial para que se dê concre-
tamente aos cidadãos jurisdicionados uma prestação 
jurisdicional equânime dentro de um prazo razoável.

Por tudo isso, é justo que, quando houver ne-
cessidade de cumprimento de atos judiciais por meio 
de oficial de justiça, a parte interessada providencie o 
depósito prévio das custas das diligências, no intuito 
de evitar que o oficial de justiça empregue seu dinheiro 
e seu veículo para cumprir diligências.

Ademais, a redação do art. 54 da Lei nº 9.099/95 
dispõe que “o acesso ao Juizado Especial independe-
rá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas”, não fazendo nenhuma 
menção quanto ao andamento processual por ato do 
oficial de justiça.

A alteração proposta pelo autor merece o nosso 
apoio por constituir-se uma medida justa e razoável 
em prol dos oficiais de justiça que exercem atividade 
essencial para efetivação da justiça.

Diante do exposto, o parecer é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de lei nº 3.644/08 e, no mérito, pela aprovação.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2008. – 
Deputado   Regis de Oliveira, 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, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 3.644/2008, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Eliseu Padilha – Vice-Presidente   no exercício da Pre-
sidência, Tadeu Filippelli – Presidente  ,Bonifácio de 
Andrada e Mainha – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Bruno Araújo, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Geraldo Pudim, Jefferson Campos, José Carlos Aleluia, 
José Eduardo Cardozo, José Genoíno, Marcelo Gui-

marães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Pelle-
grino, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Vieira da 
Cunha, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Chico Lo-
pes, Hugo Leal, José Guimarães, Leo Alcântara, Luiz 
Couto e Onyx Lorenzoni.

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – 
Deputado   Eliseu Padilha, Presidente   em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.170-A, DE 2008 

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

TVR 661/2008 
MSC 376/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Afonso 
Bezerra a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande do 
Norte; tendo parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa (RELATOR: DEP. FELIPE MAIA).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 753, de 18 de dezembro de 2007, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Afonso Bezerra a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Afonso Bezerra, Estado 
do Rio Grande do Norte.

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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III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.170, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Felipe 
Maia, 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 Legislati-
vo nº 1.170/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Felipe Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 

Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente  .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.181-A, DE 2008 

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

TVR 757/2008 
MSC 382/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Som Alvorada Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Formoso 
do Araguaia, Estado do Tocantins; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. SANDRO MABEL).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 246, de 24 de abril de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Som Alvorada Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Formoso do Araguaia, Estado 
do Tocantins.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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.
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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 1.181, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   SANDRO 
MABEL, 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 Legislati-
vo nº 1.181/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.204-A, DE 2008 

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

TVR 888/2008 
MSC 544/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Artesãos e Artistas de Lajeado a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Lajea-
do, Estado do Tocantins; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. SANDRO MABEL).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 176, de 11 de abril de 2008, que 
autoriza a Associação dos Artesãos e Artistas de La-
jeado a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Lajeado, Estado do Tocantins.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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-
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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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.204, de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Sandro 
Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.204/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.221– A, DE 2008 

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

TVR 926/2008 
MSC 704/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Assistencial e Educativa Comunidade 
Solidária de São Manuel a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município São Manuel, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 704/2008, que 
autoriza a Associação Assistencial e Educativa Comu-
nidade Solidária de São Manuel a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município São Manuel, 
Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o 
local da exploração, em verdade, São Manuel não é 
privativo do Estado que leva o nome.

III – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 30 de janeiro de 2009. – 

Deputado   Regis de Oliveira, Relator.
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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 Legislati-
vo nº 1.221/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.226-A, DE 2008 

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

TVR 934/2008 
MSC 704/2008

Aprova o ato que autoriza a Comu-
nidade do Bairro Santa Terezinha a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município Canas, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 704/2008, que 
autoriza a Comunidade do Bairro Santa Terezinha a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município Canas, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, Canas não é privativo 
do Estado que leva o nome.

III – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 30 de janeiro de 2009. – , 

Deputado   Regis de Oliveira, 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 Legislati-
vo nº 1.226/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
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Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.227-A, DE 2008 

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

TVR 935/2008 
MSC 704/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Marzagão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Marzagão, Estado 
de Goiás; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (RELATOR: DEP. SANDRO MA-
BEL).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 420, de 24 de julho de 2007, que autoriza 
a Associação Comunitária de Marzagão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Marzagão, Estado de Goiás.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.227, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Sandro 
Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.227/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
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de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.229-A, DE 2008 

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

TVR 937/2008 
MSC 704/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão para o 
Desenvolvimento Cultural e Social de Mor-
tugaba a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Mortugaba, Estado da Bahia; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 24 de julho de 2007, que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
para o Desenvolvimento Cultural e Social de Mortuga-
ba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Mortugaba, 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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.229, de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.229/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.246-A, DE 2008 

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

TVR 969/2008 
MSC 709/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária de Bonópolis a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Bonópolis, Es-
tado de Goiás; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (RELATOR: DEP. SANDRO 
MABEL).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 133, de 11 de abril de 2007, que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária de Bonópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bonópolis, Estado de Goiás.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.246, de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Sandro 
Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.246/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009., 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09833 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.257-A, DE 2008 

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

TVR 997/2008 
MSC 710/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Nova 
Olinda, Estado Tocantins; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. SANDRO MABEL).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 320, de 19 de junho de 2007, que 
outorga permissão à Rádio Som Araguaia de Palmas 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Nova Olinda, 
Estado do Tocantins.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.257, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Sandro 
Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.257/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.266-A, DE 2008 

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

TVR 1007/2008 
MSC 712/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO E CULTU-
RA LTDA. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 712/2008, que 
outorga permissão à SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO 
E CULTURA LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, São José do Rio Preto 
não é privativo do Estado que leva o nome.

III – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 30 de janeiro de 2009. – , 

Deputado   Regis de Oliveira, 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 Legislati-
vo nº 1.266/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.268-A, DE 2008 

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

TVR 1011/2008 
MSC 712/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA 
DALVA LTDA. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de PARANAPANEMA, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
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nica legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 712/2008, que 
outorga permissão à EMPRESA DE RADIODIFUSÃO 
ESTRELA DALVA LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de PARANAPANEMA, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o lo-
cal da exploração, em verdade, Paranapanema não é 
privativo do Estado que leva o nome.

III – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2009. – , 

Deputado   Regis de Oliveira, 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 Legislati-
vo nº 1.268/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – , 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.272-A, DE 2008 

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

TVR 1015/2008 
MSC 712/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à SISTEMA INTEGRADO DE RADIOCOMU-
NICAÇÃO LTDA.-SIR para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Ipuã, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 712/2008, que 
outorga permissão à SISTEMA INTEGRADO DE RA-
DIOCOMUNICAÇÃO LTDA.-SIR para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Ipuã, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 

ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o 
local da exploração, em verdade, Ipuã não é privativo 
do Estado que leva o nome.

III – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2009. – 

Deputado   Regis de Oliveira, 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 Legislati-
vo nº 1.272/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 

Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   TADEU FILIPPELLI, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.274-A, DE 2008 

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

TVR 1019/2008 
MSC 713/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO NOVO MILÊNIO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Sertãozinho, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (RELATOR: DEP. REGIS DE 
OLIVEIRA).

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  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 713/2008, que 
outorga permissão à RÁDIO NOVO MILÊNIO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência.

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3).

É o relatório.
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Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe 
ao Poder Executivo a outorga de autorizações, per-
missões e concessões para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens. De seu turno, compete 
ao Congresso Nacional a apreciação do ato (§ 1º do 
mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo).

Supõe-se a regularidade do ato, diante das in-
formações prestadas pela Casa Civil da Presidência 
da República, que esclarece ter sido a expedição da 
Portaria antecedida de licitação regular, sem quais-
quer recursos de terceiros, tendo sido homologada a 
licitação formulada.

Embora o nome possa não ter relação com o 
local da exploração, em verdade, Sertãozinho não é 
privativo do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa.

O parecer é pela aprovação.
Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2009. – 

Deputado   Regis de Oliveira, 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 Legislati-
vo nº 1.274/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.280-A, DE 2008 

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

TVR 1028/2008 
MSC 708/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária Para-
íso FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Mascote, Estado da Bahia; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 4 de abril de 2008, que autoriza 
a Associação Cultural de Difusão Comunitária Paraíso 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Mascote, 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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.280, de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.280/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.282-A, DE 2008 

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

TVR 1035/2008 
MSC 708/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Nossa Senhora da Abadia 

a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Lagoa 
da Confusão, Estado de Tocantins; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. SANDRO MABEL).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 427, de 09 de julho de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Nossa Senhora 
da Abadia a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Lagoa da Confusão, Estado 
de Tocantins.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
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normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.282, de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Sandro 
Mabel, 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 Legislati-
vo nº 1.282/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.286-A, DE 2008 

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

TVR 427/2008 
MSC 184/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Terra F.M. Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Tucumã, Estado Pará; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. GERSON PERES).

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

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 206, de 14 de março de 2005, que outorga 
permissão à Terra F.M. Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Tucumã, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.286, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Gerson 
Peres, Relator.
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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 Legislati-
vo nº 1.286/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.287-A, DE 2008 

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

TVR 436/2008 
MSC 184/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à AUTO CAP – Comunicações Indústria e 
Comércio de Petróleo e Derivados Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de São 
João da Baliza, Estado de Roraima; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 699, de 29 de dezembro de 2005, 
que outorga permissão à AUTO CAP – Comunicações 
Indústria e Comércio de Petróleo e Derivados Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de São João da Ba-
liza, Estado de Roraima.

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.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.287, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Colbert 
Martins, Relator.
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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 Legislati-
vo nº 1.287/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.291-A, DE 2008 

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

TVR 493/2008 
MSC 186/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede Norte de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Santa Maria do Pará, Estado do Pará; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 233, de 24 de abril de 2006, que outorga 
permissão à Rede Norte de Comunicação Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Santa Maria do Pará, 
Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.291, de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.291/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.
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Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.295-A, DE 2008 

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

TVR 825/2008 
MSC 384/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Brasil Novo, Estado do Pará; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(RELATOR: DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 609, de 21 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Rede União de Rádio e Televisão 
do Pará Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Bra-
sil Novo, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

III – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem 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 legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.295, de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.295/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
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mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.307-A, DE 2008 

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

TVR 952/2008 
MSC 706/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural dos Moradores 
de Serra do Ramalho – ACCMSR a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Serra do Ra-
malho, Estado da Bahia; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 140, de 1º de abril de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural dos Moradores 
de Serra do Ramalho – ACCMSR a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Serra do 
Ramalho, 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 Deputado  s (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 1.307, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.307/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
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Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.308-A, DE 2008 

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

TVR 956/2008 
MSC 707/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à W.A.C Rabelo & Cia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Augusto 
Corrêa, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. GERSON PERES).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 307, de 11 de junho de 2008, que 
outorga permissão à W.A.C Rabelo & Cia Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Augusto Corrêa, 
Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 1.308, 
de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Gerson 
Peres, 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 Legislati-
vo nº 1.308/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.309-A, DE 2008 

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

TVR 968/2008 
MSC 709/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Ajuru FM de Limoeiro do Ajuru 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Limoeiro 
do Ajuru, Estado do Pará; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. GERSON PERES).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 132, de 11 de abril de 2007, que autoriza 
a Associação Rádio Ajuru FM de Limoeiro do Ajuru a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.309, de 2008.

Sala da Comissão, 2009. – Deputado   Gerson 
Peres, 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 Legislati-
vo nº 1.309/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.314-A, DE 2008 

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

TVR 989/2008 
MSC 710/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Amazônia Comunicações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Ana-
nindeua, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (RELATOR: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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  
CONSTITUIÇÃO 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 278, de 29 de maio de 2007, que 
outorga permissão à Amazônia Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Ananindeua, 
Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputado  s (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 pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.314, de 2008.

Sala da Comissão, 2008. – Deputado   Colbert 
Martins, 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 Legislati-
vo nº 1.314/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado   Colbert Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputado  s: 
Tadeu Filippelli – Presidente  , Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada – Vice-Presidente  s, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Ciro Gomes, Ciro Noguei-
ra, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, Indio da Costa, João Almeida, 
João Campos, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Márcio França, Mauro Benevides, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis 
de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo Filho, 
Zenaldo Coutinho, Carlos Abicalil, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, Jairo Ataide, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, 
Paulo Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 17 de março de 2009. – 
Deputado   Tadeu Filippelli, Presidente . 
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 11 de março de 2009.

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia onze 
de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no 
Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputado  s, com 
a presença dos Senhores Deputado  s Eduardo Gomes 
– Presidente  ; Professora Raquel Teixeira, Cida Diogo 
e Luiza Erundina – Vice-Presidente  s; Antonio Carlos 
Chamariz, Bilac Pinto, Bispo Gê Tenuta, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Emanuel Fernandes, Eu-
nício Oliveira, Gilmar Machado, Glauber Braga, Gus-
tavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Lindomar Garçon, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Paulo Bornhausen, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Pimenta, Paulo Rober-
to, Paulo Teixeira, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Uldurico Pinto, Vic Pires Franco e Wal-
ter Pinheiro – Titulares; Andreia Zito, Angela Amin, 
Ariosto Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, 
Eliene Lima, Jorginho Maluly, Lobbe Neto, Marcelo 
Melo, Nelson Meurer, Rômulo Gouveia, Takayama e 
Wellington Fagundes – Suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado   William Woo, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputado  s Abelardo Ca-
marinha, Beto Mansur, Jader Barbalho, Jorge Tadeu 
Mudalen, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo 
Lima, Solange Amaral, Wladimir Costa e Zequinha 
Marinho. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente   declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 1ª reunião, realizada no dia 4 de 
março de 2009. A Deputada  Luiza Erundina 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 da Presidência da Casa, para conhecimen-
to, cópia do seguintes AVISOS da Casa Civil: – aviso 
nº 1.126/2008, encaminhando a mensagem nº 948/2008, 
que autoriza as transferências das concessões outor-
gadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar 
serviços de radiodifusão sonora em onda média: Rádio 
Cultura de Jales Sociedade Ltda., para a Rádio Nova 
Cultura Ltda., no município de Jales, SP; e Rádio Clu-
be Ltda., para a Fundação Nossa Senhora do Bom 
Conselho, no município de Santo Antônio de Jesus, 

BA; – aviso nº 1.125/2008, encaminhando a mensagem 
nº 947/2008, que autoriza a transferência indireta, para 
outros grupos de cotistas, do controle societário das 
entidades relacionadas, concessionárias de serviços 
de radiodifusão sonora em onda média: Rádio Clube 
de Indaial Ltda., no município de Indaial, SC; e Rádio 
Independência de Salto do Lontra Ltda., no município 
de Salto do Lontra, PR; – aviso nº 92/2009 encami-
nhando a mensagem nº 90/2009, que autoriza a trans-
ferência da concessão outorgada à Rádio Globo de 
Salvador Ltda., para explorar serviços de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Salvador, BA, 
para a Fundação Cultural de Radiodifusão José Jere-
mias de Oliveira; – aviso nº 99/2009 encaminhando a 
mensagem nº 97/2009, que autoriza as transferências 
indiretas, para outros grupos de cotistas, do controle 
societário da TV União de Minas Ltda., no município 
de Araxá, MG; da Televisão Sul de Minas S/A., no mu-
nicípio de Varginha, MG; e da Televisão Cabugi Ltda., 
no município de Natal, RN, concessionárias de servi-
ços de radiodifusão de sons e imagens; – aviso nº 
101/2009, encaminhando a mensagem nº 99/2009, 
que autoriza as transferências indiretas, para outros 
grupos cotistas, do controle societário da Rádio Litoral 
Maranhense Ltda., no município de São Luis, MA; do 
Sistema Cumbica de Radiodifusão Ltda., no município 
de Guarulhos, SP; e da Sociedade Rádio Cacique de 
Capivari Ltda., no município de Capivari, SP, conces-
sionárias de serviços de radiodifusão sonora em onda 
média; – aviso nº 119/2009, encaminhando a mensa-
gem nº 120/2009, que autoriza as retificações das 
transferências indiretas do controle societário da TV 
São José do Rio Preto Ltda., no município de São José 
do Rio Preto, SP; e da Rede Abolição de Rádio Ltda., 
no município de Juazeiro do Norte, CE, concessioná-
rias, respectivamente, de serviços de radiodifusão de 
sons e imagens, e de radiodifusão sonora em onda 
média; 2) esta presidência recebeu em 10/12/2008, do 
Presidente   do Senado Federal, senador Garibaldi Al-
ves Filho, cópia do ofício do Presidente   da Seção de 
São Paulo da OAB, Luiz Flávio Borges D’Urso, enca-
minhando estudo relativo ao Projeto de Lei que trata 
dos crimes cometidos na área de infomática (PL 
84/1999); 3) recebeu do Presidente   do Tribunal de 
Contas da União, ministro Ubiratan Aguiar, para co-
nhecimento, cópia do despacho do ministro Walton 
Alencar Rodrigues no processo de representação acer-
ca de supostas irregularidades nas outorgas de per-
missões para exploração do serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada em algumas localida-
des do Estado de Minas Gerais; 4) recebeu convite da 
Fecomércio para o debate “15 anos do Plano Real: 
antecedentes, resultados e perspectivas”, que será 
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realizado no dia 24 de março, na sede da Fecomércio 
em São Paulo; 5) recebeu da reitora da Universidade 
de São Paulo, Suely Vilela, e encontra-se na secreta-
ria desta comissão, para consulta dos senhores par-
lamentares, o Anuário Estatístico da USP 2008. OR-
DEM DO DIA: 1 – TVR Nº 32/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 130/2007) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 
de dezembro de 2006, que “Renova a concessão ou-
torgada à Fundação Sagrado Coração de Jesus de 
União da Vitória, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, sem direito de exclusividade, 
no Município de União da Vitória, Estado do Paraná.”” 
RELATOR: Deputado   ARIOSTO HOLANDA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 2 – TVR Nº 211/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 535/2007) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16 
de julho de 2007, que “ Renova a concessão outorga-
da à Rádio Difusora Ouro Fino Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem 
direito de exclusividade, no município de Ouro Fino, 
Estado de Minas Gerais””. RELATOR: Deputado   PAU-
LO LIMA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 3 – PROJETO DE 
LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “veda 
às empresas operadoras de Telefonia Celular, impor 
aos usuários de telefones celulares pré-pagos, limite 
de tempo para a utilização de créditos ativados”. (Apen-
sados: PL 1897/2003, PL 2352/2003, PL 3388/2004, 
PL 4182/2004 e PL 4441/2004) RELATOR: Deputado   
ROBERTO ROCHA. PARECER: pela aprovação deste, 
do PL 1897/2003, do PL 2352/2003, do PL 3388/2004, 
do PL 4182/2004, e do PL 4441/2004, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2005 da CC-
TCI. Vista ao Deputado   Bilac Pinto, em 17/12/2008. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DE-
PUTADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. 
Joaquim Francisco – que “dispõe sobre a responsabi-
lidade técnica pelas pesquisas estatísticas, mercado-
lógicas, de opinião pública e assemelhadas”. (Apen-
sado: PL 4219/2004 (Apensado: PL 5655/2005)) RE-
LATOR: Deputado   NELSON PROENÇA. PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 4219/2004, e do PL 
5655/2005, apensados. Vista ao Deputado   Julio Se-
meghini, em 26/11/2008. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.541/04 – do Sr. 
Eduardo Cunha – que “estabelece a obrigatoriedade 
das operadoras de telefonia celular no território brasi-
leiro de padronizar seus cartões de recarga para tele-
fones pré-pagos, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado   ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 

DE OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 2.016/07 – do 
Sr. Ribamar Alves – que “obriga o Serviço de Telefonia 
Celular nos municípios com mais de 10.000 (dez mil) 
habitantes” (Apensado: PL 2678/2007) RELATOR: 
Deputado   ROBERTO ROCHA. PARECER: pela apro-
vação deste, e do PL 2678/2007, apensado, com subs-
titutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 7 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.189/07 – do Sr. Arnon Bezerra – que 
“estabelece normas para a utilização de marca publi-
citária pelo Governo Federal e para seus investimentos 
em publicidade e propaganda”. RELATOR: Deputado   
RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
8 – PROJETO DE LEI Nº 2.973/08 – do Sr. William 
Woo – que “obriga as operadoras de telefonia celular 
a fazer o bloqueio do número IMEI (International Mo-
bile Equipment Identity – Identidade Internacional de 
Equipamento Móvel), dos aparelhos celulares que se-
jam objeto de perda, furto ou roubo”. RELATOR: 
Deputado   COLBERT MARTINS. PARECER: pela re-
jeição. O Deputado   Jorginho Maluly apresentou voto 
em separado em 17/12/2008. Falaram os Deputado  s 
William Woo (autor da proposição), Bispo Gê Tenuta, 
Miro Teixeira e Paulo Pimenta. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – do 
Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre a comerciali-
zação de equipamentos de radiação”. RELATOR: 
Deputado   ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.399/08 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “altera a redação do art. 19 da Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996, acrescentando exigências ao 
depósito de pedido de patente”. RELATOR: Deputado   
RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela aprova-
ção. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. Encer-
rada a Ordem do Dia, o Deputado   Rodrigo Rollemberg, 
ressaltando a importância do debate sobre as relações 
entre as fundações e as instituições públicas de ensi-
no superior no Brasil, solicitou ao presidente que rea-
lizasse o mais breve possível a audiência pública apro-
vada no requerimento de sua autoria nº 107/2008, que 
trata do assunto. Sugeriu, ainda, a alteração da lista 
dos convidados para o evento que, depois de aprova-
da pelo plenário, passou a ser assim composta: Minis-
tro de Estado da Educação, Fernando Haddad; Airton 
Grazzioli, membro da Promotoria de Justiça de Fun-
dações do Ministério Público do Estado de São Paulo; 
Luiz Pinguelli Rosa, diretor do Instituto Alberto Luis 
Coimbra de Pós-Graduação – COPPE/UFRJ; Naomar 
de Almeida Filho, reitor da Universidade Federal da 
Bahia, Marco Antonio Raupp, presidente da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência e um repre-
sentante da IFET – Instituições Federais de Educação 



Março de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 26 09849 

Tecnológica. Falaram os Deputado  s Professora Raquel 
Teixeira, Gilmar Machado, Bilac Pinto, Miro Teixeira, 
Walter Pinheiro e Emanuel Fernandes. A seguir, o 
Presidente   concordando com a sugestão do Deputado   
Walter Pinheiro informou que será criada subcomissão 
especial destinada a acompanhar a execução orça-
mentária dos projetos nas áreas consideradas de in-
teresse do colegiado. Apoiaram a decisão os Deputado-
 s José Rocha, Rodrigo Rollemberg e Emanuel Fernan-
des. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente   encerrou os trabalhos às onze horas e 
vinte e sete minutos. Para constar, eu,  Myriam Gon-
çalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presen-
te Ata que será assinada pelo Presidente   e encami-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputado-
 s. Deputado   Eduardo Gomes, Presidente .

COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATI-
VA ORDINÁRIA

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, REA-
LIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2009

Às quinze horas e sete minutos do dia vinte e qua-
tro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 12 da Câmara dos Deputado  s, com a presen-
ça dos Senhores Deputado  s Tadeu Filippelli – Presidente  ; 
Eliseu Padilha e Mainha – Vice-Presidente  s; Antonio 
Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Bruno Araújo, Carlos 
Bezerra, Ciro Gomes, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, 
Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Je-
fferson Campos, João Almeida, João Campos, João 
Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, José Eduardo Car-
dozo, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, Maurício 
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Fi-
lho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Paes Landim, 
Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, Regis de 
Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Sandra 
Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, Vicen-
te Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney 
Queiroz e Zenaldo Coutinho – Titulares; Arnaldo Faria 
de Sá, Carlos Abicalil, Chico Lopes, Edson Aparecido, 
Eduardo Amorim, George Hilton, Hugo Leal, Jaime Mar-
tins, Jairo Ataide, João Magalhães, Jorginho Maluly, 
José Guimarães, Luciano Pizzatto, Luiz Couto, Major 
Fábio, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Odílio Balbinotti, 
Osmar Júnior, Pastor Pedro Ribeiro, Renato Amary, Ri-
cardo Tripoli e William Woo – Suplentes. Compareceram 
também os Deputado  s Mário Heringer, Silvio Costa e 
Vitor Penido, como não-membros. Deixaram de compa-

recer os Deputado  s Antonio Carlos Pannunzio, Augus-
to Farias, Bonifácio de Andrada, Carlos Wilson, Colbert 
Martins, Indio da Costa, José Genoíno, José Mentor, 
Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Márcio França, 
Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Maluf, Valtenir Pe-
reira e Vieira da Cunha. O Presidente   declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas das quin-
ta e sexta reuniões ordinárias realizadas em dezessete 
e dezoito de março. O Deputado   Arnaldo Fria de Sá 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, as 
Atas foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 
1 – Ofício do Senhor Deputado   William Woo, justifican-
do ausência nas reuniões entre os dias treze e vinte de 
março do corrente, em razão de viagem oficial ao Japão; 
2 – Ofício do Senhor Deputado   Marcelo Itagiba, justifi-
cando ausência nas reuniões dos dias doze e dezes-
sete de março, em razão de compromissos externos na 
Comissão Parlamentar de Inquérito de Escutas Telefô-
nicas Clandestinas; 3 – Ofício do Senhor Líder do PSC, 
Deputado   Hugo Leal, justificando ausência na reunião 
do dia dezessete de março, para participar de diligência 
promovida pela CPI das Escutas Telefônicas Clandes-
tinas; 4 – Comunicado dos Senhores Deputado  s Efraim 
Filho, Índio da Costa, Mendonça Prado e Solange Ama-
ral, informando que não assinalaram presença na reu-
nião do dia dezoito de março, em razão do decreto de 
luto oficial pela morte do Deputado   Clodovil Hernandes; 
5 – Comunicado do Senhor Deputado   Jorginho Maluly, 
informando que não participou da reunião do dia dezoi-
to de março, tendo em vista que foi designado pela li-
derança do Partido Democratas para acompanhar o 
sepultamento do Deputado   Clodovil Hernandes; 6 – Ofí-
cio o Senhor Deputado   Mainha, justificando ausência 
na reunião do dia dezessete de março, em razão de 
audiência agendada com o Ministro das Relações Ins-
titucionais; 7 – Correspondência do Senhor Deputado   
Arnaldo Faria de Sá, justificando ausência na reunião 
do dia doze de março, em razão de estar representan-
do a Câmara em missão oficial. ORDEM DO DIA: Os 
Deputado  s Arnaldo Faria de Sá, Mendonça Prado, Flá-
vio Dino, João Campos, Regis de Oliveira, Mainha, Ge-
raldo Pudim, Mauro Benevides, Paulo Magalhães, Pas-
tor Manoel Ferreira, Felipe Maia e Efraim Filho reque-
reram inversão de pauta para apreciação dos itens um, 
trinta e seis, noventa e nove, vinte e seis, cento e nove, 
cento e cinqüenta e cinco, cento e quarenta e cinco, 
quarenta e cinco, trinta e nove, cento e cinco, cento e 
um, e cento e vinte três, respectivamente. Foram os re-
querimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/98 
– do Senado Federal – Abdias Nascimento – (PLS 
114/1997) – que “dispõe sobre a ação civil destinada 
ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, 
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para a preservação da honra e dignidade de grupos 
raciais, étnicos e religiosos”. RELATOR: Deputado   
EFRAIM FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 2 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.430/00 – do 
Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti – (PLS 109/2000) 
– que “denomina “Rodovia Governador Aquilino Mota 
Duarte” ao trecho da rodovia BR-210”. RELATOR: 
Deputado   EFRAIM FILHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.560/01 
– da Sra. Nice Lobão – que “autoriza o enteado a ado-
tar o nome de família do padrasto”. RELATOR: Deputado   
EFRAIM FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.043/02 – do Sr. 
Pompeo de Mattos – que “assegura ao recém-nascido 
o direito de realização de exames de identificação de 
catarata congênita e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado   EFRAIM FILHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 163/03 
– do Sr. Inocêncio Oliveira – que “dá denominação a 
viadutos da BR-232, localizados no perímetro urbano 
da cidade de Bezerros, no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado   EFRAIM FILHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI Nº 421/03 – do Sr. José Pimentel – que “acrescen-
ta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, para descaracterizar a sucessão de empregador 
no caso que menciona e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado   MARCELO ITAGIBA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 6.630/06 – do Sr. Maurício Rands – que “pro-
íbe que uma mesma pessoa ocupe duas vagas simul-
taneamente em instituições públicas de ensino superior” 
e UMA EMENDA DE REDAÇÃO. RELATOR: Deputado   
MARCELO ITAGIBA. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade, com 
emenda. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 345/07 – do Senado Federal-Romeu Tuma – (PLS 
372/2005) – que “disciplina o funcionamento de empre-
sas de desmontagem de veículos automotores terres-
tres, altera o art. 114 e o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado   MARCELO ITAGIBA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI Nº 1.090/07 – do Sr. Edmilson Valentim – que “alte-
ra a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado   MARCELO ITAGI-

BA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a 
Redação Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/07 – do Sr. Cláudio 
Magrão – que “dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, 
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado   MARCELO ITAGI-
BA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a 
Redação Final por unanimidade. 11 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 2.200/07 – do Sr. Giovanni 
Queiroz e outros – que “altera a Relação Descritiva das 
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do 
Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei 
nº 5.917, de 1973, para dar novos pontos de passagem 
à BR-222”. RELATOR: Deputado   MARCELO ITAGIBA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 237/07 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 218/2006) – que “altera o 
art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
determinando às instituições de ensino obrigatoriedade 
no envio de informações escolares aos pais, conviven-
tes ou não com seus filhos”. RELATOR: Deputado   
EFRAIM FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 13 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 598/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 354/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Bispo & Fernandes Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Ji-Paraná, Estado de Ron-
dônia”. RELATOR: Deputado   MOREIRA MENDES. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 14 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 678/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
360/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema de Comunicações Rocha & Leite Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Governador Jorge Teixeira, 
Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado   MOREIRA 
MENDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 15 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 720/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 539/2008) – que “aprova o ato que 
outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Tele-
visão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média no município de Porto Velho, Estado 
de Rondônia”. RELATOR: Deputado   MOREIRA MEN-
DES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
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e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 16 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 732/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 587/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Comunicadores em Rádio 
Comunitária, Geração FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Vale do Paraíso, Es-
tado de Rondônia”. RELATOR: Deputado   MOREIRA 
MENDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 17 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 881/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 518/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema Jovem de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Nova Mamoré, 
Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado   MOREIRA 
MENDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 18 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 897/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 611/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária Pró Braço 
do Rio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Conceição da Barra, Estado do Espí-
rito Santo”. RELATOR: Deputado   MAURÍCIO QUIN-
TELLA LESSA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
19 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 967/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 812/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Editora Diário da Amazônia S/C 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Alta Floresta 
D’’Oeste, Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado   
MOREIRA MENDES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.011/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 669/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento 
Comunitário Beneficente Cultural Rádio Canavieiras – 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Canavieiras, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado   MARCELO GUIMARÃES FILHO. PARECER: 

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 21 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.110/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
836/2008) – que “aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Calhandra AM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média no Município de 
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado   VILSON COVATTI. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 22 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.114/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 847/2008) – 
que “aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária Rádio Amigos do Pinhal FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Balneário Pi-
nhal, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado   
VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
23 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.131/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 896/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação de Comunicação 
Comunitária Três Cachoeiras a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Três Cachoeiras, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado   
VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
24 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.155/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 339/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a ACIPA – Associação Comunitá-
ria de Palmeirante a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Palmeirante, Estado do 
Tocantins”. RELATOR: Deputado   SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.174/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 721/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Ipê Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Arcos, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado   JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
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houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.175/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 725/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Astral Co-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Mon-
te Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado   JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.184/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 785/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO 
SEM FRONTEIRAS FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado   VILSON COVATTI. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.188/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
800/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Anta Gorda, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado   VILSON COVATTI. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 29 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.209/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 898/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação da Rádio Comunitária FM Cidade de Cam-
pos Lindos a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Campos Lindos, Estado do To-
cantins”. RELATOR: Deputado   SANDRO MABEL. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.211/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 900/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Ibirapuitense de Radiodifusão Comunitária 
– AIRC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Ibirapuitã, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado   VILSON COVATTI. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-

vado por unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.214/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 912/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Educativa e de Radiodifusão 
de Posse (GO) – ACERP a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Posse, Estado de 
Goiás”. RELATOR: Deputado   SANDRO MABEL. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.215/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 913/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária Amigos de 
São Nicolau a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de São Nicolau, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado   VILSON COVAT-
TI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 33 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.217/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 916/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Aracruz a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Aracruz, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: 
Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.218/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 917/2008) – 
que “aprova o ato que autoriza a Associação Comuni-
tária Cultural de Fundão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Fundão, Estado do 
Espírito Santo”. RELATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.225/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 931/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Renascer Rádio FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado   JOÃO MAGALHÃES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
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tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.231/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
939/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Novo Tempo a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
Santa Maria do Suaçuí, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 37 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.232/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
940/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária e Alternativa Santaclarense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio Santa Clara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 38 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.234/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
943/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Nova Era – ACONER a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Carva-
lhópolis, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado   
JOÃO CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
39 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.235/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 945/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Mirante a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Mirante, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado   MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 40 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.236/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
946/2008) – que “aprova o ato que autoriza a POESIS 
– Associação Cultural e Artística de Antônio Carlos a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 41 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.238/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
951/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio FM Anhanduí a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 42 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.247/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
971/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Rádio Consolata FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Três de 
Maio, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado   
VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
43 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.250/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 978/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária do 
Município de Ibiraiaras a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Ibiraiaras, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado   VILSON CO-
VATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 44 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.259/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 999/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CUL-
TURAL JOÃO CALVINO para executar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Resplendor, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado   JOÃO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
45 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.262/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1003/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SOM 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
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Deputado   SANDRO MABEL. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.275/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1020/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rede Me-
tropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Mu-
nicípio de Tailândia, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado   GERSON PERES. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 47 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.279/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1027/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
Turuçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado   VILSON COVATTI. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 48 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.284/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
296/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio Cidade FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Caroli-
na, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado   FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 49 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.288/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 446/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO E TV DESAN TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Gua-
nhães, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado   
JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 50 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.299/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 889/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos 
da Cultura a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado   JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-

nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 51 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.300/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 924/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária “Semeando Vidas” a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São José dos Basílios, Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado   FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 52 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.312/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 975/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a CECOAMA – Central de 
Comunicação de Amarante do Maranhão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado   FLÁVIO DINO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 53 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.320/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1030/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Brigadistas de Sampaio – ABS a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Sam-
paio, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado   SAN-
DRO MABEL. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
54 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.340/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 990/2008) – que “apro-
va o ato que outorga permissão à Difusora Natureza 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Iacri, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado   REGIS DE OLI-
VEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 55 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.341/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – que “aprova o ato que outorga permis-
são à FM SÃO BENTO DE AMONTADA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Banabuiu, Estado do Cea-
rá”. RELATOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
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por unanimidade o Parecer. 56 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.342/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1001/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à FADEMA – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOL-
VIMENTO E ENSINO DE MACHADO para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no Município 
de Machado, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 57 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.343/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1023/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a INPACTO – Instituto 
de Promoção Artístico-Cultural de Teófilo Otoni a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
Teófilo Otoni, Estado Minas Gerais”. RELATOR: Deputado   
JOÃO CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
58 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.344/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1029/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Curuçá a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Curuçá, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado   JOÃO CAMPOS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 59 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.355/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 983/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à AMAZÔ-
NIA COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Almeirim, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado   ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 60 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 23/07 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 949/2006) – 
que “aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Zâmbia, assinado 
em Brasília, 14 de março de 2006”. RELATOR: Deputado   
ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 

o Parecer. 61 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.143/08 – da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional – (MSC 292/2007) – que “aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia 
sobre Proteção Mútua de Tecnologia Associada à Co-
operação na Exploração e Uso do Espaço Exterior para 
Fins Pacíficos, celebrado em Brasília, 14 de dezembro 
de 2006”. RELATOR: Deputado   FLÁVIO DINO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 62 – RECURSO Nº 
240/09 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – (PEC 333/2004) 
– que “recorre, nos termos do art. 95, § 8º do RICD, 
contra a decisão da Presidência que indeferiu a Ques-
tão de Ordem n. 392, de 2009, a respeito da promulga-
ção da Proposta de Emenda à Constituição n. 333, de 
2004 (PEC dos Vereadores)”. RELATOR: Deputado   
FLÁVIO DINO. PARECER: pelo provimento. Lido o Pa-
recer, discutiram a matéria os Deputado  s Regis de Oli-
veira (apartes: Gerson Peres e Vitor Penido); José Car-
los Aleluia (apartes: Flávio Dino e Silvio Costa); e Anto-
nio Carlos Biscaia. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputado  s Antonio Carlos Biscaia, Jeferson Campos, 
Wolney Queiroz e Pastor Manoel Ferreira. Foram man-
tidas as inscrições dos Deputado  s Jefferson Campos, 
Vicente Arruda, Roberto Magalhães, João Campos, 
Arnaldo Faria de Sá, Gonzaga Patriota, Eduardo Cunha, 
Mário Heringer e Paes Landim. O Deputado   Regis de 
Oliveira arguiu o Presidente   se as inversões de pauta 
da última reunião ainda estariam valendo. O Presidente   
respondeu que as inversões só valeriam para a mesma 
semana, mas que, por acordo, poderia decidir de outra 
forma. 63 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 300/08 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “al-
tera a redação do § 9º do art. 144 da Constituição Fe-
deral”. RELATOR: Deputado   MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela admissibilidade. Lido o Parecer, discu-
tiram a matéria os Deputado  s Chico Lopes; Efraim Filho; 
João Almeida (apartes: Vicente Arruda e Efraim Filho e 
Mendonça Prado); Arnaldo Faria de Sá (apartes: Flávio 
Dino e Luiz Couto); e Mainha. Mantidas as inscrições 
dos Deputado  s Vicente Arruda, Gerson Peres, João 
Campos e Paes Landim. Suspensa a discussão, em 
virtude do início da Ordem do Dia do Plenário. O Senhor 
Presidente   encerrou a reunião às dezesseis horas e 
vinte e oito minutos, antes convocando reunião ordiná-
ria, para a próxima quarta-feira, vinte e cinco de março, 
às dez horas, para apreciar os itens remanescentes da 
pauta e, ainda, os Projetos de Lei Nºs 207/07, 821/07 
e 991/07. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
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será assinada pelo Presidente  , Deputado   Tadeu Filipelli, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputado s.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 11 DE MARÇO DE 2009.

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de mar-
ço de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, no Plená-
rio Professor Roberto Campos nº 5 da Câmara dos 
Deputado  s, com a presença dos Senhores Deputado  s 
Edmilson Valentim – Presidente  ; Dr. Ubiali e Fernando 
de Fabinho – Vice-Presidente  s; Edson Ezequiel, Gival-
do Carimbão, José Guimarães, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Marcelo Serafim, Miguel Corrêa, Nelson Go-
etten, Osório Adriano e Renato Molling – Titulares; Ael-
ton Freitas, André Zacharow e Guilherme Campos – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputado  s 
Albano Franco, Giacobo, João Leão, João Maia e Le-
andro Sampaio. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente   declarou abertos os traba-
lhos e colocou em apreciação as Atas da 36ª reunião 
ordinária de 2008, realizada no dia 17 de dezembro de 
2008 e da 1ª reunião de Eleição do Presidente   e dos 
Vice-Presidente  s, realizada em 4 de março de 2009. 
Por solicitação do Deputado   Dr. Ubiali, foi dispensada 
a leitura das atas. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: O Presidente   deu conhecimento aos 
membros dos AVISOS Nº 122/08 – do Banco Central 
do Brasil – que “encaminha ao Congresso Nacional o 
Demonstrativo das Emissões do Real, referente ao mês 
de novembro de 2008, as razões delas determinantes 
e a posição das Reservas Internacionais a elas vincu-
ladas”; Nº 3/09 – do Banco Central do Brasil – que “en-
caminha ao Congresso Nacional o Demonstrativo das 
Emissões do Real, referente ao quarto trimestre de 
2008, as razões delas determinantes e a posição das 
Reservas Internacionais a elas vinculadas, bem como 
o Relatório de Execução da Programação Monetária” e 
Nº 17/09 – do Banco Central do Brasil – que “encaminha 
ao Congresso Nacional o Demonstrativo das Emissões 
do Real, referente ao mês de janeiro de 2009, as razões 
delas determinantes e a posição das Reservas Interna-
cionais a elas vinculadas”; do CONVITE, do Ministro de 
Estado da Integração Nacional e da Secretária de Pro-
gramas Regionais para a I Mostra Nacional de Desen-
volvimento Regional, que acontecerá no período de 24 
a 27 de março de 2009, no Centro de Convenções da 
Bahia. Em votação, o Convite foi APROVADO. Em se-

guida, o Presidente   deu conhecimento do CONVITE do 
Conselho de Administração Amcham Brasil – 2009, para 
que esta Comissão participe da Cerimônia de Posse do 
Conselho de Administração da Amcham Brasil, que será 
realizada no dia19 de março de 2009, das 19 às 22 ho-
ras, em São Paulo. Em votação, o Convite foi APROVA-
DO. Na impossibilidade da participação do Presidente   
nos eventos, será indicado membro ou membros. E, 
ainda, comunicou que o Ministro Miguel Jorge marcou 
audiência para receber esta Comissão, no dia 12 de 
março, às 11 horas, no Gabinete do Ministro. ORDEM 
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
203/09 – do Sr. Renato Molling – que “requer que esta 
Comissão realize audiência sobre as relações Brasil-
Argentina diante do cenário de protecionismo comercial, 
especialmente em relação à cadeia calçadista”. Discu-
tiram a matéria os Deputado  s Renato Molling, Dr. Ubia-
li e Guilherme Campos. APROVADO COM A SUGES-
TÃO DE QUE A REUNIÃO SEJA APENAS COM A 
PRESENÇA DOS MINISTROS DE RELAÇÕES EXTE-
RIORES E O DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO EXTERIOR. 2 – REQUERIMENTO Nº 
205/09 – do Sr. José Guimarães – que “requer, nos ter-
mos regimentais, seja convidado o Presidente   da Pe-
trobras, José Sérgio Gabrielli para, perante a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
discorrer sobre o planejamento estratégico da Petrobras 
e seu Plano de Negócios para o período 2009-2013”. 
Discutiram a matéria os Deputado  s José Guimarães, 
Osório Adriano, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Jurandil Ju-
arez e Renato Molling. APROVADO, SENDO A REU-
NIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE MINAS E 
ENÉRGIA, COM A SUGESTÃO DE SE DISCUTIR OS 
CUSTOS DOS PRODUTOS DA PETROBRÁS E O 
PONTO DE EQUILÍBRIO PARA A ATUAÇÃO DO PRÉ-
SAL. 3 – REQUERIMENTO Nº 207/09 – do Sr. Edmilson 
Valentim – que “requer a realização de encontro com o 
Governador do Rio de Janeiro, representantes da Agên-
cia Nacional da Aviação Civil, das Empresas de Trans-
portes Aéreos, da CNC, da CNI e entidades da Socie-
dade Civil”. Discutiram a matéria os Deputado  s Edmilson 
Valentim, Osório Adriano, Jurandil Juarez, Edson Eze-
quiel e Marcelo Serafim. APROVADO COM A SUGES-
TÃO DE ACRESCENTAR A ASSOCIAÇÃO BRASILEI-
RA DA INDÚSTRIAS DE HOTÉIS – ABIH E A ASSO-
CIAÇAO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS 
– ABAV. 4 – REQUERIMENTO Nº 208/09 – do Sr. Ed-
milson Valentim – que “requer a realização de audiências 
públicas com o Excelentíssimo Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior; de representantes 
das centrais sindicais de trabalhadores juntamente com 
a CNI e CNC, para debater as propostas de enfrenta-
mento da crise econômica”. Discutiram a matéria os 
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Deputado  s Edmilson Valentim, José Guimarães, Edson 
Ezequiel, Miguel Corrêa e Jurandil Juarez. APROVADO. 
5 – REQUERIMENTO Nº 209/09 – do Sr. Osório Adria-
no – que “solicita seja convocado o Exmo. Sr. Guido 
Mantega, Ministro da Fazenda, e o Exmo. Sr. Henrique 
de Campos Meirelles, Presidente   do Banco Central, a 
fim de prestar esclarecimentos quanto à queda vertigi-
nosa do PIB Brasileiro”. Discutiram a matéria os 
Deputado  s Osório Adriano, Dr. Ubiali, Miguel Corrêa, 
Jurandil Juarez e José Guimarães. APROVADO NA 
FORMA DE CONVITE. B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: URGENTE: 6 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.104/08 – da Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – (MSC 
445/2008) – que “aprova o texto do Acordo-Quadro de 
Cooperação Econômica entre os Estados Partes do 
Mercosul e os Estados Membros do Conselho de Co-
operação dos Estados Árabes do Golfo, assinado em 
Brasília, 10 de maio de 2005”. RELATOR: Deputado   DR. 
UBIALI. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. PRIORIDADE: 7 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 864/08 – do Senado Federal – (PDS 
189/2008) – que “aprova a Programação Monetária para 
o segundo trimestre de 2008”. RELATOR: Deputado   
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 8 – PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 271/05 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe 
sobre o adequado tratamento tributário ao ato coope-
rativo”. (Apensados: PLPs nºs 62/2007, 198/2007 e 
386/2008). RELATOR: Deputado   DR. UBIALI. PARECER: 
pela aprovação deste, dos PLPs nºs 198/2007 e 
386/2008, apensados, com substitutivo, e pela rejeição 
do PLP nº 62/2007, apensado. Vista ao Deputado   Fer-
nando de Fabinho em 10/12/2008. RETIRADO DE PAU-
TA A REQUERIMENTO DO RELATOR E DO DEPUTA-
DO JOSÉ GUIMARÃES. 9 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 104/07 – da Sra. Nilmar Ruiz – que 
“altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006”. RELATOR: Deputado   JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. O Deputado   Guilherme Cam-
pos apresentou voto em separado em 18/11/2008. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTA-
DO GUILHERME CAMPOS. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 
10 – PROJETO DE LEI Nº 961/07 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “dispõe acerca de divulgação e do uso de 
informações sobre ato ou fato relevante relativo às com-
panhias abertas, e altera os arts. 27-D e 27-F da Lei nº 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado   JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado   José 
Guimarães em 17/12/2008. NÃO DELIBERADO. 11 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.836/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “obriga os fornecedores de produtos e de serviços 

a darem o troco das frações da unidade do Sistema 
Monetário Nacional em moeda metálica”. RELATOR: 
Deputado   GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela re-
jeição. NÃO DELIBERADO. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 – do 
Sr. Edinho Bez – que “dispõe sobre a atividade de em-
presa emissora de cartão de crédito, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PLs nºs 7.277/2002, 1.156/2003, 
1.784/2003 e 4.347/2004). RELATOR: Deputado   LÚCIO 
VALE. PARECER: pela aprovação deste, do Substituti-
vo aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, 
dos PLs nºs 1.784/2003 e 4.347/2004, apensados, e 
pela rejeição da Emenda 1/2003 da Comissão de De-
fesa do Consumidor, dos PLs nºs 7.277/2002 e 
1.156/2003, apensados, na forma do substitutivo. Vista 
ao Deputado   Sérgio Moraes em 29/10/2008. O Deputado   
Guilherme Campos apresentou voto em separado em 
26/06/2008. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 13 – PROJE-
TO DE LEI Nº 230/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que “acres-
centa inciso ao art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, limitando os direitos de proteção patentária 
das substâncias farmacêuticas componentes de medi-
camentos produzidos pelos laboratórios estatais”. RE-
LATOR: Deputado   RENATO MOLLING. PARECER: pela 
aprovação. O Deputado   Ronaldo Dimas apresentou voto 
em separado em 27/08/2003. Vista ao Deputado   Gui-
lherme Campos em 19/11/2008. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DO RELATOR E DOS DEPUTA-
DOS GUILHERME CAMPOS E JOSÉ GUIMARÃES. 
ENCERRAMENTO: Em razão do início da Ordem do 
Dia no Plenário da Câmara dos Deputado  s, nos termos 
do Art. 46, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputado  s, às onze horas e cinquenta e oito minutos, 
o Presidente   encerrou os trabalhos, antes convocando 
Reunião Deliberativa Ordinária para o dia dezoito de 
março, às nove horas e trinta minutos. E, para constar, 
eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente  , Deputado   Edmilson Valentim, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA , REALIZADA 
EM 4 DE MARÇO DE 2009.

INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E 
DOS 1º E 3º VICE-PRESIDENTES

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
quatro de março de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
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missão de Educação e Cultura, no Plenário 10 do 
Anexo II da Câmara dos Deputado  s, convocada pelo 
Presidente   da Câmara dos Deputado  s, Deputado   Mi-
chel Temer, nos termos regimentais, para a instalação 
e eleição do Presidente   e dos 1º e 3º Vice-Presidente-
 s deste órgão técnico. Nos termos do art. 39, § 4º do 
Regimento Interno, o Deputado   João Matos assumiu 
a presidência dos trabalhos. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputado  s Alex Canziani, 
Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, 
Ariosto Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abi-
calil, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Jo-
aquim Beltrão, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lobbe 
Neto, Marcos Antonio, Maria do Rosário, Nilmar Ruiz, 
Paulo Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Pinto 
Itamaraty, Professor Setimo, Raul Henry, Reginaldo 
Lopes, Rogério Marinho e Waldir Maranhão – Titulares; 
Angela Portela, Chico Abreu, Dr. Ubiali, Elismar Prado, 
Fernando Nascimento, José Linhares, Lira Maia, Luiz 
Carlos Setim, Marcelo Almeida, Pedro Wilson, Profes-
sora Raquel Teixeira, Raimundo Gomes de Matos e 
Roberto Alves – Suplentes. Compareceram também os 
Deputado  s Cândido Vaccarezza, Indio da Costa, Marco 
Maia e Ronaldo Caiado. Deixaram de comparecer os 
Deputado  s Clóvis Fecury, José Aníbal, Milton Monti, 
Nice Lobão e Osvaldo Biolchi. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente   declarou abertos os 
trabalhos e anunciou, conforme acordo de Lideranças, 
os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente  , 
Deputada  Maria do Rosário, pelo Partido dos Traba-
lhadores; Primeira Vice-Presidente  , Deputada  Fátima 
Bezerra, pelo Partido dos Trabalhadores; e Terceira 
Vice-Presidente  , Deputada  Alice Portugal, pelo Partido 
Comunista do Brasil. A seguir, o Presidente   designou 
o Deputado   Waldir Maranhão para servir como Secre-
tário e determinou o início da votação, com a chama-
da nominal dos Deputado  s. Encerrada a votação, foi 
aberta a urna e contadas as sobrecartas, tendo sido 
constatada a coincidência dessas com o número de 
votantes, 24 (vinte e quatro). Votaram os seguintes 
Deputado  s: Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio 
Carlos Biffi, Bel Mesquita, Fátima Bezerra, Gastão 
Vieira, Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Paulo 
Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Pinto Itama-
raty, Raul Henry, Rogério Marinho, Waldir Maranhão, 
Angela Portela, Elismar Prado, Fernando Nascimento, 
Pedro Wilson, Raimundo Gomes de Matos e Roberto 
Alves. Processada a apuração, o Presidente   anun-
ciou o seguinte resultado: para Presidente  , Deputada  
Maria do Rosário, com 23 votos e 1 voto em branco; 
para Primeira Vice-Presidente  , Deputada  Fátima Be-
zerra, com 23 votos e 1 voto em branco; e para Ter-

ceira Vice-Presidente  , Deputada  Alice Portugal, com 
23 votos e 1 voto em branco. Diante dos resultados 
apurados, o Presidente   declarou eleitas e empossa-
das as Deputada s, e convidou-as a comporem a nova 
Mesa. Ao assumir a Presidência, a Deputada  Maria 
do Rosário, após saudar os membros da Comissão 
e o Líder do seu Partido, declarou o propósito de de-
senvolver um plano de trabalho comprometido com a 
qualidade da educação e cultura brasileiras, integrado 
com agenda política e econômica do País. Logo após, 
fizeram uso da palavra as Deputada s Fátima Bezerra, 
Primeira Vice-Presidente   e Alice Portugal, Terceira Vice-
Presidente  . Manifestaram-se, também, os Deputado  s 
Carlos Abicalil, Lelo Coimbra, Jorginho Maluly, Ange-
lo Vanhoni, Cândido Vaccarezza, Waldir Maranhão, 
Paulo Rubem Santiago, Lobbe Neto, Ronaldo Caiado 
e o Senhor Alfredo Manevi, Ministro Interino da Cul-
tura. ENCERRAMENTO: Declarando a vacância da 
segunda Vice-Presidência, a Presidente   encerrou os 
trabalhos às doze horas e vinte e oito minutos, e con-
vocou reunião ordinária para a próxima quarta-feira, 
dia onze de março de dois mil e nove, às dez horas, 
neste mesmo plenário. E, para constar, eu, Iracema 
Marques, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada, será assinada pela Presidente  , 
Deputada  Maria do Rosário, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputado  s.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA (ELEIÇÃO 
DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE), REALIZADA 
EM 11 DE MARÇO DE 2009.

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia onze 
de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputado  s, convocada por sua Presidente  , 
Deputada  Maria do Rosário, para a eleição do Segundo 
Vice-Presidente   daquele órgão técnico, em sucessão ao 
mandatário com período imediatamente cumprido. O livro 
de presença registrou o comparecimento dos Senhores 
Deputado  s Maria do Rosário – Presidente  ; Alex Canziani, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila 
Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Gastão 
Vieira, João Matos, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lob-
be Neto, Paulo Rubem Santiago, Professor Setimo, Raul 
Henry, Rogério Marinho e Waldir Maranhão – Titulares; 
Angela Portela, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, Elismar Pra-
do, Fernando Nascimento, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, 
Pedro Wilson, Professor Ruy Pauletti, Professora Raquel 
Teixeira, Raimundo Gomes de Matos e Roberto Alves – 
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputado  s Alice 
Portugal, Clóvis Fecury, Iran Barbosa, Joaquim Beltrão, 
José Aníbal, Marcos Antonio, Milton Monti, Nilmar Ruiz, 
Osvaldo Biolchi, Paulo Renato Souza, Pinto Itamaraty e 
Reginaldo Lopes. Justificaram a ausência, nos termos 
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regimentais, os Deputado  s Iran Barbosa e Paulo Renato 
Souza. ABERTURA: Havendo número regimental, a Se-
nhora Presidente   declarou abertos os trabalhos e, antes 
de iniciar o processo de votação, comunicou aos senhores 
membros que manteria o procedimento adotado nos anos 
anteriores pela Comissão, de indicação de um coorde-
nador de bancada para deliberar sobre o planejamento 
das atividades da Comissão visando à melhor integração 
da Presidência com os seus membros, tendo informado, 
ainda, a programação do comparecimento no plenário da 
Comissão, dos Ministros de Estado da Cultura, às 11h, e 
da Educação, às 11h30, para apresentação da agenda 
política dos ministérios que administram. Prosseguindo, 
apresentou aos membros informações e orientações re-
gimentais a respeito dos procedimentos para a eleição 
do Segundo Vice-Presidente  , tendo em seguida anun-
ciado que recebera e considerou registrada, em face de 
acordo de Lideranças Partidárias, a seguinte indicação 
para aquele cargo: Deputado   Lobbe Neto, pelo Partido 
da Social Democracia Brasileira. Em seguida, convidou 
o Deputado   Ariosto Holanda para atuar como secretário 
e escrutinador dos trabalho da eleição, tendo o mesmo 
iniciado a votação, com a chamada nominal dos senhores 
membros. Participaram da votação os Deputado  s Antô-
nio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abi-
calil, João Matos, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lobbe 
Neto, Maria do Rosário, Paulo Rubem Santiago, Profes-
sor Sétimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Waldir Mara-
nhão, Angela Portela, Eduardo Barbosa, Elismar Prado, 
Luiz Carlos Setim, Pedro Wilson, Professor Ruy Pauletti 
e Raimundo Gomes de Matos. Encerrada a votação, a 
Presidente   convidou o Deputado   Jorginho Maluly para 
auxiliar no processo de apuração. Procedida a conferência 
das cártulas, foi constatada a coincidência entre o número 
de cédulas, vinte e uma (21) e o de votantes, vinte e um 
(21). Processada a apuração, a Presidente   anunciou o 
seguinte resultado: para Segundo Vice-Presidente  , vin-
te (20) votos para o Deputado   Lobbe Neto e uma (01) 
abstenção. Diante do resultado apurado, a Presidente   
declarou eleito e empossado Segundo Vice-Presidente   
da Comissão de Educação e Cultura o Deputado   Lobbe 
Neto, do PSDB/SP, a quem concedeu a palavra, tendo o 
mesmo se manifestado para agradecer a sua eleição. Na 
seqüência, a Presidente   concedeu a palavra ao Deputado   
Rogério Marinho, que comentou o relatório da sua auto-
ria, apresentado no dia anterior na reunião da Comissão 
Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 277/08, que retira o orçamento da Educação 
da Desvinculação de Receitas da União (DRU), tendo 
informado a previsão de votação do mesmo no dia 17 
de março. Ao final da sua fala o Deputado   Rogério Ma-
rinho solicitou à Presidente   que, imediatamente após a 
aprovação do seu parecer na Comissão Especial, fosse 

agendada reunião com o Presidente   da Casa com o ob-
jetivo de sensibilizá-lo para a necessidade da colocação 
da matéria na pauta de deliberação do Plenário ainda 
neste mês de março. A seguir, a Presidente   concedeu a 
palavra ao Deputado   Carlos Abicalil, que se manifestou 
a respeito do tema. Prosseguindo, a Deputada  Maria do 
Rosário parabenizou o Deputado   Rogério Marinho pelo 
seu relatório e informou que, em conjunto com a presi-
dência da Comissão Especial, iria procurar o Deputado   
Michel Temer para solicitar ao mesmo que recebesse um 
grupo de representantes destes Colegiados para tratar 
da aprovação do relatório em questão. Prosseguindo, 
anunciou a presença do Ministro de Estado da Cultura, 
o Senhor João Luiz Silva Ferreira (Juca Ferreira), a quem 
convidou para compor a Mesa, agradeceu a presença e 
concedeu a palavra. O Ministro ressaltou a importância 
da Comissão para o Ministério da Cultura, reafirmando 
a importância do diálogo permanente com o parlamen-
to para tratar as questões das políticas culturais, tendo 
destacado as matérias que entendia prioritárias para a 
Pasta que administra, a PEC 150/03, o Plano Nacional 
de Cultura, a carteira estudantil, a reforma da Lei Rouan-
net e da Lei do Direito Autoral. Em seguida, a Presidente   
anunciou a presença do Ministro de Estado da Educação, 
o Senhor Fernando Haddad, a quem também convidou 
para compor a Mesa, agradeceu a presença e concedeu 
a palavra. O Ministro ressaltou a transparência e o cará-
ter republicano no diálogo com a Comissão, e discorreu 
sobre os temas que considerava como prioridades para 
a Pasta que comanda. Concluída a apresentação dos 
Ministros, a Deputada  Maria do Rosário assinalou mais 
uma vez a importância das suas presenças na Comissão 
para discutir essas agendas e ressaltou que combinara 
com os Ministros que as apresentações não contem-
plariam debates, porém teriam como desdobramentos 
reuniões nos ministérios para debater as prioridades de 
cada uma daquelas Pastas a serem pautadas para apre-
ciação na Comissão. Na seqüência, acatou solicitações 
e concedeu a palavra para rápidas manifestações dos 
Deputado  s Angelo Vanhoni, João Matos, Lobbe Neto e 
Fátima Bezerra. A seguir, destacou a presença na reunião 
dos ex-presidentes da Comissão, os Deputado  s Gastão 
Vieira, Gilmar Machado, Carlos Abicalil, Pedro Wilson e 
João Matos, bem como dos senhores Henrique Paim, Se-
cretário Executivo do Ministério da Educação, Francisco 
das Chagas Fernandes, Secretário Executivo Adjunto do 
Ministério da Educação, e Paulo Brum, Assessor Parla-
mentar do Ministro da Cultura. Prosseguindo, concedeu a 
palavra aos Senhores Ministros para suas considerações 
finais. Antes de encerrar a reunião, a Presidente   informou 
aos presentes o cancelamento da reunião extraordinária 
programada para aquela data, logo após a reunião de 
eleição, para análise das proposições constantes da Pau-
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ta 01/09. ENCERRAMENTO: Tendo em vista o início da 
Ordem do Dia no Plenário, a Deputada  Maria do Rosário 
encerrou os trabalhos às doze horas e quinze minutos. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental desta reunião, 
para posterior degravação mediante solicitação escrita 
devidamente justificada. E, para constar, eu, Anamélia 
Ribeiro Correia de Araújo, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada será assinada pela Presidente  , 
Deputada  Maria do Rosário, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁ-
RIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 24 
DE MARÇO 2009

Às quinze horas, do dia vinte e quatro de mar-
ço de dois mil e nove, no Plenário três, do Anexo II, 
da Câmara dos Deputado  s, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidência 
do Deputado   Silvio Torres. Registraram a presença os 
Deputado  s Silvio Torres – Presidente  ; Devanir Ribeiro, 
Edson Aparecido, Simão Sessim, Solange Almeida – 
Titulares; Alexandre Santos, Bruno Araújo, Duarte No-
gueira, Edinho Bez, Felipe Bornier, João Dado, Jurandil 
Juarez – Suplentes; Dr. Paulo César, Geraldo Pudim, 
Nelson Bornier – não membros. Não registraram a pre-
sença os Deputado  s Aníbal Gomes, Cândido Vaccare-
zza, Carlos Willian, João Magalhães, Leo Alcântara, 
Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Rattes, Vadão Gomes, 
Wellington Roberto, Rodrigo Maia, Rômulo Gouveia, Ro-
naldo Caiado, Ademir Camilo,Sueli Vidigal e Léo Vivas. 
ABERTURA: O Presidente   declarou aberta a reunião 
para debater os contratos de concessão e construção do 
viaduto ligando a ponte do Rio-Niterói à Linha Vermelha. 
A seguir convidou para comporem a Mesa os Senhores 
Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT; Márcio Roberto de 
Morais Silva, Presidente   da Concessionária Ponte S/A 
e Adalberto Santos de Vasconcelos, Secretário de Fis-
calização de Desestatização do TCU. ATA: Em seguida, 
o Presidente   colocou à apreciação a ata da segunda 
reunião, realizada no dia onze de março do corrente. A 
pedido, do Deputado   Simão Sessim, a leitura da ata foi 
dispensada. Em votação, a ata foi aprovada. Antes de 
iniciar a ordem do dia o Presidente   deu conhecimento 
aos Parlamentares da reunião realizada com os Técni-
cos do Tribunal de Contas da União e os Deputado  s, 
dia dezessete de março corrente, na Secretaria da Co-

missão. ORDEM DO DIA: Audiência Pública convocada 
para debater os contratos de concessão e construção 
do viaduto ligando a Ponte do Rio-Niterói à Linha Ver-
melha – Requerimento de nº 126/2009, de autoria do 
Deputado   Alexandre Santos. Inicialmente, o Presidente   
concedeu a palavra ao Senhor Bernardo Figueiredo, 
Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Ter-
restres – ANTT e, sucessivamente, aos Senhores Márcio 
Roberto de Morais Silva, Presidente   da Concessionária 
Ponte S/A e Adalberto Santos de Vasconcelos, Secre-
tário de Fiscalização de Desestatização do TCU. Ma-
nifestaram com interpelações os Senhores Deputado  s 
Simão Sessim, Alexandre Santos – autor do requerimen-
to, Dr. Paulo César, Nelson Bornier, Solange Almeida, 
Edinho Bez, Silvio Torres e Geraldo Pudim. Em suas 
manifestações o Deputado   Alexandre Santos solicitou 
ao Diretor-Geral da ANTT cópias do contrato firmado 
entre a ANTT e a concessionária Ponte S/A e dos laudos 
de fiscalização das obras; o Deputado   Nelson Bornier 
solicitou ao Diretor-Geral da ANTT e ao Secretário de 
Fiscalização de Desestatização do TCU cópia do pro-
cesso da BR-465, entre os municípios de Paracambi e 
Seropédica; a Deputada  Solange de Almeida pediu ao 
Diretor-Geral da ANTT relatório do tráfico de veículos 
na Ponte Rio-Niterói, e de documentos referentes aos 
reajustes de pedágios na rodovia Via Lagos e na Via 
Dutra; Deputado   Geraldo Pudim, também, solicitou ao 
Diretor-Geral da ANTT, cópias do contrato firmado en-
tre a ANTT e a concessionária Ponte S/A, estatísticas 
do fluxo de veículos e planilhas do equilíbrio financeiro 
da concessionária. ENCERRAMENTO: Encerrado os 
questionamentos e as explicações pelos convidados, 
o Presidente   encerrou a reunião às dezessete horas e 
quinze minutos, antes agradecendo a participação de 
todos. Ato Contínuo, o Presidente   convocou reunião or-
dinária deliberativa, para o dia vinte e cinco de março 
do corrente, às dez horas. E, para constar, eu, Figueira 
de Almeida, Secretário, lavrei a presente ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente   
em exercício, Deputado   Silvio Torres, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

ATA DA 2ª REUNIÃO DELIBERATIVA ORDINÁ-
RIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2009.

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
onze de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no Plenário 2, Anexo II da Câmara dos Deputado  s, 
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sob a presidência do Deputado   Marcos Montes, 1º 
Vice-Presidente  . Registraram presença os Senhores 
Deputado  s Marcos Montes e Leonardo Monteiro – 
Vice-Presidente  s; André de Paula, Edson Duarte, Ger-
vásio Silva, Luciano Pizzatto, Mário de Oliveira, Paulo 
Piau e Sarney Filho – Titulares; Antonio Feijão, Fer-
nando Gabeira, Fernando Marroni, Germano Bonow, 
Homero Pereira, Luiz Carreira, Moacir Micheletto, Mo-
reira Mendes, Nilson Pinto, Paulo Roberto e Paulo 
Teixeira – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputado  s Antônio Roberto, Brizola Neto, Jorge Khou-
ry, Jurandy Loureiro, Marina Maggessi, Rebecca Gar-
cia, Roberto Rocha, Rodovalho e Zé Geraldo. Justifi-
caram a ausência os Deputado  s Antônio Roberto, 
Jurandy Loureiro, Marina Magessi e Roberto Rocha. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente   
declarou abertos os trabalhos e, antes da apreciação 
da Ata da reunião anterior, justificou a ausência do 
Presidente  , Deputado   Roberto Rocha. Em apreciação 
a Ata da 1ª Reunião de Instalação e Eleição do 
Presidente   e Vice-Presidente  s, realizada no dia 4 de 
março de 2009, foi dispensada a leitura a pedido do 
Deputado   Moreira Mendes. Em votação, a Ata foi apro-
vada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente   
informou o recebimento de aviso nº 147, do Tribunal 
de Contas da União, com cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo referente a auditoria operacio-
nal realizada na sistemática de controle do trânsito de 
produtos florestais, no Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama. Co-
municou também o recebimento da Presidência desta 
Casa, do Relatório Final da Proposta de Fiscalização 
Financeira e Controle nº 125/06, do Deputado   Abelar-
do Lupion, que “propõe que a Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
adote as medidas necessárias para que seja realizado 
ato de fiscalização e controle dos procedimentos ad-
ministrativos e eventual omissão por parte do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
e Renováveis/IBAMA, no que diz respeito ao embargo 
de 12 hectares de soja RR, e sua possível vinculação 
à invasão, depredação e posse da empresa Syngenta 
Seeds Ltda., no município de Santa Tereza do Oeste/
PR, bem como relativamente aos procedimentos de 
reintegração de posse dela”. O Relatório concluiu por 
denunciar vários Órgãos Públicos e solicitar investiga-
ção ao TCU, MPF, e CPI das ONGs. O Presidente   dis-
ponibilizou cópias dos referidos documentos aos inte-
ressados na Secretaria da Comissão. ORDEM DO DIA: 
A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 227/09 
– da Sra. Rebecca Garcia – que “solicita que seja re-
novado o Grupo de Trabalho, aprovado na Sessão 
Legislativa de 2007, destinado a discutir os efeitos do 

amianto sobre a saúde e o meio ambiente e apresen-
tação de propostas”. O DEPUTADO EDSON DUARTE 
SUBSCREVEU E DEFENDEU O REQUERIMENTO. 
APROVADO. OS DEPUTADOS GERVÁSIO SILVA E 
LUCIANO PIZZATTO APÓS TOMAREM CONHECI-
MENTO DA EXISTÊNCIA DE DUAS VAGAS NO GRU-
PO DE TRABALHO, PROVENIENTES DA SAÍDA DOS 
DEPUTADOS ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
E GIVALDO CARIMBÃO, REIVINDICARAM-NAS. O 
PRESIDENTE ACOLHEU AS SOLICITAÇÕES E DE-
SIGNOU-OS COMO MEMBROS DO GRUPO DE TRA-
BALHO DO AMIANTO. 2 – REQUERIMENTO Nº 228/09 
– do Sr. Edson Duarte – que “solicita que sejam con-
vidados o Exmo. Sr. ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, representante da Articulação do Semi-Árido 
(ASA), representante dos secretários de meio ambien-
te dos estados do Nordeste, coordenador da Frente 
Parlamentar Ambientalista e estudioso da cultura nor-
destina, para explanarem sobre diversos aspectos do 
bioma Caatinga”. O DEPUTADO EDSON DUARTE 
DEFENDEU O REQUERIMENTO. APROVADO. 3 – 
REQUERIMENTO Nº 229/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “propõe a realização de Audiência 
Pública para discutir a MP 458 de 2009 que trata de 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal 
no tocante às áreas rurais, inclusive, com relação à 
Reserva Legal prevista na legislação vigente”. DISCU-
TIRAM A MATÉRIA: DEP. EDSON DUARTE (PV-BA), 
DEP. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC) E DEP. LEONAR-
DO MONTEIRO (PT-MG). OS DEPUTADOS MOREIRA 
MENDES E GERVÁSIO SILVA SUBSCREVERAM E 
DEFENDERAM O REQUERIMENTO. APROVADO 
COM O ADENDO DOS DEPUTADOS EDSON DUAR-
TE E LEONARDO MONTEIRO INCLUINDO REPRE-
SENTANTES DOS MINISTÉRIOS DE DESENVOLVI-
MENTO AGRÁRIO; DO MEIO AMBIENTE, E DAS 
CIDADES E, DO DEPUTADO MOREIRA MENDES, 
INCLUINDO O RELATOR DA MP 458/2009. B – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 4 – PRO-
JETO 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 experimentação, a produ-
ção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, o ar-
mazenamento, a comercialização, a propaganda co-
mercial, 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 MONTES. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1388/1999, e 
do PL 7564/2006, apensados. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. C – Proposições Sujeitas à Aprecia-
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ção Conclusiva pelas Comissões: 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.480/08 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“altera o art. 1º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965 – Código Florestal, para obrigar os órgãos com-
petentes do Governo Federal a divulgar, no mínimo 
uma vez por mês dados sobre desmatamento na Ama-
zônia”. RELATOR: Deputado   MÁRIO DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRA-
DO DE PAUTA DE OFÍCIO. 6 – PROJETO DE LEI Nº 
4.069/08 – do Sr. Juvenil – que “dispõe sobre o pro-
cesso de produção de papel e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado   MARCOS MONTES. PARECER: 
pela rejeição. O RELATOR, DEPUTADO MARCOS 
MONTES, LEU O PARECER. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. Antes de encerrar a reunião 
o Presidente   externou seu descontentamento a res-
peito do artigo da Senadora Marina Silva publicado 
pela Folha de S. Paulo de segunda-feira e informou 
que enviou uma resposta em seu nome à Folha de S. 
Paulo. O Deputado   Luciano Pizzatto pediu a palavra e 
ressaltou que a manifestação pessoal do Presidente   
em exercício, Deputado   Marcos Montes, deveria ser 
tomada como uma manifestação da Comissão à ex-
Ministra Marina Silva. Sugeriu que os Vice-Presidente-
 s deveriam, junto com o Presidente  , Deputado   Rober-
to Rocha, apresentá-la para após a apreciação deste 
Colegiado, enviá-la formalmente à Senadora Marina 
Silva. Em seguida, o Deputado   Leonardo Monteiro ex-
pressou seu respeito e admiração que tem pelos com-
panheiros que o antecedeu, porém achou a ação da 
Senadora coerente com a sua história de vida, de mu-
lher que viveu na floresta do extrativismo, mas preser-
vando a floresta amazônica, sendo sua tônica durante 
o tempo que permaneceu no Ministério do Meio Am-
biente. O Deputado   Edson Duarte, por desconhecer o 
teor da matéria veiculada, apresentou proposta no 
sentido de a Presidência determinar o envio da maté-
ria da Senadora Marina Silva a todos os membros para 
que tomem conhecimento, em virtude de que uma de-
cisão a ser tomada por esta Comissão, de certa forma, 
terá a subscrição de todos os seus membros. Ressal-
tou que esse procedimento deve ser adotado em re-
lação a qualquer juízo de valor que esta Comissão 
venha tomar em relação às manifstações de qualquer 
autoridade, não é específico em relação às pondera-
ções da ex-Ministra Marina Silva. O Deputado   Paulo 
Piau disse entender a posição da ex-Ministra e lembrou 
que durante seu mandato à frente do Ministério do 
Meio Ambiente as queimadas na Amazônia aumenta-
ram exatamente por uma posição extremada, não ne-
gociada, não dialogada, aceitando pressões de ONGs 
internacionais. Ressaltou que via com naturalidade a 
posição da Senadora Marina Silva. Aproveitou a opor-

tunidade e convidou os membros para uma reunião 
promovida pela Frente Parlamentar da Pesquisa Bra-
sileira, às 18h, no Plenário 9, ocasião em que a Em-
brapa fará uma apresentação sobre o Programa de 
Aceleração do Crescimento ligado à pesquisa brasi-
leira e à aplicação dos recursos, com a presença das 
dezesseis empresas estaduais de pesquisa. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente   encerrou a reunião às 
onze horas e vinte e seis minutos, e para constar, eu, 
Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente   em exercício, Deputado   Marcos Montes, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO, ORDINÁRIA 
DELIBERATIVA, REALIZADA EM 24 DE MARÇO 
DE 2009

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia vinte e quatro de março de dois mil e nove, 
reuniu-se ordinariamente a Comissão de Minas e Ener-
gia, no Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos 
Deputado  s, com a presença dos Senhores Deputado-
 s Bernardo Ariston, Presidente  ; Eduardo da Fonte, Luiz 
Alberto e Nelson Bornier, Vice-Presidente  s; Alexandre 
Santos, Arnaldo Jardim, Betinho Rosado, Bruno Ro-
drigues, Carlos Alberto Canuto, Eduardo Valverde, 
Fábio Ramalho, Fernando Ferro, Fernando Marroni, 
João Oliveira, José Otávio Germano, Luiz Fernando 
Faria, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Marcio Junqueira, 
Rose de Freitas, Silvio Lopes e Vander Loubet, Titula-
res; Bruno Araújo, Edinho Bez, Edio Lopes, Eduardo 
Sciarra, José Fernando Aparecido de Oliveira, Leonar-
do Quintão, Maurício Quintella Lessa, Pedro Fernan-
des, Solange Almeida e Vitor Penido, Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Senhores Deputado  s Arnal-
do Vianna, Ernandes Amorim, Fernando Diniz, Jorge 
Boeira, José Santana de Vasconcellos, Julião Amin, 
Marcos Lima, Marcos Medrado e Paulo Abi-Ackel. 
ABERTURA: Alcançado o número regimental, o Senhor 
Presidente   comunicou o início da Reunião Ordinária 
Deliberativa e submeteu à apreciação a Ata da Reu-
nião Ordinária Deliberativa e de Eleição do Segundo 
Vice-Presidente  , realizada no dia onze do mês em 
curso. O Deputado   Alexandre Santos solicitou dispen-
sa da leitura da Ata, tendo o Plenário da Comissão 
anuído à solicitação. Não houve discussão. Em vota-
ção, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIEN-
TE: O Senhor Presidente   comunicou ter feito as se-
guintes designações de relatoria no dia dezessete do 
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mês em curso: ao Deputado   Betinho Rosado, o Pro-
jeto de Lei nº 1.470/2007; e, ao Deputado   Alexandre 
Santos, o Projeto de Lei nº 1.117/2007. Em seguida, 
o Senhor Presidente   informou que os Prefeitos dos 
Municípios de Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, 
Areal e Comendador Levy Gasparian, localizados no 
Estado do Rio de Janeiro, enviaram solicitação aos 
membros deste Colegiado para que houvesse empe-
nho no sentido de se proceder à revisão dos critérios 
adotados atualmente pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP e pela Fun-
dação do Instituto Brasileiro de Geografia Econômica-
IBGE, de modo que os referidos Municípios fossem 
incluídos entre os beneficiados com os royalties oriun-
dos da exploração do petróleo, em semelhança àque-
les em situação geográfica idêntica. O Senhor Presidente   
informou, ainda, que havia solicitado o parecer da 
Consultoria Legislativa desta Casa sobre o tema e que 
enviaria o pleito em questão ao Relator do Projeto de 
Lei nº 1.618/2003, que dispõe sobre a matéria. Na se-
quência, o Senhor Presidente   solicitou referendo do 
Plenário para a indicação do Deputado   Eduardo da 
Fonte como representante da Comissão na Audiência 
Pública nº 006/2009 realizada no auditório da Univer-
sidade Católica de Pernambuco-Unicap, em Recife, no 
último dia dezenove. Em votação, a participação foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor 
Presidente   comunicou que a Comissão havia recebido 
convite formulado pelo Vice-Presidente   do Comité Or-
ganizador Gestec 2009, Sr. Leonardo Pino Villegas, 
para participar da conferência sobre o tema “Desafios 
da Energia no País: O Trabalho da Comissão de Minas 
e Energia”, por ocasião do XII Taller Internacional de 
Gestión Tecnológica e Innovación: Gestec 2009, no 
período de vinte a vinte e quatro do próximo mês de 
julho, em Havana, Cuba, tendo solicitado do Colegia-
do anuência para a sua participação no evento, junta-
mente com os Deputado  s Eduardo da Fonte e Luiz 
Alberto, Vice-Presidente  s da Comissão. Em votação, 
as participações foram aprovadas por unanimidade. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente   declarou que, após 
haver considerado as ponderações manifestadas pelos 
membros presentes na última Reunião Deliberativa da 
Comissão e visando ao propósito de imprimir celeri-
dade e eficiência aos trabalhos do Colegiado, havia 
decidido determinar o arquivamento dos noventa e dois 
Requerimentos apresentados nos últimos dois anos 
que não eram passíveis de execução por evidente per-
da de oportunidade ou porque seus Autores deixaram 
de integrar a Comissão. Submetida à apreciação do 
Plenário, a referida decisão foi aprovada por unanimi-
dade. Ao final, o Senhor Presidente   ressaltou que os 
Deputado  s que considerassem pertinente o objeto dos 

Requerimentos de sua autoria que fossem arquivados 
tinham a faculdade de reapresentá-los a qualquer tem-
po, se assim se dispusessem. O Senhor Presidente   
declarou, ainda, que havia decidido manter a metodo-
logia de divisão das atividades em Grupos de Trabalho, 
tendo sugerido a manutenção dos seguintes Grupos: 
Política do Urânio – Coordenador Deputado   Ciro Pe-
drosa; Recursos Minerais – Coordenador Deputado   
Vitor Penido; Acompanhamento das Obras do PAC – 
Coordenador Deputado   Eduardo Valverde; Política 
Nacional de Eficiência Energética – Coordenador 
Deputado   Arnaldo Jardim; Acompanhamento da Evo-
lução das Tarifas de Energia Elétrica – Coordenador 
Deputado   Eduardo da Fonte; Fontes Alternativas de 
Energia – Coordenador Deputado   Fernando Ferro; e 
Biocombustíveis – atualmente sem coordenador. Sub-
metida à apreciação do Colegiado, a proposta apre-
sentada foi aprovada unanimemente. Em razão da 
manutenção dos Grupos de Trabalho na forma apro-
vada, o Senhor Presidente   solicitou a anuência do 
Plenário no sentido de serem arquivados os Requeri-
mentos nºs 318 e 319, de 2009, do Deputado   Eduardo 
Valverde, e 321 e 326, de 2009, do Deputado   Arnaldo 
Jardim, uma vez que pretendem a criação de Subco-
missão e Grupos de Trabalho para tratarem de temas 
já em estudo pelos Grupos de Trabalho mantidos. Em 
votação, o arquivamento proposto foi aprovado por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: A – MATÉRIA SOBRE 
A MESA: 1 – REQUERIMENTO Nº 335/2009 – do Sr. 
Luiz Alberto (REQ 310/2009) – que “requer, nos termos 
do art. 117, XVI, RICD, e 160, caput, preferência para 
deliberação do Requerimento nº 310/2009, item 5 da 
pauta”. Não houve discussão. Submetido à votação, o 
Requerimento foi aprovado unanimemente. 2 – RE-
QUERIMENTO Nº 336/2009 – do Sr. José Otávio Ger-
mano e outros (REQ 308/2009) – que “requer, nos 
termos do art. 117, VI, RICD, a retirada da Ordem do 
Dia do Requerimento nº 308/2009, item 3 da pauta”. 
Não houve discussão. Submetido à votação, o Reque-
rimento foi aprovado unanimemente. B – REQUERI-
MENTOS: 3 – REQUERIMENTO Nº 306/2009 – do Sr. 
Alexandre Santos – que “requer a criação de Subco-
missão Especial para acompanhamento e fiscalização 
das obras para instalação das refinarias de Itaboraí, 
no Estado do Rio de Janeiro, e Ipojuca, no Estado de 
Pernambuco”. O Senhor Presidente   concedeu a pala-
vra ao Autor, que expôs as razões do Requerimento. 
Em discussão, os Deputado  s Eduardo Valverde, Ar-
naldo Jardim, Luiz Alberto e Fernando Ferro apresen-
taram argumentos contrários à Proposição. Os 
Deputado  s Nelson Bornier, Solange Almeida, Betinho 
Rosado, Pedro Fernandes e Marcio Junqueira decla-
raram apoio ao Autor. O Deputado   Pedro Fernandes 
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sugeriu acrescentar ao rol das obras a Refinaria Pre-
mium, no Maranhão, e o Deputado   Marcio Junqueira 
apresentou a sugestão de acompanhamento e fisca-
lização das obras da Petrobras que se encontram com 
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da 
União-TCU. Em votação, o Requerimento foi aprovado, 
com dezessete votos favoráveis e um contrário, após 
requerimento de verificação de votação do Deputado   
Fernando Ferro, acatadas as sugestões apresentadas. 
4 – REQUERIMENTO Nº 307/2009 – do Sr. Eduardo 
da Fonte – que “requer a realização de Audiência Pú-
blica, com a presença da Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, do Presidente   da Petro-
bras, de representante do Ministério Público Federal 
da área de defesa do consumidor, do Diretor-Geral da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis-ANP e do Presidente   da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis, para discutir o preço 
da gasolina e do óleo diesel”. O Senhor Presidente   
concedeu a palavra ao Autor, que apresentou as ra-
zões da Proposição. Discutiram a matéria os Deputado-
 s Marcio Junqueira, Édio Lopes, Arnaldo Jardim, Pedro 
Fernandes, Rose de Freitas, Maurício Quintella, Edi-
nho Bez, Eduardo Valverde, João Oliveira e Fernando 
Marroni. Submetido à votação, o Requerimento foi 
aprovado, contra o voto do Deputado   João Oliveira, 
com a unificação do Requerimento nº 327/2009, de 
autoria do Deputado   Pedro Fernandes, e com as se-
guintes alterações: incluir, no rol de convidados, o Se-
nhor Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia, e 
representantes da Receita Federal e da Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda; e excluir 
a Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública e o Ministério Público Federal. 5 – REQUERI-
MENTO Nº 308/2009 – dos Srs. José Otávio Germano 
e Luiz Fernando Faria – que “requer a realização de 
Audiência Pública, com a presença do Diretor-Presidente   
de Furnas, do Diretor-Presidente   da Fundação Real 
Grandeza, do Secretário de Previdência Complemen-
tar do Ministério da Previdência Social, do Diretor-
Presidente   do Sindicato dos Trabalhadores nas Em-
presas de Energia do Rio de Janeiro e Região e da 
Diretora-Presidente   da Associação dos Aposentados 
de Furnas, para a obtenção de esclarecimentos acer-
ca de eventuais problemas na gestão da REAL GRAN-
DEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social, 
fundo de pensão dos funcionários da empresa Furnas 
Centrais Elétricas S.A”. A Proposição foi retirada de 
pauta, a Requerimento aprovado dos Autores. 6 – RE-
QUERIMENTO Nº 309/2009 – do Sr. Silvio Lopes – que 
“requer a criação de Subcomissão Especial para acom-
panhamento e fiscalização das obras de instalação de 
hidrelétricas e PCH’s no território nacional”. O Senhor 

Presidente   concedeu a palavra ao Autor, que apresen-
tou as razões da Proposição. Em discussão, os 
Deputado  s João Oliveira, Arnaldo Jardim, Marcio Jun-
queira e Rose de Freitas manifestaram concordância 
com a matéria. Submetido à votação, o Requerimento 
foi aprovado unanimemente. 7 – REQUERIMENTO Nº 
310/2009 – do Sr. Luiz Alberto – que “requer a reali-
zação de Audiência Pública, com a presença do Sr. 
José Sergio Gabrielli de Azevedo, Presidente   da Pe-
trobras, para que apresente perante a Comissão de 
Minas e Energia o Plano de Negócios da Petrobras 
para o período 2009/2013”. O Senhor Presidente   con-
cedeu a palavra ao Autor, que apresentou as razões 
da Proposição. Discutiu a matéria o Deputado   Arnaldo 
Jardim. Em votação, o Requerimento foi aprovado una-
nimemente. 8 – REQUERIMENTO Nº 311/2009 – do 
Sr. Fernando Ferro – que “requer a realização de Au-
diência Pública, com a presença de representantes do 
Ministério de Minas e Energia e da Empresa de Pes-
quisa Energética-EPE, para discutir as propostas con-
tidas no Plano Decenal de Energia 2008-2017”. A Pro-
posição não foi deliberada, tendo em vista o encerra-
mento da reunião, em razão do início da Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária do Plenário da Casa. ENCERRA-
MENTO: O Senhor Presidente   encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e trinta minutos, tendo convocado 
a Comissão para as Reuniões Ordinária Deliberativa 
e Extraordinária de Audiência Pública (Conjunta com 
a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio) a se realizarem amanhã, dia vinte e cinco. 
E, para constar, eu, Damaci Pires de Miranda, Secre-
tária, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente   e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputado  s. 
Deputado   Bernardo Ariston, Presidente .

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Or-
dinária

ATA DA 3ª REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE 
MARÇO DE 2009.

Às quinze horas e dezenove minutos do dia onze 
de março de dois mil e nove, reuniu-se extraordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câ-
mara dos Deputado  s. A lista de presença registrou o 
comparecimento dos Deputado  s Alexandre Silveira – 
Presidente  ; Raul Jungmann, Laerte Bessa e William 
Woo – Vice-Presidente  s; Antonio Carlos Biscaia, Ar-
naldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, 
Enio Bacci, Fernando Marroni, Fernando Melo, João 
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Campos, Major Fábio e Perpétua Almeida – Titulares; 
Carlos Sampaio, Glauber Braga, Guilherme Campos, 
Hugo Leal, Iriny Lopes, Janete Rocha Pietá, José Ge-
noíno, Lincoln Portela, Paulo Rubem Santiago e Vital 
do Rêgo Filho – Suplentes. Compareceu também, como 
não-membro, o Deputado   Pompeo de Mattos. Deixa-
ram de registrar presença os Deputado  s Domingos 
Dutra, Francisco Tenorio, Marina Maggessi e Neilton 
Mulim. A Deputada  Marina Maggessi apresentou es-
cusa pela ausência, por estar participando da entrega 
do Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. 
O Deputado   Neilton Mulim justificou sua ausência, por 
motivo de licença médica. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o Presidente   declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 2ª Reu-
nião Ordinária, cuja leitura foi dispensada a pedido do 
Deputado   William Woo. Em votação, a Ata foi aprova-
da. ORDEM DO DIA: Em face da aprovação de reque-
rimento extrapauta, o Presidente   submeteu a Plenário 
o REQUERIMENTO Nº 132/09 – do Sr. Alexandre Sil-
veira e outros – que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater o tema “Fraternidade e Seguran-
ça Pública”, objeto da Campanha da Fraternidade 2009, 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB”. 
Com a palavra, o Deputado   Antonio Carlos Biscaia 
defendeu o requerimento, que, em votação, foi apro-
vado com convite às seguintes autoridades: Tarso 
Genro, Ministro da Justiça; Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
Arcebispo Presidente   da CNBB; Cezar Britto, Presidente   
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; e Francisco Sá Cavalcante, Presidente   do Con-
selho Nacional de Secretários de Segurança Pública. 
Por conseguinte, restou prejudicado o Requerimento 
nº 131/09, do Deputado   Antonio Carlos Biscaia, que 
versava sobre o mesmo assunto. Logo após, foi tam-
bém aprovado requerimento extrapauta para aprecia-
ção do REQUERIMENTO Nº 129/09 – da Sra. Perpé-
tua Almeida – que “Requer a realização de Audiência 
Pública para tratar da atual situação da Polícia Rodo-
viária Federal”. Com a palavra para encaminhar a vo-
tação, a autora defendeu o pleito, sugerindo ainda a 
inclusão do Diretor da Polícia Rodoviária Federal e de 
representante do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, como convidados. Em votação, o re-
querimento foi aprovado, com as alterações propostas. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.106/08 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 361/08) – que “Aprova o texto do Me-
morando de Entendimento entre a República Federa-
tiva do Brasil e a República do Paraguai para a Coo-
peração em Matéria de Combate à Fabricação e ao 
Tráfico Ilícitos de Arma de Fogo, Munições, Acessórios, 
Explosivos e Outros Materiais Correlatos, celebrado 

em Assunção, em 23 de novembro de 2006”. RELA-
TOR: Deputado   GONZAGA PATRIOTA. PARECER: 
pela aprovação. Lido pelo Deputado   William Woo, o 
parecer foi submetido a discussão e votação, sendo 
aprovado. PROJETO DE LEI Nº 4.205/08 – da Comis-
são Parlamentar de Inquérito com a finalidade de in-
vestigar a realidade do Sistema Carcerário brasileiro, 
com destaque para a superlotação dos presídios, cus-
tos sociais e econômicos desses estabelecimentos, a 
permanência de encarcerados que já cumpriram pena, 
a violência dentro das instituições do sistema carce-
rário, a corrupção, o crime organizado e suas ramifi-
cações nos presídios e buscar soluções para o efetivo 
cumprimento da Lei de Execuções Penais. – que “Dis-
põe sobre a dedutibilidade das doações ao Fundo Pe-
nitenciário Nacional (FUNPEN) da base de cálculo do 
imposto de renda das pessoas jurídicas e da contri-
buição social sobre o lucro líquido”. RELATOR: Deputado   
GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado   Antonio Carlos Biscaia, em 17/12/08. 
Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado   
Antonio Carlos Biscaia, o projeto foi retirado de pauta. 
PROJETO DE LEI Nº 4.207/08 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar a 
realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com des-
taque para a superlotação dos presídios, custos sociais 
e econômicos desses estabelecimentos, a permanên-
cia de encarcerados que já cumpriram pena, a violên-
cia dentro das instituições do sistema carcerário, a 
corrupção, o crime organizado e suas ramificações 
nos presídios e buscar soluções para o efetivo cum-
primento da Lei de Execuções Penais. – que “Estabe-
lece normas específicas à constituição e ao funciona-
mento de cooperativas em apoio ao Sistema Peniten-
ciário Nacional”. RELATORA: Deputada  LUCIANA 
GENRO. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Após a leitura do parecer pelo Deputado   William Woo, 
o Deputado   João Campos manifestou apoio ao mérito 
da proposição, registrando, contudo, possível incons-
titucionalidade da matéria no que diz respeito à auto-
nomia dos Estados. Logo após, o parecer foi subme-
tido à votação, sendo aprovado. PROJETO DE LEI Nº 
4.210/08 – da Comissão Parlamentar de Inquérito com 
a finalidade de investigar a realidade do Sistema Car-
cerário brasileiro, com destaque para a superlotação 
dos presídios, custos sociais e econômicos desses 
estabelecimentos, a permanência de encarcerados 
que já cumpriram pena, a violência dentro das institui-
ções do sistema carcerário, a corrupção, o crime or-
ganizado e suas ramificações nos presídios e buscar 
soluções para o efetivo cumprimento da Lei de Execu-
ções Penais. – que “Acrescenta artigo à Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal”. RE-
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LATOR: Deputado   LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela aprovação. Em discussão, o relator procedeu a 
leitura do parecer. Ato contínuo, o Deputado   João Cam-
pos ressaltou a importância e os resultados alcançados 
pela referida CPI. Com a palavra, o Deputado   Paulo 
Rubem Santiago, além de manifestar apoio ao projeto, 
sugeriu fosse exibido, durante a próxima reunião, um 
breve documentário sobre a CPI, a fim de que os no-
vos integrantes deste Colegiado pudessem se inteirar 
dos trabalhos de investigação acerca do sistema car-
cerário, o que foi acatado pelo Presidente  . Submetido 
à votação, o parecer foi aprovado. PROJETO DE LEI 
Nº 6.078/05 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “Altera 
disposições referentes ao porte de arma de fogo e 
constantes da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do De-
sarmamento)”. RELATOR: Deputado   NEUCIMAR FRA-
GA. PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/05, apresentada na CSPCCO. A matéria foi retirada 
de pauta, em face da aprovação de requerimento dos 
Deputado  s Raul Jungmann e Antonio Carlos Biscaia. 
PROJETO DE LEI Nº 6.846/06 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “Altera a Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, 
permitindo que os Policiais e Bombeiros Militares do 
Distrito Federal, sejam reformados com proventos do 
posto ou graduação imediato”. RELATOR: Deputado   
LINCOLN PORTELA. PARECER: pela aprovação. Lido 
o parecer pelo relator, a Deputada  Perpétua Almeida 
solicitou vista, que lhe foi concedida. PROJETO DE 
LEI Nº 1.018/07 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, de 20 de junho 
de 1983, para dispor sobre a renovação da frota de 
veículos das empresas particulares que exploram ser-
viços de vigilância e de transportes de valores”. RE-
LATOR: Deputado   MAURO LOPES. PARECER: pela 
aprovação deste, com adoção das duas emendas da 
CVT. Vista ao Deputado   Guilherme Campos, em 
17/12/08. Diante da aprovação de requerimento dos 
Deputado  s Raul Jungmman e Antonio Carlos Biscaia, 
o projeto foi retirado de pauta. Por conseguinte, restou 
prejudicado o requerimento do Deputado   William Woo 
no mesmo sentido. PROJETO DE LEI Nº 3.672/08 – 
do Sr. Pompeo de Mattos – que “Acrescenta § 2º-B ao 
art. 5º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
estabelecendo isenções de procedimentos e taxas 
arma de fogo de cano longo de alma raiada, calibre 
igual ou inferior a .22, e de alma lisa”. RELATOR: 
Deputado   HUGO LEAL. PARECER: pela rejeição. O 
Deputado   Laerte Bessa apresentou requerimento de 
retirada de pauta, que foi aprovado. Restaram, assim, 
prejudicados os requerimentos dos Deputado  s Hugo 
Leal, Arnaldo Faria de Sá e William Woo com o mesmo 
objetivo. Antes de anunciar o item seguinte, o Presidente   
informou ao Plenário que os projetos retirados de pau-

ta naquela reunião seriam incluídos na pauta subse-
quente, a menos que houvesse solicitação em contrá-
rio por parte de algum membro do Colegiado. Ressal-
tou ainda que este seria o procedimento adotado pela 
presidência a partir de então. Logo após, deu início à 
discussão do PROJETO DE LEI Nº 4.160/08 – do Sr. 
Laerte Bessa – que “Dispõe sobre a promoção de in-
tegrantes das carreiras policiais federais e rodoviários 
federais, policiais civis e militares do Distrito Federal e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para 
a classe ou posto imediatamente superior na passa-
gem para a reserva ou inatividade e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado   ADEMIR CAMILO. 
PARECER: pela aprovação. O parecer foi lido pelo 
Deputado   Antonio Carlos Biscaia, que, em seguida, 
solicitou vista, sendo esta concedida. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente   encerrou 
os trabalhos às dezesseis horas e três minutos, antes, 
porém, convocou reunião ordinária para o dia dezoito 
de março, às quatorze horas, no Plenário 6, para dis-
cussão e votação de proposições constantes em pau-
ta a ser divulgada. E, para constar, eu, Kátia da Con-
solação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presen-
te Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente  , Deputado   Alexandre Silveira, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO, (ORDINÁRIA E 
DE ELEIÇÃO DA TERCEIRA VICE – PRESIDENTE), 
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2009.

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia onze 
de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple-
nário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputado  s, con-
vocada pelo seu Presidente  , Deputado   Sabino Caste-
lo Branco, na forma regimental, e sob sua presidência, 
para a eleição da terceira vice-presidente daquele ór-
gão técnico, em sucessão ao mandatário com período 
imediatamente cumprido, bem como para deliberar 
sobre as proposições constantes da pauta 01/09. A 
lista de presença registrou o comparecimento dos Se-
nhores Deputado  s Sabino Castelo Branco – Presidente  ; 
Sérgio Moraes – Vice-Presidente  ; Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nas-
cimento, Hermes Parcianello, Jovair Arantes, Luciano 
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Manuela 
D’ávila, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro 
Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho e Wilson Braga – Titulares; Ar-
mando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Edigar Mão Bran-
ca, Edinho Bez, Eduardo Barbosa, Efraim Filho, Filipe 
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Pereira, João Campos, Marcio Junqueira, Maria Hele-
na e Nelson Pellegrino – Suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado   Antonio Carlos Mendes Thame, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputado-
 s Gorete Pereira, Laerte Bessa, Paulo Rocha e Valde-
mar Costa Neto. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Senhor Presidente   declarou abertos os tra-
balhos e colocou à apreciação a Ata da reunião de 
instalação dos trabalhos da CTASP e eleição do seu 
presidente para a atual sessão legislativa, realizada 
no dia 04 de março de 2009, dispensando sua leitura 
tendo em vista prévia distribuição aos senhores mem-
bros. Em votação, a Ata foi aprovada unânimemente. 
Em seguida, anunciou, conforme acordo de Lideran-
ças, o nome da candidata ao cargo de 3ª Vice-
Presidente  , Deputada  Manuela d’Ávila (PcdoB/RS) e 
determinou o início da votação, com a chamada nomi-
nal dos senhores membros. Participaram da votação 
os Deputado  s Eudes Xavier, Fernando Nascimento, 
Luciano Castro, Pedro Henry, Sérgio Morais, Vicenti-
nho, Wilson Braga, Daniel Almeida, Andreia Zito, Jovair 
Arantes, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, Roberto San-
tiago, Carlos Alberto Leréia e João Campos. Finda a 
votação o Presidente   convocou o Deputado   Eudes 
Xavier para atuar como secretário e escrutinador. Pro-
cedida a conferência das cártulas, foi constatada a 
coincidência entre o número de cédulas (quinze) e o 
de votantes (quinze). Processada a apuração, o 
Presidente   anunciou o seguinte resultado: para 3ª 
Vice-Presidente  , Deputada  Manuela d’Ávila, com quin-
ze votos. Diante do resultado apurado, o Presidente   
declarou eleita 3ª Vice-Presidênta da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, a 
Deputada  Manuela d’Ávila, a quem deu posse e fran-
queou a palavra, oportunidade em que a 3ª Vice-Pre-
sidênte manifestou-se agradecendo a sua indicação e 
eleição. Prosseguindo, antes de iniciar a apreciação 
da Pauta 01/09, submeteu ao Plenário requerimentos 
escritos e orais para a retirada de pauta de diversas 
proposições, tendo sido aprovada a retirada de pauta 
dos seguintes itens: 4, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 
23, 25, 31, 32, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48 e 49. Subme-
teu, ainda, à votação nominal, nos termos regimentais, 
os seguintes requerimentos para inclusão de matéria 
na pauta, conforme detalhado a seguir: Requerimento 
do Sr. Sérgio Morais, com o devido apoio regimental, 
para inclusão na Ordem do Dia, para apreciação ime-
diata, do Requerimento nº 213/2009, da sua autoria. 
A inclusão foi aprovada com os votos favoráveis dos 
Senhores Deputado  s Edgar Moury, Eudes Xavier, Pe-
dro Henry, Sabino Castelo Branco, Ségio Morais, Vi-
centinho, Jovair Arantes, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Edinho Bez, Carlos Alberto 

Leréia e Efraim Filho; Requerimento do Sr. Mauro Na-
zif, com o devido apoio regimental, para inclusão na 
Ordem do Dia, para apreciação imediata, do Requeri-
mento nº 214/2009, da sua autoria. A inclusão foi apro-
vada com os votos favoráveis dos Senhores Deputado-
 s Edgar Moury, Eudes Xavier, Pedro Henry, Sabino 
Castelo Branco, Ségio Morais, Vicentinho, Jovair Aran-
tes, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, Paulo Pereira da 
Silva, Edinho Bez, Carlos Alberto Leréia e Efraim Filho; 
Requerimento do Sr. Roberto Santiago, com o devido 
apoio regimental, para inclusão na Ordem do Dia, para 
apreciação imediata, do Requerimento nº 217/2009, 
da sua autoria. A inclusão foi aprovada com os votos 
favoráveis dos Senhores Deputado  s Edgar Moury, Eu-
des Xavier, Pedro Henry, Sabino Castelo Branco, Sé-
gio Morais, Vicentinho, Jovair Arantes, Manuela d’Ávila, 
Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Edinho Bez, Car-
los Alberto Leréia e Efraim Filho. Em seguida, antes 
do início da Ordem do Dia, usaram da palavra para 
breves comunicações os Senhores Deputado  s Eudes 
Xavier, Vicentinho e Fernando Nascimento. Prosse-
guindo, o Senhor Presidente   deu início à apreciação 
da Pauta nº 01/09, facultando a palavra aos autores e 
relatores das proposições constantes da mesma, e 
demais parlamentares que a solicitaram, conforme 
detalhado a seguir: ORDEM DO DIA: A – Matéria So-
bre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 213/09 – do Sr. 
Sérgio Moraes – que “solicita que sejam convidados 
o Presidente   da VALE, Dr. Roger Agnelli, o Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, S.Exª o Sr. Miguel João Jorge Filho e um Re-
presentante do Ministério Público do Trabalho, a fim 
de debater a demissão de 1.300 funcionários da mi-
neradora anunciada no dia 03 de março de 2009, além 
da colocação de mais 5.500 funcionários em férias 
coletivas”. Em votação, o requerimento foi APROVADO. 
2 – REQUERIMENTO Nº 214/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “requerimento de Audiencia Pública conjunta 
CTASP e Amazonia, Reconhecimento do Código Sin-
dical das Entidades de Pesca”. Em votação, o reque-
rimento foi APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 
217/09 – do Sr. Roberto Santiago – que “requer que 
seja realizada Audiência Pública para esclarecimentos 
sobre o PLR 2008/2009 da Empresa Brasileira dos 
Correios e Telégrafos”. Em votação, o requerimento foi 
APROVADO. B – Requerimentos: 4 – REQUERIMEN-
TO Nº 210/09 – do Sr. Vicentinho – que “requer au-
diencia publica sobre profissão dos tecnólogos”. O 
autor da matéria manifestou-se a respeito. Em votação, 
o requerimento foi APROVADO. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 211/09 – dos Srs. Manuela d’Ávila e Ivan Valente 
– que “requer a realização de Audiência Pública da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
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Público, com a finalidade de debater a política de em-
prego e as demissões efetuadas pela Empresa Brasi-
leira de Aeronáutica S.A. – Embraer”. Os autores usa-
ram da palavra para defender a aprovação da matéria. 
Manifestaram-se, ainda, os Deputado  s Vicentinho e 
Paulo Pereira da Silva. Em votação, o requerimento foi 
APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 212/09 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “requer a realização de 
Audiência Pública, nesta Comissão, para debater a 
situação dos funcionários do Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados – SERPRO, contratos pelo De-
creto 5.615, de 13/10/1970, com as presenças do Mi-
nistério do Trabalho, Ministério da Fazenda, do SER-
PRO e da ASSEMIF”. NÃO DELIBERADO. C – Propo-
sições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDA-
DE: 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 93/07 
– da Sra. Luiza Erundina – que “estabelece a criação 
do Segmento Nacional de Finanças Populares e Soli-
dárias e dá outras providências”. RELATOR: Deputado   
EUDES XAVIER. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DE DEPUTADO. D – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 8 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 3/07 – do Sr. Nelson Marquezelli – que 
“solicita que a Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Deputado  s, com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, realize Ato de 
Fiscalização e Controle nas Companhias Docas dos 
Estados da Bahia, do Pará, do Espírito Santo, do Rio 
Grande do Norte, do Maranhão, do Rio de Janeiro, do 
Ceará e de São Paulo, especialmente, quanto a situ-
ação caótica quanto aos passivos trabalhistas dessas 
Estatais”. RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. RETIRA-
DA DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 
9 – PROJETO DE LEI Nº 6.110/02 – do Sr. Mendes 
Thame – que “proíbe o uso de amianto em obras pú-
blicas”. RELATOR: Deputado   JOVAIR ARANTES. PA-
RECER: pela rejeição. Manifestaram-se sobre a ma-
téria o relator e o autor, bem como os Deputado  s Pe-
dro Henry, Manuela d’Ávila, Eudes Xavier, Vicentinho, 
Paulo Pereira da Silva, Edigar Mão Branca e Roberto 
Santiago. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 10 
– PROJETO DE LEI Nº 7.063/02 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “dispõe sobre o exercício profissional 
de Técnico em Óptica e dá outras providências”. RE-
LATORA: Deputada  VANESSA GRAZZIOTIN. PARE-
CER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUE-
RIMENTO DE DEPUTADO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
1.319/03 – do Sr. João Grandão e outros – que “acres-
centa dispositivos à Lei nº 8.287, de 20 de dezembro 
de 1991, para estender o benefício do seguro-desem-

prego aos agricultores familiares do Semi-Árido Nor-
destino e do Vale do Jequitinhonha, nas condições que 
especifica”. (Apensado: PL 3639/2004) RELATORA: 
Deputada  GORETE PEREIRA. PARECER: pela apro-
vação deste, das emendas 2/2003 e 3/2003 da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, e do Substitutivo adotado pela Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, e pela rejeição da Emenda 
1/2003 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, e do PL 3.639/2004, 
apensado. Vista ao Deputado   Marco Maia, em 
26/11/2008. NÃO DELIBERADO. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.009/03 – do Sr. Sandro Mabel – que “altera 
dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 
1999, que “dispõe sobre as competências do CONME-
TRO e do INMETRO, institui taxa de serviços metro-
lógicos e dá outras providências””. RELATOR: Deputado   
DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela rejeição. RETIRA-
DO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 2.669/03 – do Sr. Alberto 
Fraga – que “altera a Lei nº 10.486, de 04 de julho de 
2002”. RELATORA: Deputada  GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 14 
– PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 – do Sr. José Mentor 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de Podó-
logo e dá outras providências”. RELATORA: Deputada  
ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação deste, nos 
termos da Emenda Substitutiva e da Subemenda ado-
tadas pela Comissão de Seguridade Social e Família, 
com Subemenda. Vista à Deputada  Gorete Pereira, 
em 16/04/2008. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DE DEPUTADO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
6.607/06 – do Sr. Bernardo Ariston – que “dispõe sobre 
o prazo de validade das certidões que menciona, emi-
tidas pela Caixa Econômica Federal, pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS, pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Re-
ceita Federal”. (Apensado: PL 363/2007) RELATOR: 
Deputado   DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela apro-
vação deste, e do PL 363/2007, apensado, com subs-
titutivo. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.789/06 – do Sr. Celso Russomanno – que “obriga 
a contratação de seguro para os serviços de entrega 
que se utilizam de motocicletas ou veículos afins”. 
(Apensados: PL 7169/2006 e PL 724/2007) RELATOR: 
Deputado   DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela apro-
vação deste, e da Emenda 1/2006 da CTASP, e pela 
prejudicialidade da Emenda 1/2007 da CTASP, do PL 
7169/2006, e do PL 724/2007, apensados. NÃO DE-
LIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 7.388/06 – da 
Sra. Perpétua Almeida – que “dispõe sobre a regula-
mentação da profissão de Artesão e cria o Dia Nacio-
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nal do Artesão”. RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo adotado pela Comissão de Educação e Cultu-
ra. NÃO DELIBERADO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
64/07 – do Sr. Vanderlei Macris – que “cria o Índice 
Nacional de Responsabilidade Social – INRS e o Ca-
dastro Nacional de Inadimplentes Sociais – CNIS”. 
RELATOR: Deputado   PEDRO HENRY. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista à Deputada  Andreia 
Zito, em 22/08/2007. NÃO DELIBERADO. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 66/07 – do Sr. Dagoberto – que “dis-
põe sobre a criação de frentes produtivas de trabalho”. 
(Apensado: PL 1362/2007) RELATOR: Deputado   FILI-
PE PEREIRA. PARECER: pela aprovação deste, e do 
PL 1362/2007, apensado, com substitutivo. Vista ao 
Deputado   Roberto Santiago, em 17/12/2008. RETIRA-
DO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 
20 – PROJETO DE LEI Nº 197/07 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “modifica o art. 40 do Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para dispor sobre a concessão de uso 
remunerado de imóveis da União localizados em áre-
as de aeroportos, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 4094/2008) RELATOR: Deputado   CARLOS 
SANTANA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 21 – 
PROJETO DE LEI Nº 218/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “condiciona a concessão de reajustes nas 
tarifas ou preços praticados pelas empresas presta-
doras dos serviços públicos que especifica à prévia 
realização de audiência pública”. RELATOR: Deputado   
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprovação 
deste, e das Emenda adotadas pela Comissão de De-
fesa do Consumidor, com substitutivo. NÃO DELIBE-
RADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 267/07 – do Sr. José 
Pimentel – que “altera o art. 1º da Lei nº 7.418, de 16 
de dezembro de 1985, que institui o Vale-Transporte 
e dá outras providências, para permitir a concessão 
do benefício em espécie”. RELATORA: Deputada  MA-
NUELA D’ÁVILA. PARECER: pela rejeição. NÃO DE-
LIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 326/07 – do Sr. 
Jorge Tadeu Mudalen – que “dispõe sobre o exercício 
da profissão, o cadastramento e a fiscalização dos 
prestadores de serviços de chaveiro e de instalação 
de sistemas de segurança, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado   PAULO ROCHA. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DE DEPUTADO. 24 – PROJETO DE LEI Nº 559/07 – 
do Sr. Joaquim Beltrão – que “”Dispõe sobre a realiza-
ção de exame de suficiência como requisito para a 
obtenção de registro profissional.”” RELATOR: Deputado   
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DE-
PUTADO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 711/07 – do Sr. 

Sabino Castelo Branco – que “concede ao trabalhador 
brasileiro um dia de folga remunerada no dia do seu 
aniversário”. (Apensados: PL 4139/2008 e PL 4464/2008) 
RELATORA: Deputada  MARIA HELENA. PARECER: 
pela rejeição deste, e do PL 4139/2008, apensado. 
Vista conjunta aos Deputado  s Daniel Almeida e Nelson 
Marquezelli, em 17/12/2008. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 26 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.033/07 – do Sr. Eduardo da Fonte – que 
“assegura a ampla defesa e o contraditório, em pro-
cesso administrativo, ao consumidor de serviços de 
energia elétrica”. RELATOR: Deputado   EDGAR MOU-
RY. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 27 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.077/07 – da Sra. Bel Mesquita – que 
“acrescenta inciso VII e parágrafo 7º ao art. 1º da Lei 
nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, ampliando a 
relação dos dados e informações divulgados, em pá-
gina da rede mundial de computadores, pelo Tribunal 
de Contas da União”. RELATORA: Deputada  ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela aprovação, com emenda. NÃO 
DELIBERADO. 28 – PROJETO DE LEI Nº 1.183/07 
– do Sr. Laerte Bessa – que “faculta regramento de 
prova de títulos nos concursos públicos para provimen-
to de cargos de delegado de polícia, perito criminal e 
perito médico-legista, e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado   EUDES XAVIER. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DE DEPUTADO. 29 – PROJETO DE LEI Nº 1.385/07 
– do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a regula-
mentação da Profissão de Babá”. RELATOR: Deputado   
VICENTINHO. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. NÃO DELIBERADO. 30 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.439/07 – do Sr. Dilceu Sperafico – que “altera a 
Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que “Regula 
as atividades dos representantes comerciais autôno-
mos”, estabelecer prazo prescricional e alterar o valor 
da indenização por rompimento contratual”. RELATOR: 
Deputado   SANDRO MABEL. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 31 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.544/07 – do Sr. Lelo Coimbra – que 
“cria o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de 
Improbidade Administrativa, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado   VICENTINHO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. NÃO DELIBERADO. 32 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.584/07 – do Sr. Vander Loubet 
– que “isenta as entidades fiscalizadoras do exercício 
profissional do pagamento de custas em âmbito da 
Justiça do Trabalho”. RELATOR: Deputado   DANIEL 
ALMEIDA. PARECER: Parecer com Complementação 
de Voto, Deputado   Daniel Almeida (PCdoB-BA), pela 
aprovação, com emendas. NÃO DELIBERADO. 33 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.629/07 – do Sr. Antonio José 
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Medeiros – que “estabelece incentivo fiscal às empre-
sas que contratarem empregadas mulheres chefes de 
família e dá outras providências”. RELATOR: Deputado   
EUDES XAVIER. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 34 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida – que “dispõe 
sobre a estabilidade provisória do trabalhador vítima 
de acidente de trabalho que apresenta redução na 
capacidade laboral”. RELATOR: Deputado   EDGAR 
MOURY. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DE-
PUTADO. 35 – PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – do Sr. 
Edmilson Valentim – que “dispõe sobre a reintegração 
no emprego dos funcionários da Dataprev, Empresa 
de Tecnologia e Informações da Previdência Social, 
em exercício nos postos do INSS (Instituto Nacional 
de Seguro Social)”. RELATORA: Deputada  ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAU-
TA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 36 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.094/07 – do Sr. Gilmar Machado 
– que “disciplina o couvert artístico e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 3306/2008) RELATOR: 
Deputado   EUDES XAVIER. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 3306/2008, apensado, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 37 – PROJETO DE LEI Nº 2.123/07 
– dos Srs. Edigar Mão Branca e Edson Duarte – que 
“dispõe sobre a atividade de Vaqueiro”. (Apensado: PL 
2437/2007) RELATORA: Deputada  GORETE PEREI-
RA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
2437/2007, apensado, com substitutivo. NÃO DELIBE-
RADO. 38 – PROJETO DE LEI Nº 2.241/07 – do Sr. 
Marcondes Gadelha – 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 
temporariamente, com limitações na locomoção por 
motivo de doença ou acidente, a prioridade de atendi-
mento nas repartições públicas, empresas concessio-
nárias de serviços públicos e instituições financeiras”. 
RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 39 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.407/07 – do Sr. Professor Victorio Galli – 
que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Teólogo”. RELATOR: Deputado   EUDES XAVIER. PA-
RECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 40 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.416/07 – do Sr. Silvinho Peccioli – 
que “dispõe sobre a obrigação de serventias de regis-
tro civil de pessoas naturais de prestar informações às 
delegacias regionais de trabalho sobre o nascimento 
de filhos de empregados”. RELATORA: Deputada  AN-
DREIA ZITO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 41 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.422/07 – do Sr. Efraim Filho 

– que “acrescenta e altera a redação de dispositivos 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com relação 
ao cabimento da ação civil pública para tutela de di-
reitos e interesses transindividuais dos trabalhadores 
e especifica normas para o seu processamento na 
Justiça do Trabalho. “ RELATOR: Deputado   MAURO 
NAZIF. PARECER: pela aprovação, com emenda. NÃO 
DELIBERADO. 42 – PROJETO DE LEI Nº 2.465/07 
– do Sr. Manato – que “regulamenta o transporte de 
rochas ornamentais”. RELATOR: Deputado   EDGAR 
MOURY. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
NÃO DELIBERADO. 43 – PROJETO DE LEI Nº 2.470/07 
– do Sr. Paulo Teixeira – que “altera a Lei nº 8.666, de 
21 de julho de 1993, “que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para lici-
tações e contratos da Administração Pública e dá ou-
tras providências”, para incluir, como requisito para 
licitação de obras ou serviços, que o vencedor da lici-
tação admita trabalhadores em situação de rua e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado   EDGAR 
MOURY. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 44 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.553/07 – do Sr. Indio da Cos-
ta – 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  VANESSA GRAZZIOTIN. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 45 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.631/07 – do Sr. Brizola Neto 
– que “regulamenta a profissão de Disc-Jockey – DJ 
e Vid-Jockey – VJ”. RELATOR: Deputado   EUDES XA-
VIER. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 
46 – PROJETO DE LEI Nº 2.686/07 – do Sr. Fernando 
Coruja – que “dispõe sobre a regulamentação de no-
vas profissões”. RELATORA: Deputada  GORETE PE-
REIRA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 47 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.805/08 – do Sr. Silas Câmara 
– que “dispõe sobre a divulgação à população de in-
formações sobre os Fundos Constitucionais”. RELA-
TOR: Deputado   SEBASTIÃO BALA ROCHA. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAU-
TA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 48 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.818/08 – do Sr. Renato Molling – que 
“concede às empresas de saneamento básico isenção 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido, nas condições que menciona”. RELA-
TOR: Deputado   FILIPE PEREIRA. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 49 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.848/08 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “revo-
ga a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que 
“dispõe sobre a autorização para desconto de presta-
ções em folha de pagamento” e dá outras providências”. 
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RELATORA: Deputada  MARIA HELENA. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado   Daniel Almeida, 
em 17/12/2008. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DE DEPUTADO. 50 – PROJETO DE LEI Nº 
2.922/08 – da Sra. Rebecca Garcia – que “institui selo 
nacional para as empresas que não cometam o crime 
de redução a condição análoga à de escravo”. RELA-
TORA: Deputada  ANDREIA ZITO. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO 
DE DEPUTADO. 51 – PROJETO DE LEI Nº 3.352/08 
– do Sr. Flávio Bezerra – que “altera a Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, a Lei nº 5.517, de 23 de ou-
tubro de 1968, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado   WILSON BRAGA. PARECER: pela aprova-
ção, com emenda. RETIRADO DE PAUTA A REQUE-
RIMENTO DE DEPUTADO. 52 – PROJETO DE LEI Nº 
3.381/08 – do Sr. Filipe Pereira – que “altera a redação 
do caput do art. 13, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço””. RELATORA: Deputada  ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 53 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.822/08 – do Sr. Valdir Colatto – que “dis-
põe sobre a profissão de corretor de seguro rural”. 
RELATOR: Deputado   EDUARDO BARBOSA. PARE-
CER: pela aprovação, com emendas. NÃO DELIBE-
RADO. ENCERRAMENTO: Tendo em vista o início da 
Ordem do Dia do Plenário, o Deputado   Sabino Caste-
lo Branco encerrou os trabalhos às onze horas e cin-
quenta e cinco minutos, ficando os projetos não apre-
ciados até aquele momento pendentes de deliberação. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o acervo documental desta 
reunião, para posterior degravação mediante solicita-
ção escrita. E, para constar, eu, Ruy Omar Prudêncio 
da Silva, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente  , Deputado   
Sabino Castelo Branco, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputado  s.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Or-
dinária 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 11 de MARÇO de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do 
dia onze de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – Anexo II da 
Câmara dos Deputado  s, com a presença dos Senhores 
Deputado  s Afonso Hamm – Presidente  ; Marcelo Teixeira 
e Otavio Leite – Vice-Presidente  s; Carlos Brandão, Carlos 
Eduardo Cadoca, Deley, Edinho Bez, Eliene Lima, Fá-

bio Faria, Fernando Lopes, Jilmar Tatto, José Airton Ci-
rilo, Lídice da Mata, Lupércio Ramos – Titulares; Ademir 
Camilo, Alex Canziani, Cida Diogo, Fábio Souto, Fátima 
Pelaes, Gilmar Machado, José Rocha, Marcos Montes, 
Silvio Torres e Telma de Oliveira – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputado  s Albano Franco, Arnon 
Bezerra, Eugênio Rabelo, Hermes Parcianello, Jackson 
Barreto, Jerônimo Reis, João Pizzolatti, Joaquim Beltrão, 
Laurez Moreira, Manuela D’Ávila, Moreira Mendes, Vala-
dares Filho e Vicentinho. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Presidente  , Deputado   Afonso Hamm, de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a 
Ata da 1ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada no 
dia 04 de março de 2009. O Deputado   Marcelo Teixeira 
solicitou a dispensa da leitura da Ata. Colocada em vo-
tação a solicitação foi aprovada. A Ata foi colocada em 
votação e aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente   comu-
nicou participou de audiência, nessa manhã, à convite 
do Senhor Ministro do Turismo, Luiz Barretto, naquele 
Ministério, onde trataram de acertar uma pauta comum 
entre esta Comissão e aquele Órgão Governamental. 
Tendo sido acertado que esta Comissão passará a ter 
assento no Conselho Nacional de Turismo, bem como 
o apoio ao pleito desta Comissão ter assento nos dois 
Comitês Pró-Copa 2014, o Interministerial e o da CBF/
FIFA. Informou que acertaram uma visita do Senhor Mi-
nistro à esta Comissão para discutir os planos daquele 
Ministério para esse ano. Esta visita se dará na segunda 
quinzena de abril, quando se terá consolidada a situação 
do Orçamento Federal. Acusou recebimento de convite 
do Senhor Ministro Orlando Silva, do Esporte e Ministro 
Tarso Genro, da Justiça para solenidade que se reali-
zará no Palácio do Planalto, na próxima sexta-feira, às 
dez horas, quando se dará a assinatura da Mensagem 
de encaminhamento do Projeto de Lei ao Congresso 
Nacional, que altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003, e o Decreto que regulamenta o Artigo 23 da Lei do 
Estatuto do torcedor. Registrou convite para participar do 
Fórum Panrotas, nos próximos dias 17 e 18 de março, 
no centro FECOMÉRCIO de Eventos, em São Paulo. Se 
trata de importante encontro do setor turístico nacional, 
que contará com as presenças do Senhor Ministro Luiz 
Barretto do Turismo, do Ex-Ministro Mares Guia, do Se-
nhor Henrique Meirelles, do Banco Central, da Senhora 
Solange Vieira, da Anac e será encerrado por Edson 
Arantes do Nascimento, o Pelé. Informou que represen-
tarão esta Comissão, naquele evento, este Presidente  , 
os ex-Presidente  s Deputado   Albano Franco e Lídice da 
Mata, os Senhores Deputado   Alex Canziani, Otavio Leite 
e Carlos Eduardo Cadoca. O Presidente   solicitou que se 
mais algum Membro desta Comissão desejar integrar a 
comitiva, que comunique à Secretaria para que se pos-
sa viabilizar a devida justificativa junto á Presidência da 
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Casa. Passou-se à ORDEM DO DIA: A – Requerimen-
tos: Item 1. REQUERIMENTO Nº 139/09 – do Sr. Otavio 
Leite – que “convoca audiência pública e convida Sua 
Excelência o Ministro dos Esportes Sr. Orlando Silva, Re-
presentantes de Clubes Desportivos Brasileiros Forma-
dores de Atletas Olímpicos, o Comitê Olímpico Brasileiro 
e o Comitê Paraolímpico Brasileiro”. O Deputado   Otavio 
Leite sugeriu que este requerimento seja incorporado 
ao Requerimento do Deputado   Silvio Torres. Colocado 
em discussão os requerimentos, fizeram uso da palavra 
os Senhores Deputado  s Edinho Bez, Marcelo Teixeira e 
Silvio Torres, que apoiou a proposta do Deputado   Otavio 
Leite para integração dos dois requerimentos, itens 1 e 
4 desta Reunião Ordinária, não havendo mais quem os 
quisessem discutir, foram votados e aprovados os Re-
querimentos de nºs 139 e 142 de 2009. Item 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 140/09 – do Sr. Otavio Leite – que “requer 
Audiência Pública para uma discussão sobre a Propos-
ta de Liberação Tarifária para destinos internacionais e 
debate geral quanto à Política Nacional de Aviação”. O 
Presidente   passou a palavra ao Deputado   Otavio Leite 
para que defendesse seu Requerimento. Colocado em 
discussão o requerimento, fizeram uso da Palavra os 
senhores Lídice da Mata, Jilmar Tatto, Marcelo Teixeira 
e Carlos Eduardo Cadoca, e não havendo mais quem 
o quisesse discutir, foi votado e aprovado. Item 3 – RE-
QUERIMENTO Nº141/09 – do Sr. Gilmar Machado – que 
“requer seminário com a finalidade de debater sobre as 
políticas para o esporte escolar no Brasil”. O Presidente   
passou a palavra ao Deputado   Otavio Leite para que de-
fendesse seu Requerimento. Colocado em discussão o 
requerimento, fizeram uso da Palavra os senhores Lídice 
da Mata, Jilmar Tatto, Marcelo Teixeira e Carlos Eduardo 
Cadoca, e não havendo mais quem o quisesse discutir, 
foi votado e aprovado. Item 4 – REQUERIMENTO Nº 
142/09 – do Sr. Silvio Torres – que “requer a realização 
de audiência pública para discutir a aplicação de recursos 
públicos nos clubes formadores de atletas olímpicos”. Foi 
aprovado juntamente do o item 1 desta pauta. B – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: Prioridade. 
Item 5 – PROJETO DE LEI Nº 699/07 – do Sr. Sandes 
Júnior – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, de forma a destinar diretamente aos estados parte 
dos recursos dos concursos de prognósticos para reali-
zação de jogos escolares”. RELATOR: Deputado   Albano 
Franco. Parecer: pela aprovação. . O Presidente   solicitou 
que o Deputado   Albano Franco procedesse a leitura de 
seu relatório e voto. O Deputado   Marcelo Teixeira soli-
citou vistas, o que foram concedidos por duas sessões. 
Item 6 – PROJETO DE LEI Nº 1.978/07 – do Sr. Anto-
nio Carlos Magalhães Neto – que “especifica um prazo 
mínimo de financiamento pelo Fundo Geral de Turismo 
– FUNGETUR para a construção de hotéis de turismo”. 

RELATOR: Deputado   Fábio Faria. Parecer: pela aprova-
ção. Vista conjunta aos Deputado  s Marcelo Teixeira e 
Miguel Corrêa Jr., em 16/04/2008. O Deputado   Marcelo 
Teixeira apresentou voto em separado em 14/05/2008. 
O Presidente   solicitou que o Deputado   Fábio Faria pro-
cedesse a leitura de seu relatório e voto. Em discussão 
fizeram uso da palavra os senhores Deputado  s Marcelo 
Teixeira e Otavio Leite. O Deputado   Otavio Leite apre-
sentou vários questionamentos sobre a aplicação do 
FUNGETUR (Fundo Geral de Turismo) e o Presidente   
solicitou à Secretaria da CTD a elaboração de docu-
mento solicitando informações sobre o referido FUNGE-
TUR, não havendo quem o quisesse discutir, o relatório 
foi colocado em votação e aprovado tendo seu Parecer 
Reformulado. Item 7 – 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 provi-
dências”. RELATOR: Deputado   Valadares Filho. Parecer: 
pela aprovação. Vista conjunta aos Deputado  s Jurandil 
Juarez e Otavio Leite, em 10/12/2008. Devido à ausên-
cia do Relator, o Projeto foi retirado de pauta de ofício. O 
Presidente   informou, ainda, a posse do Senhor Eraldo 
Alves da Cruz, no cargo de Vice-Presidente   do Conselho 
de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e sugeriu que se faça 
uma moção de congratulações pela assunção ao novo 
cargo. A sugestão de elaboração de moção foi aprovada 
pelo Plenário. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às quinze horas e cinquenta e cinco 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 Deputado  s.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLA-
TIVA

ATA DA 2ª REUNIÃO DELIBERATIVA (ORDINÁ-
RIA), REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2009

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia onze 
de março de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Viação e Transportes, no plenário nº 11 do anexo II da 
Câmara dos Deputado  s, sob a presidência do Deputado   
Jaime Martins – Presidente  . Compareceram os Deputado  s 
Mauro Lopes e Hugo Leal – Vice-Presidente  s, Beto Al-
buquerque, Camilo Cola, Carlos Alberto Leréia, Carlos 
Zarattini, Chico da Princesa, Ciro Pedrosa, Cláudio Diaz, 
Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, Edio Lopes, Geral-
do Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Bezerra, 
Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Marcelo Almeida, 
Marinha Raupp, Pedro Fernandes, Roberto Britto, Van-
derlei Macris e Wellington Fagundes – titulares; e Alexan-
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dre Silveira, Devanir Ribeiro, Dr. Talmir, Fábio Ramalho, 
Geraldo Thadeu, José Chaves, Lael Varella, Marcelo 
Teixeira, Nelson Bornier, Nelson Trad, Pedro Chaves, 
Rita Camata e Walter Ihoshi – suplentes. Compareceram 
também os Deputado  s Deley e Sérgio Brito. Deixaram 
de comparecer os Deputado  s Affonso Camargo, Airton 
Roveda, Alberto Silva, Carlos Santana, Henrique Edu-
ardo Alves e Olavo Calheiros. O Deputado   Roberto Ro-
cha apresentou justificativa de falta a esta reunião. O Sr. 
Presidente   declarou abertos os trabalhos e solicitou ao 
Deputado   Mauro Lopes que fizesse a leitura da Ata da 
1ª reunião. O Deputado   Mauro Lopes solicitou a dispen-
sa da leitura, o que foi atendido. Assim, o Sr. Presidente   
colocou a referida Ata em votação, que foi aprovada sem 
observação. Em seguida, o Sr. Presidente   passou à dis-
cussão das matérias constantes da pauta. ORDEM DO 
DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 95/09 – do Sr. Nelson 
Bornier – que “requer sejam convidados o Diretor-Geral 
da ANTT, o Presidente   da Concessionária Nova Dutra e 
um representante do Tribunal de Contas da União (TCU) 
para prestarem esclarecimentos referentes ao aumento 
no número de praças de pedágio na Rodovia Presidente   
Dutra, que liga o Estado do Rio de Janeiro ao Estado de 
São Paulo”. Discutiram a matéria os Deputado  s Nelson 
Trad, Wellington Fagundes, Sérgio Brito, Deley, Hugo Leal 
e Camilo Cola. Em votação, foi aprovado o requerimento, 
contra os votos dos Deputado  s Nelson Trad e Édio Lopes. 
2) – REQUERIMENTO Nº 96/09 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “requer a realização de Audiência Pública com 
O Diretor-Geral do DNIT para discutir as condições de 
sinalização em nossas rodovias”. Discutiram a matéria 
os Deputado  s Pedro Fernandes, Geraldo Thadeu, Mau-
ro Lopes, Marcelo Almeida, Carlos Zarattini e Hugo Leal. 
Em votação, foi aprovado o requerimento. 3) – REQUE-
RIMENTO Nº 97/09 – do Sr. Hugo Leal – que “requer 
a realização de audiência pública com o Presidente   do 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), o 
Presidente   do Conselho Nacional de Trânsito, o Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura dos 
Transportes (DNIT), o Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), o Diretor do Depar-
tamento de Polícia Rodoviária Federal, o Secretário da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e os senhores 
Rodolfo Rizzotto, Fernando Diniz, José Ramalho e David 
Duarte Lima”. Em votação, foi aprovado o requerimen-
to. O Deputado   Carlos Zarattini sugeriu que as reuniões 
referentes aos requerimentos nºs 96/09 e 97/09 fossem 
realizadas juntas. Foram consultados os autores dos 
requerimentos e havendo concordância entre eles, o 
Sr. Presidente   colocou a sugestão em votação, que foi 
aprovada. 4) – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.142/06 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “susta a 
aplicação da Resolução nº 158, de 22 de abril de 2004, 

do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN”. RELA-
TOR: Deputado   Camilo Cola. Parecer: favorável. Retirado 
de pauta. 5) – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 41/07 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “susta os efei-
tos da Resolução nº 212 de 13 de novembro de 2006” 
– apensado o PDC nº 199/07. RELATOR: Deputado   
Gonzaga Patriota. Parecer: contrário a este e ao PDC 
nº 199/07, apensado. Retirado de pauta. 6) – PROJETO 
DE LEI Nº 2.872/08 – do Sr. Carlos Zarattini – que “altera 
dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências”. 
Relatora: Deputada  Rita Camata. Parecer: favorável, com 
substitutivo. Concedida vista conjunta aos Deputado  s 
Pedro Fernandes, Marcelo Almeida, Marcelo Teixeira, 
Chico da Princesa, Hugo Leal, Décio Lima, Wellington 
Fagundes e Geraldo Simões. 7) – PROJETO DE LEI Nº 
3.014/08 – do Sr. Manoel Junior – que “altera o art. 34 
do Decreto-Lei nº 3.688. de 03 de outubro de 1941– Lei 
das Contravenções Penais, e inclui o art. 312-A na Lei nº 
9.503. de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro”. RELATOR: Deputado   Cláudio Diaz. Parecer: 
contrário. Retirado de pauta. 8) – PROJETO DE LEI Nº 
3.937/08 – do Senado Federal-Eduardo Azeredo – (PLS 
134/08) – que “denomina “Rodovia Guimarães Rosa” o 
trecho da rodovia BR-135 situado entre o entroncamento 
com a rodovia BR-040, no Município de Curvelo, e a cida-
de de Januária, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado   Mauro Lopes. Parecer: favorável. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. 9) – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.046/08 – do Senado Federal – Romero 
Jucá – (PLS 727/2007) – que “denomina Contorno Oes-
te Ottomar de Souza Pinto o trecho do Contorno Oeste 
de Boa Vista, no Estado de Roraima, que faz a ligação 
da BR-174 Norte à BR-174 Sul”. RELATOR: Deputado   
Roberto Rocha. Parecer: favorável. Retirado de pauta. O 
Deputado   Geraldo Thadeu solicitou inversão de pauta 
para o item 21. O Sr. Presidente   colocou em votação a 
referida solitação, que foi aprovada. 10) – PROJETO DE 
LEI Nº 1.150/07 – do Sr. Geraldo Thadeu – que “altera o 
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
institui o Plano Nacional de Viação, excluindo o segmen-
to da BR-146 compreendido entre o Km 518,90 (Poços 
de Caldas – Código PNV 146BMG0300) e o Km 526,86 
(Acesso à empresa Alcoa – Código PNV 146BMG0310)”. 
RELATOR: Deputado   Mauro Lopes. Parecer: contrário. 
Discutiram a matéria os Deputado  s Mauro Lopes, Ale-
xandre Silveira, Geraldo Thadeu e Marcelo Almeida. Em 
votação, foi aprovado o parecer do relator, contra o voto 
do Deputado   Geraldo Thadeu. Sendo todos os Deputado  s 
convocados para Reunião Extraodinário no plenário da 
Casa, os demais itens da pauta não foram deliberados. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e 
nove minutos foi encerrada a reunião e, para constar, eu, 
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, Admar Pires dos Santos, secretário, lavrei a presente 
Ata, que após aprovada será assinada pelo Sr. Presidente  , 
Jaime Martins, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputado  s.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLA-
TIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado   Duarte Nogueira

PROJETO DE LEI Nº 648/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “altera o art. 16 da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965”.

Sala da Comissão, 25 de março de 2009, Deputado   
Fábio Souto, Presidente . 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado   Reginaldo Lopes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.353/08 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 839/2008) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 
para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultu-
ral, celebrado em Brasília, 27 de maio de 2008”.

Sala da Comissão, 25 de março de 2009. – Maria 
do Rosário, Presidente . 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 24 de março de 
2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputado-
 s do dia 25 subsequente, que nomeou FERNANDA 
DE BRITO RODRIGUES para exercer, na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do De-
partamento de Comissões, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
BEATRIZ GONÇALVES, ponto nº 119.475, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-
09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputado  s, 
que exerce na Comissão de Defesa do Consumidor, 
da Coordenação de Comissões Permanentes, do De-
partamento de Comissões.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ANA FLÁVIA DE ANDRADE SÁ, ponto nº 115.867, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do 
Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
PAULA COSTA ALMEIDA, ponto nº 119.576, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do Terceiro-
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ÂN-
GELA COSTA MARTINS, ponto nº 119.246, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do Primeiro-
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
DANIEL DAS NEVES GOMES, ponto nº 119.422, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do 
Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DIVI-
NA APARECIDA DOS SANTOS CUNHA, ponto nº 
119.791, do cargo em comissão de Assessor Técni-
co, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputado  s, que exercia na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, da Coordenação de 
Comissões Permanentes, do Departamento de Comis-
sões, a partir de 24 de março de 2009. – EXONERAR, 
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, LUIS SÉRGIO MONTEIRO 
TERRA, ponto nº 115.025, do cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do 
Terceiro Suplente dos Secretários.
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EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35, 
inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ROSANA MARIA ANTUNES BARRIVIERA, ponto nº 
114.535, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputado  s, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Socialista Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ALESSANDRA ROSA GUIDA para 
exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, ANDREA MARIA CARDOSO 
LEAL para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Socialista Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CAROLINA HERNANDES GROSSI 
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente  , 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, EDUARDO NONATO DE OLIVEI-
RA para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, HÉLIDA RANIELE WOLSTEIN 
COSTA para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplen-
te dos Secretários, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOMAR RIBEIRO SALES para exer-
cer, no Gabinete do Presidente  , o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 
para exercer, na Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LUZIANE DA SILVA SOUSA para 
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MÁRIO COELHO LIMA FILHO para 
exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos Secre-
tários, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, NEILA CRISTINA DE MEDEI-
ROS SOUSA para exercer, no Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente  , o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, NEWTON AUGUSTO SABARA-
ENSE para exercer, na Secretaria de Comunicação 
Social, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, OZIAS FERREIRA MARTINS FILHO 
para exercer, na Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, PRISCILLA CAMPELO CONRADO 
DE ABREU para exercer, no Gabinete do Primeiro-
Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ROSA MIRTES FURTADO FRASÃO 
para exercer, no Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento, da Diretoria de Recursos Humanos, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputado  s.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, ROSANA MARIA ANTUNES 
BARRIVIERA para exercer, na Comissão de Defesa do 
Consumidor, da Coordenação de Comissões Perma-
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputado  s.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 25 de março de 
2009. – MICHEL TEMER, Presidente . 
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Paulo Renato Souza - PSDB
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
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
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
Lúcio Vale 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
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS 1 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
Luciana Costa vaga do PSDB/DEM/PPS Lúcio Vale
Márcio Marinho Lupércio Ramos
Mário Negromonte Marinha Raupp
Natan Donadon Neudo Campos
Silas Câmara Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

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

(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Ilderlei Cordeiro
Antonio Feijão Marcio Junqueira
Nilson Pinto Urzeni Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

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

Zenaldo Coutinho

(Dep. S.PART. ocupa a 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 Giovanni Queiroz

Janete Capiberibe 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

S.PART.
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS

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
Cida Diogo Antonio Palocci
Dr. Adilson Soares Beto Faro
Eunício Oliveira Colbert Martins
Gilmar Machado Eliene Lima
Iriny Lopes Fernando Ferro
Jader Barbalho Flávio Bezerra
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Lima Márcio Marinho
Paulo Pimenta Mário Negromonte
Paulo Roberto Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro (Licenciado) Silas Câmara
Wladimir Costa Takayama
Zequinha Marinho Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

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

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Emanuel Fernandes Arolde de Oliveira
Gustavo Fruet Clóvis Fecury

Jorge Tadeu Mudalen
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 Barbosa Neto
Luiza Erundina Fábio Faria
Miro Teixeira Jô Moraes
Rodrigo Rollemberg Sueli Vidigal

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: Mainha (DEM)

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

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Carlos Wilson Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
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 Pellegrino Maurício Rands
Nelson Trad Mauro Lopes
Osmar Serraglio Miguel Corrêa
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Manoel Ferreira Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Maluf Paulo Rattes
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Wilson Santiago

Vicente Arruda
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Arolde de Oliveira Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Edson Aparecido
Bruno Araújo Humberto Souto
Efraim Filho Jairo Ataide
Felipe Maia Jorginho Maluly
Indio da Costa vaga do PSOL Luciano Pizzatto
João Almeida Major Fábio
João Campos Moreira Mendes

José Carlos Aleluia
Onyx Lorenzoni vaga do

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

Jutahy Junior Paulo Bornhausen
Mainha Pinto Itamaraty
Mendonça Prado Renato Amary
Paulo Magalhães Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães Rodovalho (Licenciado)
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
Barbosa Neto Wolney Queiroz
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Júlio Delgado

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 Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

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

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
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho
Edmilson Valentim vaga do

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

Givaldo Carimbão vaga do PHS

Laurez Moreira
Marcelo Serafim vaga do

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

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

1 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
Damião Feliciano Flávio Dino
Evandro Milhomen 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): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: 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 Dr. Rosinha
Lucenira Pimentel Iriny Lopes
Luiz Couto José Linhares
Pastor Pedro Ribeiro Lincoln Portela
Pedro Wilson Luiz Alberto
Ricardo Quirino vaga do PRB Pastor Manoel Ferreira
Suely Paulo Henrique Lustosa
Veloso (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu Roberto Magalhães
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Waldir Neves
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a 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

PRTB
Juvenil 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 Eudes Xavier
Carlos Abicalil Fernando Nascimento
Fátima Bezerra Geraldo Resende
Gastão Vieira José Linhares
Iran Barbosa Marcelo Almeida
João Matos Mauro Benevides
Joaquim Beltrão Osmar Serraglio
Lelo Coimbra Pedro Wilson
Maria do Rosário Roberto Alves
Neilton Mulim Rodrigo Rocha Loures
Osvaldo Biolchi Walter Pinheiro (Licenciado)

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
(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 Lira Maia
José Aníbal Luiz Carlos Setim
Lobbe Neto Mainha
Nilmar Ruiz Narcio Rodrigues
Paulo Renato Souza Paulo Magalhães
Pinto Itamaraty Professor Ruy Pauletti
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Professora Raquel Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

1 vaga (Dep. do PV 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
Paulo Rubem Santiago 1 vaga
Rogério Marinho

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): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: 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
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS Tonha Magalhães
Vicentinho Alves Vital do Rêgo Filho
Vignatti Zonta
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga

Wilson Santiago
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 Mainha
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly Paulo Renato Souza
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB 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
(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 José Carlos Machado
Ronaldo Caiado José Carlos Vieira
Silvio Torres Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Francisco Tenorio
Sueli Vidigal João Dado
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Márcio França

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

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

Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Waldir Maranhão (PP)
1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Décio Lima Angelo Vanhoni
Eduardo Amorim 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
Roberto Britto 2 vagas
Vadão Gomes vaga do PV

Waldir Maranhão
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 Cezar Silvestri
João Oliveira Eduardo Gomes
Luiz Paulo Vellozo Lucas Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
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 João Herrmann
(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: João Herrmann (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 Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Arlindo Chinaglia Carlos Wilson
Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gastão Vieira
George Hilton Gladson Cameli
Ibsen Pinheiro Jackson Barreto
Íris de Araújo Janete Rocha Pietá
Jair Bolsonaro Jefferson Campos
Luiz Sérgio José Genoíno
Maria Lúcia Cardoso Lelo Coimbra vaga do PV

Maurício Rands Luciana Costa
Nilson Mourão Márcio Reinaldo Moreira

Takayama
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Paulo Pimenta

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

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 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/
PTC/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

Eduardo Lopes Júlio Delgado
João Herrmann vaga do

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

Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Cândida C. 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

Sérgio Moraes
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Dimas Ramalho
João Campos Guilherme Campos
Major Fábio Pinto Itamaraty
Marina Maggessi vaga do

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

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
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 Waldemir Moka
Maurício Trindade 1 vaga
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Fernando Coruja Geraldo Thadeu
Germano Bonow João Campos
José Carlos Vieira Jorge Tadeu Mudalen
Lael Varella Jorginho Maluly
Milton Vieira Leandro Sampaio
Raimundo Gomes de Matos Leonardo Vilela
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luciano Pizzatto

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
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
Enio Bacci vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Serafim
Jô Moraes Mário Heringer
Manato Valtenir Pereira
Ribamar Alves (Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB 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 José Otávio Germano
Laerte Bessa Marcelo Itagiba
Luciano Castro Nelson Pellegrino
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)

José Carlos Aleluia

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

Marcio Junqueira

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

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

1 vaga

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
Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Moraes

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
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)

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 Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Gonzaga Patriota
Giovanni Queiroz Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Marinho

PV
Ciro Pedrosa 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

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 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 1 vaga

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 Leonardo Vilela
Duarte Nogueira Moreira Mendes
Onyx Lorenzoni 2 vagas
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Rodrigo Rollemberg
Giovanni Queiroz 1 vaga

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 Silas Câmara
Lupércio Ramos Vander Loubet
Marcelo Almeida Zé Geraldo
Paulo Teixeira 4 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim
Alfredo Kaefer Jorge Khoury
Fernando de Fabinho 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
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
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
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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
George Hilton Luiz Couto
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
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 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
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 Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fernando Ferro
Bilac Pinto Lincoln Portela
Chico D'angelo Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima Sabino Castelo Branco
Elismar Prado 5 vagas
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre (Licenciado) 3 vagas
Marcos Montes
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV



Edigar Mão Branca 1 vaga
PSOL

Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (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 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 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 5 vagas
Carlos Sampaio
Fernando Chucre
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

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

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 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 (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira Virgílio Guimarães
João Leão Waldir Maranhão
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti
Paulo Bornhausen Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
Rogério Marinho Severiano Alves

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 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 (Licenciado)
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Pinto Itamaraty
Rodrigo de Castro 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL

Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 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
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
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
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
Rodrigo Rollemberg 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 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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Alex Canziani
Beto Mansur Devanir Ribeiro

Carlos Zarattini
Fernando

Marroni

Hugo Leal vaga do PRB José Carlos
Araújo

Leo Alcântara Ricardo Barros
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo 5 vagas
Geraldo Thadeu
Jorginho Maluly
Otavio Leite
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) 3216-6232

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 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 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: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Dalva Figueiredo
Janete Rocha Pietá Dr. Rosinha
José Linhares Gilmar Machado
Leonardo Quintão Paulo Roberto
Márcio Marinho Tonha Magalhães
Pastor Manoel Ferreira 4 vagas
Paulo Henrique Lustosa
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Ronaldo Caiado
Raul Jungmann 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV



Antônio Roberto 1 vaga
PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Edinho Bez
Francisco Praciano Gilmar Machado
Jackson Barreto Jurandy Loureiro
José Airton Cirilo Luiz Carlos Busato
Mauro Lopes Paulo Teixeira
Pedro Chaves Ratinho Junior
Pedro Eugênio 2 vagas
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Carlos Sampaio
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Nilmar Ruiz
1 vaga Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, 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 Carlos Santana
João Leão Carlos Willian
João Magalhães Dr. Paulo César
José Chaves Hugo Leal
Mauro Lopes Jilmar Tatto
Zezéu Ribeiro 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 2 vagas
Paulo Rubem
Santiago

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
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 PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Laerte Bessa
Domingos Dutra Luiz Alberto
Hugo Leal Luiz Carlos Busato
Iriny Lopes Marcelo Melo
Lincoln Portela Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Nilson Mourão
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 3 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Gustavo Fruet
João Campos José Carlos Aleluia
Jorge Khoury Marcio Junqueira
Jorginho Maluly Onyx Lorenzoni
Marina Maggessi Raul Jungmann
Mendonça Prado Renato Amary
Paulo Abi-ackel Vanderlei Macris
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Dr. Ubiali
Francisco Tenorio Manoel Junior
Marcos Medrado Pompeo de Mattos

PV
Sarney Filho Roberto Santiago

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

Chico Alencar

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276



FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

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): .

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (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
Rita Camata 2 vagas
Sandro Mabel

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 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
Walter Pinheiro (Licenciado)

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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