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Marcio Junqueira DEM
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Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
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Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA
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SEÇÃO I

Ata da 113ª Sessão, em 28 de maio de 2008
Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues,  

1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente; Osmar Serraglio, 1º Secretário
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Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 13

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
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Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Odair Cunha PT
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB

Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerez DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
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Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 52

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR

Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Osório Adriano DEM
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 18

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
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Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT

Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 23

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
371 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. GONZAGA PATRIOTA, servindo como 2° 

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

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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Of nº 157/2008/GAB

Brasília, 28 de maio de 2008

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

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

cia, a fim de indicar o Deputado Magela (PT-DF) em 
substituição ao Deputado Eduardo Valverde (PT-RO) 
na Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 3.937 de 2004, do Sr. Carlos 
Eduardo Cadoca, que “altera a Lei nº 8.884, de 11 
de junho de 1994, que transforma o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (CADE) em Au-
tarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica e dá outras 
providências”

Atenciosamente, – Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of nº 158/2008/GAB

Brasilia, 28 de maio de 2008

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

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Marco 
Maia (PT – RS) na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.937 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”

Atenciosamente, – Deputado Mauricio Rands, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se. 
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF.B/101/08

Brasília, 6 de maio de 2008

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

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

putado Flávio Dino (PCdoB), como titular, da Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 10-A, de 1995, do Sr. 
Adhemar de Barros Filho, que “modifica o art. 45 da 
Constituição Federal e acrescenta parágrafos ao mes-
mo artigo”, criando o sistema distrital misto.

Respeitosamente, – Renildo Calheiros, Líder do 
Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB.

Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 184-L-DEM/08 

Brasília, 21 de maio de 2008

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

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o Deputado Freire Jú-

nior (PSDB/TO) para integrar, como membro suplente, 
a Comissão Especial destinada a analisar proposições 
legislativas que tenham por objetivo o combate à pira-
taria, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas. 

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 185-L-DEM/08

Brasília, 21 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Duarte No-

gueira (PSDB/SP) para integrar, como membro titular, 
a Comissão Especial destinada a analisar proposições 
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legislativas que tenham por objetivo o combate à pira-
taria, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 247 

BrasíIia, 28 de maio de 2008

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Roberto Britto (PP/BA) como 

Vice-Líder desta Liderança, em substituição ao Depu-
tado Luiz Fernando Faria (PP/MG).

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

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 158/2008/CDC – P

Brasília, 14 de maio de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 1.973/2007

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprecia-
ção do Projeto de Lei nº 1.973/2007, do Sr. Vital do Rêgo 
Filho, que “dispõe sobre as indenizações por extravio de 
bagagens no transporte de passageiros”, para publicação 
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Vital Rêgo Filho, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-5-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 175/08-CEC

Brasília, 14 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 

nº 6.993, de 2006, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado João Matos, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFTP nº 68/2008

Brasília, 14 de maio de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.466/2007, 
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado André de Paula, 
Presidente.

Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFTP nº 69/2008

Brasília, 14 de maio de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.027/2007, 
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado André de Paula.

Publique-se. 
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício P-112/08/CVT

Brasília, 14 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, 

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
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missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 2.448/07 
– do Sr. Walter Ihoshi – que “denomina ponte Comen-
dador Hiroshi Sumida a ponte sobre o rio Ribeira de 
Iguape, na BR-116, na cidade de Registro, Estado de 
São Paulo”.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Alberto 
Leréia, Presidente.

Publique-se. 
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 372, DE 2008 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Cria rito especial para apuração dos 
processos judiciais de natureza penal de 
candidato registrado para concorrer a man-
dato eletivo e dá outras providências.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os processos judiciais de natureza penal 

de candidato registrado para concorrer a mandato 
eletivo serão apreciados em rito especial pelo Poder 
Judiciário ao qual estão submetidos.

Art. 2º Será aplicado o rito especial previsto na 
presente Lei Complementar ao candidato registrado 
para concorrer aos mandato eletivos fixados no art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 1990. 

Parágrafo único. O rito especial será aplicado a 
partir da publicação do registro da candidatura pelo 
candidato

Art. 3º O rito especial previsto no presente artigo 
compreende:

I – Adoção do princípio da celeridade 
processual em todas as instâncias judiciais, 
com preferência para tramitação e realização 
de todos os atos processuais inerentes aos 
processos mencionados no artigo 1º.

II – Constituição de órgãos de julgamen-
tos especiais nas instâncias superiores, com 
competência exclusiva para a apreciação dos 
processos que os candidatos a cargos públicos 
estiverem respondendo na esfera criminal.

Art. 4º Caberá à Justiça Eleitoral informar ao 
Poder Judiciário sobre os candidatos que registraram 
candidatura a cargos eletivos, visando à aplicação do 
rito especial criado pela presente Lei.

Art. 5º Os candidatos que recebam decisão con-
denatória em primeira instância nos processos subme-
tidos ao presente rito serão considerados inelegíveis 
pelo prazo de quatro anos, a partir da publicação da 
sentença condenatória.

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

Justificação

A probidade administrativa e o principio da morali-
dade são os principais elementos que devem compor a 
plataforma política de um candidato a cargo eletivo.

Entretanto, na busca de foro privilegiado e da 
imunidade parlamentar fazem com que muitos candi-
datos que estão respondendo a processos de natureza 
criminal façam do processo eleitoral um caminho para 
a busca da impunidade.

A presente proposição, deste modo, visa a tornar 
mais célere o processo de julgamento dos candidatos 
a cargos eletivos, sem abandonar os princípios da am-
pla defesa e do contraditório, garantidos constitucional-
mente, mas de modo a permitir à população que tenha 
conhecimento sobre a absolvição ou não do candidato 
em relação aos delitos que lhe são imputados.

Assim, o Poder Judiciário poderá, de forma ágil, 
julgar acerca da conduta do candidato, sobretudo 
a sua probidade administrativa e moralidade para o 
exercício de cargo público, prevista no art. 14, § 9º da 
Constituição Federal.

Tendo em vista a relevância da matéria, conto 
com o apoio dos ilustres pares para a aprovação des-
ta proposição.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

PROJETO DE LEI Nº 3.396, DE 2008 
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Dispõe sobre a comercialização de 
equipamentos de radiação.

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Finan-
ças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a comercialização 

de equipamentos de radiação.
Art. 2º O art. 211 da Lei n.º 9.472, de 1997 – Lei 

Geral de Telecomunicações – passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.211 .................................................
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§1º Caberá à Agência a fiscalização, 
quanto aos aspectos técnicos, das respecti-
vas estações.

§2º Fica proibida a comercialização de 
equipamentos de radiação para empresas 
ou entidades que não detenham outorgas 
vigentes para a exploração do serviço ra-
diodifusão.

§3º A venda de equipamento de radia-
ção para empresa ou entidade não detentora 
de outorga para exploração do serviço de ra-
diodifusão enseja multa, a ser aplicada pela 
Agência, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais).

§4º Os recursos financeiros provenientes 
das multas previstas no artigo anterior serão 
revertidos para o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações – FISTEL – a que se refere 
a Lei n.º 5.070, de 7 de julho de 1966.

§5º Excluem-se do disposto no §2º des-
te artigo os equipamentos de radiação restri-
ta a que se refere o §2º, inciso I, do art. 163 
desta Lei. ”

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

 
Justificação

A existência de emissoras ilegais de radiodifusão 
de sons – conhecidas como rádios piratas – constitui-
se em elemento nocivo ao sistema de comunicação 
do País, podendo, inclusive causar problemas de se-
gurança publica, ao interferir nas comunicações de 
aeronaves.

A proliferação de rádios piratas, porém, é facili-
tada pela possibilidade de aquisição de equipamentos 
de transmissão livremente no mercado, sem o controle 
do Poder Público sobre o processo. 

O Projeto de Lei que ora apresento, portanto, se 
destina a proibir a comercialização de equipamentos 
de transmissão de radiodifusão para empresas que não 
detenham outorgas para exploração desse serviço.

Além disso, estabelece que a Anatel – Agência 
Nacional de Telecomunicações –, no momento em que 
identificar uma emissora de radiodifusão ilegal, deverá 
multar a empresa que promoveu a venda irregular do 
equipamento de transmissão. 

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres par-
lamentares desta Casa para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2008. – Depu-
tado Eduardo Cunha.

PROJETO DE LEI Nº 3.426, DE 2008 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera o § 2° do art. 160 da Lei n° 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, disciplinando 
a obrigatoriedade da territorialidade nas 
notificações extrajudiciais.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei objetiva disciplinar a obrigatoriedade da 

observância do princípio da territorialidade nas notifica-
ções e demais comunicações realizadas pelos serviços 
de registro de títulos e documentos, para garantia do 
amplo direito de defesa.

O §2° do artigo 160 da Lei n° 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 160:  ..............................................
§2.° O serviço das notificações e demais 

diligências, independentemente do meio utili-
zado para garantir a ciência do seu conteúdo 
ao destinatário da comunicação, será obriga-
toriamente registrado e efetivado no local do 
domicílio do destinatário, sob pena de nulidade, 
podendo nele ser apresentado diretamente ou 
requisitado pelo oficial do Município do domi-
cílio do apresentante, onde efetuado o registro 
original na forma do caput. Os registros para 
fins de notificação serão considerados sem 
conteúdo econômico e, quando apresentados 
para registro, envio e cumprimento por oficial 
de outro Município, não poderão ultrapassar, 
no registro de origem, ao equivalente a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor previsto para 
as notificações locais, sem prejuízo do inte-
gral reembolso das despesas de remessa e 
devolução.” (NR)

Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Justificação

Os serviços de registro de títulos e documentos 
são os serviços públicos auxiliares do Poder Judiciário 
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segu-
rança e eficácia dos atos jurídicos (Lei nº 8.935, de 18 
de novembro de 1994, artigo 1º), sendo da competên-
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cia privativa de União legislar sobre registros públicos 
(Constituição Federal, artigo 22, inciso XXV)

Dentre as atribuições privativas dos oficiais de 
registro de títulos e documentos encontram-se as re-
lacionadas às notificações, interpelações, denúncias e 
avisos em geral (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, artigo 160, dentre outros), inclusive para cons-
tituição em mora.

Sucede que, em face das formas modernas de 
comunicação, admitidas no Direito Processual, tem 
havido discrepância na interpretação da Lei em al-
guns Estados, entendendo, alguns, não ser aplicável 
às notificações o princípio da territorialidade, previsto 
no artigo 130 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, posto que, este, enumera, apenas, os atos con-
tidos nos artigos 127 e 129 da referida Lei, silenciando 
quanto ao disposto no seu artigo 160; enquanto, outros, 
entendem que, sendo a notificação um ato complexo, 
iniciado pelo registro da carta ou denúncia e comple-
tado pelo ato acessório posterior, consubstanciado na 
ciência real do seu inteiro teor ao destinatário, esse 
registro inicial sujeita-se à territorialidade porque esta-
rá inserido em uma das hipóteses previstas no artigo 
127, incisos I, VII ou no parágrafo único.

Assim, no âmbito constitucional, importa obser-
var que a todos é assegurado, em cláusula pétrea, 
como garantia fundamental, o direito ao juízo natural, 
ao devido processo legal e à ampla defesa; à defesa 
do consumidor; o direito de informação de seu interes-
se particular; à obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal (Constituição Federal, 
artigo 5°, incisos XXXII, XXXIII, XXXIV, b, LIII, LIV e 
LV). Por outro lado, é princípio constitucional básico 
dos serviços públicos a obediência aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da 
eficiência (Carta Magna, artigo 37, caput).

Examinados sistematicamente os princípios cons-
titucionais, resta claro que não é recomendável a dis-
crepância de interpretações hoje existente, fazendo-se 
necessário deixar claro e induvidoso que o cumpri-
mento dos procedimentos notificatórios e simila-
res, previstos no artigo 160 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, têm de ser efetivados no 
domicílio do destinatário, única forma possível de 
se lhe garantir acesso direto e facilitado à informação, 
para exercício de sua ampla defesa e das relações de 
consumo, bem como para garantir efetivas publicida-
de, eficiência, legalidade e, sobretudo, impessoalidade 
no tratamento das partes, independentemente de sua 
condição econômica.

Verificada a adequação constitucional desta pro-
posição, é importante observar, por outro lado, que, 

não obstante a necessidade do cumprimento das co-
municações ser efetivado no domicílio do destinatário, 
é de todo recomendável manter a faculdade prevista 
originalmente de que, ao critério do apresentante ou 
interessado, este poderá requerer ao oficial do registro 
de títulos e documentos do seu domicílio que registre 
o ato notificatório e o encaminhe ao oficial do Municí-
pio do domicilio do destinatário, para seu efetivo cum-
primento, porque esta providência tornará mais ágil, 
eficiente e segura a prática do ato notificatório, caso 
fosse obrigado, o apresentante, a dirigir-se a outro 
Município.

Todavia, mantida essa faculdade, forçoso reconhe-
cer que a providência poderia tornar-se dispendiosa, 
motivo pelo qual propomos a vedação da cobrança de 
emolumentos ad valorem, além da redução do valor 
dos emolumentos devidos na origem em 50% (cin-
qüenta por cento), porque restringir-se-á ao registro 
da carta ou denúncia, sem os procedimentos ineren-
tes às diligências.

Finalmente, a atual redação do parágrafo se-
gundo, pretendido alterar, encontra-se superado pelo 
disposto no artigo 22 e parágrafos da Lei n° 8.935, de 
18 de novembro de 1994, justificando-se também sua 
alteração pela presente proposição.

Esses os fundamentos a justificar a alteração pro-
posta à qual pedimos aprovação pelos nobres pares.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2008. – Depu-
tado Celso Russomanno.

PROJETO DE LEI Nº 3.435, DE 2008 
(Do Sr. Roberto Rocha)

Altera a Lei nº 5.917, de 10 setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de 
Viação, de modo a incluir, na Relação Des-
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, a rodovia que especifica.

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Relação Descritiva das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Federal, do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, passa a vigorar acrescida do seguinte 
trecho rodoviário:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal
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 Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A rodovia de ligação que se pretende incluir no 
Plano Nacional de Viação (PNV) comunica, em uma 
das pontas, a estrada federal BR-010 com, na outra, 
importante entroncamento de rodovias no Estado de 
Tocantins, unindo duas unidades da Federação. Em 
sua extensão, a rodovia propiciará maior integração 
entre a cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do 
Maranhão, com 230 mil habitantes, e a microrregião 
do Bico do Papagaio, com cerca de 200 mil habitantes, 
no Tocantins, abrigando os municípios de São Miguel 
do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins ao longo do 
percurso. A ligação promoverá a transposição do Rio 
Tocantins, de jurisdição federal.

A área de influência da rodovia afasta qualquer 
dúvida sobre a sua relevância. A microrregião de Im-
peratriz representa o “centro nervoso” do assim deno-
minado Vetor Logístico Centro-Norte. Sua população é 
de mais de 550 mil habitantes, divididos em 16 municí-
pios. Dentre os municípios que a congrega está Açai-
lândia, importante pólo intermodal do País, para onde 
convergem a BR-010, a BR-222, a Ferrovia Norte-Sul 
e a Estrada de Ferro Carajás. Pela região trafega uma 
parte significativa da produção nacional de minério 
de ferro, bauxita para produção de alumínio no pólo 
siderúrgico de São Luís e a produção da mais nova e 
dinâmica fronteira agrícola nacional, compreendendo 
o sul do Piauí e do Maranhão, o oeste da Bahia e o 
Nordeste do Tocantins.

Não obstante, a população de Imperatriz (MA) 
e de São Miguel do Tocantins (TO), mais diretamente 
afetadas pelo projeto, não possuem uma forma adequa-
da de transpor o rio símbolo da integração Norte-Sul, 
de sorte a maximizar os benefícios promovidos pela 
ferrovia homônima e pela navegação no aludido rio. A 
comunidade, na área de influência de importantes pro-

jetos federais em curso ao longo de vários governos, 
ainda segue alijada de melhorias nas suas condições 
de vida e de trânsito seguro e confortável, recorrendo 
ao anacrônico uso de balsas.

E Maranhão e Tocantins não aceitam apenas 
observar o progresso transitando por seus domínios, 
sem lhes favorecer a gente. Não foi por outra razão que 
o Governo do Estado do Maranhão, reconhecendo a 
oportunidade e a conveniência do projeto de ligação, 
e em virtude da negativa do Ministério dos Transportes 
em executar emenda da Bancada do Estado no orça-
mento do ano findo, investiu exclusivamente recursos 
do Tesouro Estadual para promover o acesso e erigir 
a ponte, com previsão de entrega dos equipamentos 
para a população em agosto próximo. Da mesma forma, 
o Governo do Estado de Tocantins inicia gestão com 
vistas à desapropriação e à implantação e pavimen-
tação do último trecho faltante da rodovia, com cerca 
de 3 km de extensão.

A inclusão, pois, da rodovia no PNV não onerará 
a União de imediato para prover com recursos federais 
obra que, conforme já asseverado, correu a expensas 
dos Tesouros Estaduais. Trata-se, em verdade, de 
reconhecer a sua importância para a integração das 
unidades federativas e, por conseguinte, habilitá-la à 
manutenção da trafegabilidade pela União.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tado Roberto Rocha.

PROJETO DE LEI Nº 3.436, DE 2008 
(Do Sr. Ivan Valente)

Declara como Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental do Brasil o rio Ribeira 
de Iguape e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Edu-
cação e Cultura e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica declarado como Patrimônio His-

tórico, Cultural e Ambiental do Brasil o rio Ribeira de 
Iguape.

Art. 2º – Fica proibida a instalação de obras ou 
empreendimentos que, isolada ou conjuntamente, 
venham a alterar de forma significativa as condições 
naturais do rio em seus aspectos estético, físico, quí-
mico ou biológico.

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

Justificação

O Vale do Ribeira, localizado nas regiões mais 
desenvolvidas do país – Sul e Sudeste – e em dois 
dos Estados mais urbanizados – São Paulo e Paraná 
– possui, em contraste com seu entorno, o maior con-
tínuo remanescente de Mata Atlântica do país. Este 
alto grau de preservação, com mais de 2,1 milhões de 
hectares de florestas, encontra-se intimamente ligado 
ao modo de vida das populações desta região, gerando 
uma paisagem rara no mundo, e hotspot de biodiver-
sidade (alta riqueza e alta vulnerabilidade). 

Está situado em uma extensa área que compre-
ende a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e o 
Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-
Paranaguá ou Lagamar uma área úmida com cerca de 
3.287 km², além de outras sub-bacias interligadas.

Sua ocupação por parte das populações huma-
nas, há cerca de 12 mil anos, se deu ao longo do rio 
Ribeira de Iguape, que hoje possui o patrimônio de 75 
sítios líticos (de pedra), 82 sítios cerâmicos, 12 samba-
quis, 12 abrigos/grutas e 3 cemitérios indígenas. 

Na história mais recente, o baixo Ribeira, desde 
o início do século XVI, recebeu diversas expedições 
por exploradores e colonizadores portugueses em bus-
ca de ouro e prata.Martim Afonso de Sousa, primeiro 
donatário da Capitania de São Vicente e o pioneiro na 
exploração do território paulista, organizou ainda na 
década de 1530 uma expedição com 80 homens para 
explorar o interior do Vale, utilizando-se do rio Ribeira 
de Iguape como via de acesso. Nessa época foram 
formados os dois primeiros núcleos populacionais da 
região: as vilas de Cananéia e Iguape.

Com a descoberta das primeiras áreas aptas à 
exploração do ouro no final do século XVI, o fluxo fluvial 
no rio Ribeira de Iguape aumentou significativamente, 
e a partir do século XVII começou a colonização de 
suas margens, fazendo com que surgissem alguns 
dos primeiros povoados da Capitania de São Vicente, 
que depois se transformaram nas atuais cidades de 

Sete Barras, Eldorado, Iporanga, Ribeira e Registro, 
dentre outras.

Atualmente, a população da região é composta 
principalmente por comunidades quilombolas, cai-
çaras, índios Guarani, pescadores tradicionais e pe-
quenos produtores rurais. Todas estas comunidades, 
bem como a conservação da Mata Atlântica, depen-
dem do rio Ribeira de Iguape para sua continuidade, 
que desta forma, passa a ter não só um elevado valor 
econômico, mas ecológico histórico e cultural, desde 
sua nascente e até o Complexo Estuarino Lagunar 
de Iguape-Cananéia-Paranaguá, representando um 
eixo natural e cultural de alta relevância nacional. Isto 
permite compreender a região como uma das poucas 
paisagens culturais do país, onde a natureza, ainda 
conservada, é o produto da interação positiva entre 
o homem e a natureza. Esta interação vem sendo re-
conhecida pelo Estado, e pode ser ilustrado pelo fato 
de que as únicas Reservas de Desenvolvimento Sus-
tentável do estado de São Paulo estão nesta região. 
Além disso, possui, neste dois estados, mais de 40 
Unidades de Conservação (UCs), e esta é uma das 
seis áreas brasileiras que passaram a ser consideradas 
pela Unesco (Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e a Cultura) como Patrimônio 
Natural da Humanidade. Levantamentos preliminares 
realizados em algumas dessas UCs encontraram de-
zenas de espécies ameaçadas de extinção. Entre elas 
o monocarvoeiro, a onça-pintada, a jaguatirica, o veado 
campeiro, a jacutinga, o jacaré-de-papo-amarelo e o 
papagaio-de-cara-roxa, além de 42 espécies endêmi-
cas como o beija-flor rajado, o boto cinza, o zabelê e 
o mico-leão-da-cara-preta.

Ao longo do rio Ribeira e de seus principais afluen-
tes de alto e médio curso estão localizadas aproxima-
damente 51 comunidades quilombolas. Essas comu-
nidades têm sua economia baseada principalmente 
na agricultura de subsistência e, nos últimos anos, a 
produção e comercialização da banana tem possibilita-
do às famílias um acréscimo de renda. Seus territórios 
protegem um valioso patrimônio ambiental, com alto 
grau de preservação da mata atlântica, e cultural, com a 
manutenção de antigas festas, ritos e tradições, muitos 
deles ligados ao rio, que para eles é uma importante 
via de comunicação e fonte de alimentação.

O Alto Ribeira abriga inúmeras comunidades de 
pequenos agricultores e agro-silvicultores, muitos dos 
quais organizados em assentamentos rurais e núcleos 
familiares. Esses povos, apesar de sua resistência e 
luta, ainda sofrem ataques constantes à sua sobrevivên-
cia e autonomia, encontrando-se fortemente marginali-
zados pela ausência de políticas públicas e legislação 
ambiental adaptadas às suas especificidades. Apesar 
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disso, algumas comunidades quilombolas têm sido re-
conhecidas e uma parte menor recebeu a titulação de 
suas terras. Os índios guaranis também vêm buscando 
a demarcação de seu território, enquanto que os caiça-
ras lutam para terem seu modo de vida e de produção 
agro-extrativista reconhecida pelos poderes públicos. 
Na região há dez as aldeias de índios Guarani, forma-
das por famílias pertencentes aos subgrupos Mbyá e 
Ñandeva. A Fundação Nacional do Índio (Funai) esti-
ma que a população indígena na região tenha mais de 
400 indivíduos. Os Guarani Mbyá vivem próximos ou 
mesmo dentro de Unidades de Conservação e nelas 
se relacionam com os recursos naturais de modo tra-
dicional, pois seu padrão de economia está baseado 
na agricultura de subsistência. 

Já as comunidades caiçaras se concentram, so-
bretudo ao longo dos 140 km de extensão do Complexo 
Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, e 
hoje somam cerca de 80 núcleos populacionais. Sua 
subsistência econômica advém principalmente da pes-
ca, realizada de modo artesanal e com baixo impacto 
ambiental, e para a qual a integridade ambiental do rio 
Ribeira de Iguape é fundamental, pois ele é o principal 
fornecedor de matéria orgânica para a vida estuarina, 
e qualquer alteração significativa em sua vazão ou na 
qualidade de suas águas pode representar um impacto 
de grandes proporções para essas populações e para 
a atividade do turismo local, em franca expansão.

Devido à localização geográfica privilegiada, o 
sistema estuarino-lagunar Iguape-Cananéia-Paranaguá 
é conhecido como um importante criadouro e favore-
ce, principalmente, os peixes que habitam a costa e 
os que vivem durante todo o seu ciclo de vida ou par-
te dele em águas com baixa salinidade. Considerado 
como um dos estuários mais importantes do mundo 
apresenta em suas margens o predomínio do ecos-
sistema manguezal responsável pelas altas concentra-
ções de matéria orgânica que beneficiam a produção 
de plâncton, alimento de grande importância para a 
fauna aquática, levando o Ministério de Meio Ambiente 
a classificá-lo entre as Áreas Prioritárias para Conser-
vação da biodiversidade dos estuários, manguezais e 
lagoas costeiras. 

Há também um dos maiores complexos de caver-
nas do Brasil, representado por 273 cavidades naturais 
até hoje cadastradas pela Sociedade Brasileira de Es-
peleologia e outras tantas ainda não descobertas. Boa 
parte do grande fluxo de turismo nos municípios de 
Iporanga e Apiaí se deve a existência de 257 cavernas, 
gerando importante fonte de renda para a população 
local. Seu patrimônio arqueológico é também bastan-
te significativo. Ali se encontra a maior quantidade de 

sítios tombados do estado de São Paulo, 158 no total, 
que atraem turistas e pesquisadores.

Neste contexto, fica claro que entre as atividades 
econômicas principais do Vale do Ribeira se destacam 
a agricultura familiar, a pesca artesanal e o turismo 
ecológico. Os poderes públicos federal, estadual e mu-
nicipal, ao lado das universidades e de organizações 
não-governamentais investem há mais de 10 anos num 
modelo de desenvolvimento baseado no ecoturismo, 
dentro da idéia de aliar a preservação ambiental ao 
respeito à cultura das populações tradicionais. Assim, 
o desenvolvimento do Vale do Ribeira segue o caminho 
da sustentabilidade ecológica, do respeito às culturas 
locais e das iniciativas regionais (desenvolvimento en-
dógeno), como demonstrado pelo Plano de Desenvol-
vimento Territorial do Vale do Ribeira, mais conhecido 
como a Agenda 21 do Vale do Ribeira, construído de 
forma democrática e participativa por delegados de 32 
municípios de São Paulo e Paraná, em 2006.

Vê-se, portanto, a elevada importância ambiental, 
histórica e cultural que a região tem para o Brasil, e o 
papel central que o rio Ribeira de Iguape teve para o 
estabelecimento e a manutenção dessa condição. Até 
hoje há várias manifestações culturais que se utilizam 
do rio como meio de expressão, realizadas tanto por 
pequenas comunidades como por cidades inteiras, 
como é o caso da festa de Nossa Senhora do Livra-
mento, que todos os anos, no dia 31 de dezembro, 
promove uma grande procissão aquática com centenas 
de barcos descendo o rio até a foz do rio Iporanga, na 
cidade de homônima.

É fundamental, portanto, assegurar a preservação 
das condições ambientais e estéticas do rio Ribeira 
de Iguape, para que todo esse patrimônio ambiental, 
cultural e histórico possa ser mantido.

Já há muitos anos a região vem sofrendo um ace-
lerado processo de degradação de suas matas ciliares, 
o que vem contribuindo para o assoreamento do rio, a 
descaracterização de suas margens e o comprometi-
mento de sua qualidade ambiental. Se na região não for 
orientado o processo de desenvolvimento, é possível 
que no futuro grandes complexos industriais queiram 
ali se instalar para poder se utilizar das águas do Ri-
beira como depósito de rejeitos contaminantes, o que 
seguramente acabaria com a vitalidade sociocultural 
e ambiental que lhe é peculiar. Processos como estes 
devem ser de toda forma evitados, não para impedir 
o crescimento econômico da região, o qual já ocorre 
sem empreendimentos desta natureza, mas para ga-
rantir que ele de fato venha a trazer desenvolvimento 
para sua gente e respeite a história e a cultura locais. 
Esse é o segredo da sustentabilidade.
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O presente projeto visa, assim, reconhecer a im-
portância histórica, cultural e ambiental do rio Ribeira 
de Iguape, e garantir a preservação de seus aspectos 
naturais para que a vida cultural que orbita em seu en-
torno possa continuar a se desenvolver e se manifestar. 
Seu objetivo é impedir que alterações significativas em 
seus aspectos estéticos, físico, químico ou biológico 
venham a ocorrer. 

Acreditamos que com o presente projeto de lei 
estamos contribuindo para a valorização do rio, de sua 
gente e de seu patrimônio ambiental, estimulando que 
os Governos dos Estados de São Paulo, Paraná e o 
Governo Federal promovam ações que venham ao 
encontro do objetivo de desenvolvimento sustentável 
da região. 

Estas são as razões pelas quais contamos com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação da proposta. 
– Deputado Ivan Valente, PSOL/SP.

PROJETO DE LEI Nº 3.438, DE 2008 
(Do Sr. Maurício Rands)

Institui a “Semana Nacional de Edu-
cação, Conscientização e Orientação so-
bre a Doença de Alzheimer” e dá outras 
providências.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a “Semana Nacional de Edu-

cação, Conscientização e Orientação sobre a Doença 
de Alzheimer”, no período que abrange o dia 21 de se-
tembro, Dia Mundial da Doença de Alzheimer.

Art. 2.º Os temas e as reflexões a serem aborda-
das na semana de que trata o art. 1º dizem respeito a 
manifestações clínicas, sintomas, formas de tratamen-
to, prevenção e auto-estima, dentre outros aspectos 
relacionados ao Mal de Alzheimer.

Art. 3º O Governo Federal, em especial os Mi-
nistérios da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia 
e Previdência Social, além da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos, deverão realizar, em conjunto com 
os movimentos nacionais de apoio aos portadores de 
Alzheimer, atividades voltadas para conscientização 
popular, educação e orientação sobre a doença, além 
de divulgar informações úteis aos doentes, familiares, 
cuidadores e a população em geral.

Parágrafo único. Tais atividades deverão incluir 
manifestações publicitárias e promoção de debates, 
envolvendo, sempre que possível, as universidades e 

hospitais universitários, associações e conselhos re-
presentativos das categorias profissionais afetas ao 
tema, garantido ampla divulgação do evento.

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

 
Justificação

A doença de Alzheimer é uma doença degene-
rativa, progressiva e irreversível, de causa ainda não 
conhecida, que atinge a parte do cérebro responsá-
vel por funções como a memória, o raciocínio e a lin-
guagem, podendo vir a comprometer diversas outras 
funções.

O problema foi inicialmente descoberto pelo Dr. 
Alois Alzheimer que em 1906 detectou mudanças no 
tecido cerebral de uma paciente, detectando uma forma 
de doença mental que atingia sobretudo os idosos. Hoje, 
a doença de Alzheimer atinge milhões de pessoas em 
todo o mundo, de todos os grupos sociais, sendo pre-
dominante em pessoas com idade mais avançada.

Estima-se que, só nos Estados Unidos, 5 milhões 
de pessoas sejam portadoras da doença, responsá-
vel por 100.000 óbitos por ano, sendo que no Brasil 
o número de pacientes gira em torno de 1,2 milhões 
de pessoas, estando previsto o alarmante número de 
100 milhões de portadores de Alzheimer até 2050, 
2/3 deles habitantes de países em desenvolvimento, 
como o nosso.

Diagnóstico precoce, prevenção e tratamento 
adequado são primordiais para o acompanhamento 
e diminuição no ritmo evolutivo da doença, que ainda 
não tem cura definitiva, mas tratamentos específicos 
que retardam sua evolução e aumentam a qualidade 
de vida dos pacientes.

É por este motivo que se torna imperiosa a re-
alização de uma ““Semana Nacional de Educação, 
Conscientização e Orientação sobre a Doença de Al-
zheimer”, envolvendo Governo Federal, Ministérios, 
entidades de classe, movimentos nacionais e outros 
órgãos no intuito de informar, orientar e educar não 
apenas cuidadores e familiares, mas toda a sociedade 
brasileira sobre características, diagnósticos, cuidados, 
prevenção e tratamento a tão grave mal que acomete 
a população mundial, que tem no dia 21 de setembro, 
o Dia Mundial da Doença.

Pelas razões expostas, estou seguro que meus 
Ilustres Pares haverão de reconhecer a importância 
da iniciativa, assegurando a esta proposição o indis-
pensável apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Mau-
rício Rands, Deputado Federal – PT/PE.
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PROJETO DE LEI Nº 3.452, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 294/08 
URGÊNCIA (ART. 64, § 1º – CF) 

AVISO Nº 377/08 – C. CIVIL

Dispõe sobre a criação da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais, sobre 
a criação de cargos de Analista Técnico e de 
Agente Executivo da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, sobre a trans-
formação de cargos na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, 
para adaptar os quantitativos de cargos da 
ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro 
de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo 
isolado de provimento efetivo de Especia-
lista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a 
Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
prever a fórmula de pagamento de cargo em 
comissão ocupado por militar.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
E Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Criação de cargos de Analista Técnico de Polí-

ticas Sociais 
Art. 1o Fica criada, no âmbito do Poder Execu-

tivo, a Carreira de Desenvolvimento de Políticas So-
ciais, composta pelos cargos de Analista Técnico de 
Políticas Sociais, de nível superior.

Art. 2o Ficam criados na Carreira de Desenvolvi-
mento de Políticas Sociais dois mil e quatrocentos car-
gos efetivos de Analista Técnico de Políticas Sociais.

§ 1o O regulamento disporá sobre a lotação e o 
exercício dos servidores ocupantes dos cargos a que 
se refere este artigo, que ocorrerá exclusivamente nos 
órgãos da administração pública federal direta com 
competências relativas às políticas sociais.

§ 2o Compete ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão estabelecer a lotação dos cargos 
a que se refere este artigo.

§ 3o No interesse da administração, o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá definir 
lotação provisória de Analistas Técnicos de Políticas 
Sociais em autarquias e fundações.

§ 4o Os cargos de que trata este artigo serão 
estruturados em classes hierarquizadas, na forma do 

Anexo I, constituídas por cargos de mesma natureza, 
mesmo grau de complexidade de atribuições, nível 
de formação e experiência exigidos para o seu de-
sempenho.

Art. 3o São atribuições do cargo de Analista Téc-
nico de Políticas Sociais:

I – executar atividades de assistência 
técnica em projetos e programas nas áre-
as de saúde, previdência, emprego e renda, 
segurança pública, desenvolvimento urbano, 
segurança alimentar, assistência social, edu-
cação, cultura, cidadania, direitos humanos e 
proteção à infância, à juventude, ao portador 
de necessidades especiais, ao idoso e ao in-
dígena, que não sejam privativas de outras 
carreiras ou cargos isolados, no âmbito do 
Poder Executivo;

II – verificar, acompanhar e supervisionar 
os processos inerentes ao Sistema Único de 
Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social 
e aos demais programas sociais do governo 
federal objeto de execução descentralizada;

III – identificar situações em desacordo 
com os padrões estabelecidos em normas e 
legislação específica de atenção à saúde, pre-
vidência, emprego e renda, segurança pública, 
desenvolvimento urbano, segurança alimentar, 
assistência social, educação, cultura, cidada-
nia, direitos humanos e proteção à infância, à 
juventude, ao portador de necessidades es-
peciais, ao idoso e ao indígena, quando não 
sejam privativas de outras carreiras ou cargos 
isolados, no âmbito do Poder Executivo, pro-
porcionando ações orientadoras e corretivas, 
promovendo a melhoria dos processos e re-
dução dos custos;

IV – aferir os resultados da assistên-
cia à saúde, previdência, emprego e renda, 
segurança pública, desenvolvimento urbano, 
segurança alimentar, assistência social, edu-
cação, cultura, cidadania, direitos humanos e 
proteção à infância, à juventude, ao portador 
de necessidades especiais, ao idoso e ao in-
dígena, considerando os planos e objetivos 
definidos no Sistema Único de Saúde, no Sis-
tema Único de Assistência Social e demais 
políticas sociais;

V – proceder à análise e avaliação dos 
dados obtidos, gerando informações que con-
tribuam para o planejamento e o aperfeiçoa-
mento das ações e políticas sociais;

VI – apoiar e subsidiar as atividades de 
controle e de auditoria; e
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VII – colaborar na definição de estraté-
gias de execução das atividades de controle e 
avaliação, sob o aspecto da melhoria contínua 
e aperfeiçoamento das políticas sociais.

Ingresso na Carreira

Art. 4º O ingresso nos cargos dar-se-á por meio 
de concurso público de provas e títulos, respeitada a 
legislação específica.

§ 1º O concurso público referido no caput deste 
artigo poderá, quando couber, ser realizado por áreas 
de especialização e organizado em uma ou mais fases, 
incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme 
dispuser o edital de convocação do certame, obser-
vada a legislação pertinente.

§ 2º O edital definirá as características de cada 
etapa do concurso público e a formação especializada, 
bem como os critérios eliminatórios e classificatórios.

§ 3º O ingresso nos cargos referidos no caput 
deste artigo exige diploma de graduação em nível su-
perior e habilitação específica, conforme as atribuições 
do cargo em cada área de especialização.

§ 4º Ato do Ministro de Estado do respectivo ór-
gão de lotação definirá a habilitação específica exigida 
para o ingresso nos cargos da Carreira de Desenvol-
vimento de Políticas Sociais.

§ 5º O concurso público referido no caput deste 
artigo será realizado para provimento efetivo de pes-
soal no padrão inicial da classe inicial da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais.

Remuneração dos Cargos

Art. 5º Os vencimentos dos ocupantes dos cargos 
de que trata o art. 1o constituem-se de:

I – vencimento básico, conforme o Ane-
xo II;

II – Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade em Políticas Sociais – GDAPS; e

III – vantagem pecuniária individual, de 
que trata a Lei no 10.698, de 2 de julho de 
2003.

Art. 6º Fica instituída a Gratificação de Desem-
penho de Atividade em Políticas Sociais – GDAPS, 
devida aos ocupantes dos cargos referidos no art. 1o, 
quando em exercício das atividades inerentes às suas 
atribuições, observando-se os seguintes limites:

I – máximo de cem pontos por servi-
dor; e

II – mínimo de dez pontos por servidor.

§ 1º A pontuação a que se refere a GDAPS está 
assim distribuída:

I – até oitenta pontos em decorrência 
do resultado da avaliação de desempenho 
institucional; e

II – até vinte pontos em decorrência do 
resultado da avaliação de desempenho indi-
vidual.

§ 2º Os ocupantes dos cargos referidos no art. 
1o somente farão jus à GDAPS se em exercício de ati-
vidades inerentes aos respectivos cargos em órgãos 
da administração pública federal direta, ressalvado o 
disposto no § 3o do art. 2o.

§ 3º A avaliação de desempenho institucional 
visa a aferir o desempenho do órgão no alcance dos 
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos 
e atividades prioritárias e características específicas 
compatíveis com as suas atividades.

§ 4º A avaliação de desempenho individual visa a 
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri-
buições do cargo, com foco na contribuição individual 
para o alcance das metas organizacionais.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará os cri-
térios gerais a serem observados na realização das 
avaliações de desempenho institucional e individual 
para fins de concessão da GDAPS.

§ 1º A avaliação individual terá efeito financeiro 
apenas se o servidor tiver permanecido em exercício de 
atividades inerentes ao respectivo cargo por, no mínimo, 
dois terços de um período completo de avaliação.

§ 2º A média das avaliações de desempenho in-
dividual do conjunto de servidores da carreira referi-
da no art. 1o não poderá ser superior ao resultado da 
avaliação de desempenho institucional.

§ 3º O servidor ativo beneficiário da GDAPS que 
obtiver na avaliação de desempenho pontuação infe-
rior a quarenta por cento do limite máximo de pontos 
destinado à avaliação individual não fará jus à parce-
la referente à avaliação de desempenho institucional 
no período.

Art. 8º Os critérios e procedimentos específicos 
de avaliação institucional e individual e de concessão 
da GDAPS serão estabelecidos em ato do Ministro de 
Estado do órgão de lotação, observada a legislação 
vigente.

Art. 9º As metas de desempenho institucional 
serão fixadas anualmente em ato do dirigente máximo 
do órgão de lotação.

§ 1º As metas referidas no caput deste artigo 
devem ser objetivamente mensuráveis e diretamen-
te relacionadas à atividade-fim do órgão de lotação, 
levando-se em conta, no momento de sua fixação, os 
índices alcançados nos exercícios anteriores.



23208 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

§ 2º A avaliação de desempenho institucional 
referir-se-á ao desempenho do órgão na área de atu-
ação dos cargos de que trata o art. 1o.

§ 3º As metas de desempenho institucional e os 
resultados apurados a cada período serão amplamen-
te divulgados pelo órgão de lotação, inclusive em seu 
sítio eletrônico.

§ 4º As metas estabelecidas pelas entidades 
da administração indireta, deverão ser compatíveis 
com as políticas, diretrizes e metas governamentais 
dos órgãos da Administração direta aos quais estão 
vinculadas.

§ 5º As metas e os resultados institucionais apu-
rados a cada período deverão ser amplamente divul-
gados pelos órgãos ou entidades da administração 
pública federal, inclusive no sítio eletrônico do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão e devem 
ser acessíveis a todos os servidores até a fixação de 
novas metas.

§ 6º As metas poderão ser revistas na hipótese 
de superveniência de fatores que tenham influência 
significativa e direta na sua consecução, desde que o 
próprio órgão não tenha dado causa a tais fatores.

§ 7º O ato a que se refere o caput deste artigo 
definirá o percentual mínimo de alcance das metas 
abaixo do qual a parcela da GDAPS correspondente 
à avaliação institucional será igual a zero, sendo os 
percentuais de gratificação distribuídos proporcional-
mente no intervalo entre esse limite e o índice máximo 
de alcance das metas.

Art. 10. As avaliações referentes aos desempe-
nhos individual e institucional serão apuradas semes-
tralmente e produzirão efeitos financeiros mensais por 
igual período.

§ 1o A periodicidade das avaliações de desem-
penho individual e institucional poderá ser reduzida 
em função das peculiaridades do órgão de lotação, 
mediante ato do respectivo Ministro de Estado.

§ 2o Os valores a serem pagos a título de GDAPS 
serão calculados multiplicando-se o somatório dos 
pontos auferidos nas avaliações de desempenho in-
dividual e institucional pelo valor do ponto constante 
do Anexo III.

§ 3o As avaliações serão processadas no mês 
subseqüente ao término do período avaliativo e seus 
efeitos financeiros iniciarão no mês seguinte ao de 
processamento das avaliações.

Art. 11. Até que sejam processados os resultados 
do primeiro período de avaliação de desempenho, a 
GDAPS será paga no valor correspondente a quaren-
ta pontos.

§ 1o O resultado da primeira avaliação gera efei-
tos financeiros a partir do início do período de avalia-

ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças 
pagas a maior ou a menor.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao ocu-
pante de cargo de Natureza Especial e de cargos em 
comissão.

Art. 12. Até que seja processada a primeira avalia-
ção de desempenho individual que venha a surtir efei-
to financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e 
aquele que tenha retornado de licença sem vencimento 
ou cessão sem direito à percepção da GDAPS no de-
curso do ciclo de avaliação receberá a gratificação no 
valor correspondente a quarenta pontos.

Art. 13. O titular de cargo efetivo da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais em efetivo exer-
cício em seu órgão de lotação, quando investido em 
cargo em Comissão de Natureza Especial, DAS 6, DAS 
5 ou equivalente, fará jus à GDAPS calculada com base 
no valor máximo da parcela individual somado ao re-
sultado da avaliação institucional do período.

Art. 14. O ocupante de cargo efetivo da Carreira 
de Desenvolvimento de Políticas Sociais que não se 
encontre desenvolvendo atividades no órgão ou enti-
dade de lotação somente fará jus à GDAPS:

I – quando cedido para a Presidência ou 
Vice-Presidência da República, ou quando re-
quisitado pela Justiça Eleitoral, situações nas 
quais perceberá a GDAPS calculada com base 
nas regras aplicáveis como se estivesse em 
efetivo exercício no órgão de origem; e

II – quando cedido para órgãos ou entida-
des do governo federal distintos dos indicados 
no inciso I do caput deste artigo, desde que 
investido em cargo em comissão de Nature-
za Especial, DAS 6, DAS 5 ou equivalentes, 
situação em que perceberá a GDAPS calcu-
lada com base no valor máximo da parcela 
individual, somado ao resultado da avaliação 
institucional do período.

Parágrafo único. A avaliação institucional 
do servidor referido nos incisos I e II do caput 
deste artigo será a do órgão ou da entidade 
de lotação.

Art. 15. Ocorrendo exoneração do cargo em co-
missão, com manutenção do cargo efetivo, os servido-
res referidos nos arts. 13 e 14, continuarão percebendo 
a GDAPS correspondente ao último valor obtido, até 
que seja processada a sua primeira avaliação após a 
exoneração.

Art. 16. A GDAPS não poderá ser paga cumulativa-
mente com qualquer outra gratificação de desempenho 
de atividade ou de produtividade, independentemente 
da sua denominação ou base de cálculo.
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Desenvolvimento dos servidores na Carreira

Art. 17. O desenvolvimento do servidor na Car-
reira de Desenvolvimento de Políticas Sociais ocorrerá 
mediante progressão funcional e promoção.

§ 1º Para fins deste artigo, progressão funcional é 
a passagem do servidor de um padrão para outro ime-
diatamente superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último padrão de 
uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente 
superior, observando-se os seguintes requisitos:

I – para fins de progressão funcional:
a) cumprimento do interstício de dezoito 

meses de efetivo exercício em cada padrão; e
b) resultado médio superior a oitenta 

por cento do limite máximo da pontuação nas 
avaliações de desempenho individual de que 
trata o § 4o do art. 6o, no interstício conside-
rado para a progressão;

II – para fins de promoção:
a) cumprimento do interstício de dezoito 

meses de efetivo exercício no último padrão 
de cada classe;

b) resultado médio superior a noventa 
por cento do limite máximo da pontuação nas 
avaliações de desempenho individual de que 
trata o § 4o do art. 6o, no interstício conside-
rado para a promoção; e

c) participação em eventos de capaci-
tação com conteúdo e carga horária mínima 
estabelecidos em regulamento, observadas 
as respectivas especialidades.

§ 2º O interstício de dezoito meses de efetivo 
exercício para a progressão funcional e para a pro-
moção, conforme estabelecido nos incisos I e II do § 
1o deste artigo, será:

I – computado a contar da vigência do 
regulamento a que se refere o art. 18;

II – computado em dias, descontados os 
afastamentos remunerados que não forem le-
galmente considerados de efetivo exercício; e

III – interrompido, nos casos em que o servi-
dor se afastar sem remuneração, sendo reiniciado 
o cômputo a partir do retorno à atividade.

Art. 18. Os critérios de concessão de progressão 
funcional e promoção de que trata o art. 17 serão ob-
jeto de regulamento.

Parágrafo único. Para fins de progressão, o in-
terstício referido na alínea “a” do inciso I do § 1o do 
art. 17 poderá sofrer redução de um terço, conforme 
disciplinado em norma específica de cada órgão de 
lotação, mediante resultado de avaliação de desem-

penho e contribuição excepcional para o desempenho 
institucional, sendo a redução limitada em até dez por 
cento do número de vagas em cada cargo.

Disposições Gerais sobre a Carreira  
de Desenvolvimento em Políticas Sociais

Art. 19. É de quarenta horas semanais a jornada 
de trabalho dos ocupantes dos cargos da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais.

Art. 20. O disposto no art. 20 da Lei no 8.270, de 17 
de dezembro de 1991, não se aplica aos servidores da 
Carreira de Desenvolvimento em Políticas Sociais.

Art. 21. Para fins de incorporação da GDAPS 
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão 
adotados os seguintes critérios:

I – quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto 
nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 
41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da 
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 
2005, a GDAPS será correspondente a cinqüen-
ta por cento do valor máximo do respectivo nível, 
classe e padrão do cargo que lhe deu origem; e

II – nos demais casos, aplicar-se-á, para 
fins de cálculo das aposentadorias e pensões, 
o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho 
de 2004.

Art. 22. Os servidores integrantes da Carreira de 
Desenvolvimento em Políticas Sociais não fazem jus à 
percepção da Gratificação de Atividade – GAE de que 
trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992 e 
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Execu-
ção e Apoio Técnico à Auditoria – GDASUS, instituída 
pela Lei no 11.344, de 8 de setembro de 2006.

Art. 23. Os cargos de Analista Técnico de Políti-
cas Sociais poderão ser redistribuídos entre os órgãos 
de lotação, para fins de ajustamento de lotação e da 
força de trabalho.

§ 1º A redistribuição de cargo ocupado só poderá 
ocorrer se o ocupante do cargo:

I – tiver, no mínimo, oito anos de lotação 
no órgão de origem;

II – preencher os requisitos de especia-
lidade existentes no órgão de destino.

§ 2º A redistribuição dar-se-á por meio de Por-
taria Conjunta dos Ministros de Estado dos órgãos 
envolvidos.

Criação de cargos na SUSEP

Art. 24. Ficam criados duzentos cargos de Analis-
ta Técnico e cinqüenta cargos de Agente Executivo no 
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Quadro de Pessoal da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP.

Transformação de cargos da ANVISA

Art. 25. Ficam transformados no Quadro de Pes-
soal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – AN-
VISA, cinqüenta cargos vagos de nível intermediário 
de Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária, da 
Carreira de Suporte à Regulação e Fiscalização de 
Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária, 
criados pela Lei no 10.871, de 10 de maio de 2004, 
em cinqüenta cargos de nível intermediário de Técnico 
Administrativo, da Carreira de Técnico Administrativo.

Art. 26. O Anexo I da Lei no 10.871, de 20 de maio 
de 2004, a vigorar com as alterações do Anexo IV.

Alteração da legislação referente aos Analistas  
e aos Especialistas em Infra-Estrutura 

Art. 27. Os art. 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12 e 13 da Lei 
no 11.539, de 8 de novembro de 2007, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 5º ...................................................
§ 2º Os ocupantes dos cargos referidos 

no art. 1o somente farão jus à GDAIE se em 
exercício de atividades inerentes aos respecti-
vos cargos em órgãos da administração pública 
federal direta, autárquica ou fundacional.

§ 3º A avaliação de desempenho insti-
tucional visa a aferir o desempenho do órgão 
ou entidade no alcance dos objetivos organi-
zacionais, podendo considerar projetos e ativi-
dades prioritárias e características específicas 
compatíveis com as suas atividades.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 7º Os critérios e procedimentos es-

pecíficos de avaliação institucional e individual 
e de concessão da GDAIE serão estabeleci-
dos em ato do Ministro de Estado do órgão ou 
entidade de lotação, observada a legislação 
vigente.” (NR)

“Art. 8º As metas de desempenho ins-
titucional serão fixadas anualmente em ato 
do dirigente máximo do órgão ou entidade de 
lotação, elaboradas em consonância com as 
diretrizes e metas governamentais fixadas no 
plano plurianual, na lei de diretrizes orçamen-
tárias e na lei orçamentária anual.

§ 1º As metas referidas no caput deste 
artigo devem ser objetivamente mensuráveis 
e diretamente relacionadas à atividade fim do 
órgão ou entidade de lotação, levando-se em 
conta, no momento de sua fixação, os índices 
alcançados nos exercícios anteriores.

§ 4º As metas poderão ser revistas na 
hipótese de superveniência de fatores que 
tenham influência significativa e direta na sua 
consecução, desde que o próprio órgão ou en-
tidade não tenha dado causa a tais fatores.

§ 6º As metas estabelecidas pelas enti-
dades da Administração indireta, deverão ser 
compatíveis com as políticas, diretrizes e metas 
governamentais dos órgãos da Administração 
direta aos quais estão vinculadas.

§ 7º As metas e os resultados institucio-
nais apurados a cada período deverão ser am-
plamente divulgados pelos órgãos ou entidades 
da Administração Pública federal, inclusive no 
sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.” (NR)

“Art. 9º ...................................................
§ 1º A periodicidade das avaliações de 

desempenho individual e institucional poderá 
ser reduzida em função das peculiaridades do 
órgão ou entidade de lotação, mediante ato do 
respectivo Ministro de Estado.

§ 3º As metas de desempenho institucio-
nal e os resultados apurados a cada período 
serão amplamente divulgados pelo órgão ou 
entidade de lotação, inclusive em seu sítio 
eletrônico.” (NR)

“Art. 11. Até que seja processada a primeira ava-
liação de desempenho individual que venha a surtir efei-
to financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e 
aquele que tenha retornado de licença sem vencimento 
ou cessão sem direito à percepção da GDAIE no de-
curso do ciclo de avaliação receberá a gratificação no 
valor correspondente a quarenta pontos.” (NR)

“Art. 12. O titular de cargo efetivo da Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura ou do cargo de Especialis-
ta em Infra-Estrutura Sênior, em efetivo exercício em 
seu órgão ou entidade de lotação, quando investido 
em cargo em Comissão de Natureza Especial, DAS 6, 
DAS 5 ou equivalente fará jus à GDAIE calculada com 
base no valor máximo da parcela individual somado ao 
resultado da avaliação institucional do período.” (NR)

“Art. 13. O ocupante de cargo efetivo da Carreira 
de Analista de Infra-Estrutura ou do cargo de Espe-
cialista em Infra-Estrutura Sênior que não se encontre 
desenvolvendo atividades no órgão ou entidade de lo-
tação somente fará jus à GDAIE:

I – quando cedido para a Presidência ou 
Vice-Presidência da República, situação na qual 
perceberá a GDAIE calculada com base nas 
regras aplicáveis como se estivesse em efetivo 
exercício no órgão ou entidade de origem; e
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Parágrafo único. A avaliação institucional 
do servidor referido nos incisos I e II do caput 
deste artigo será a do órgão ou entidade de 
lotação.” (NR)

Art. 28. A Lei no 11.539, de 8 de novembro de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 13-A:

“Art. 13-A. Ocorrendo exoneração do cargo em 
comissão, com manutenção do cargo efetivo, os ser-
vidores referidos nos arts. 12 e 13 continuarão perce-
bendo a GDAIE correspondente ao último valor obtido, 
até que seja processada a sua primeira avaliação após 
a exoneração.” (NR)

Cargos em comissão ocupados por militares

Art. 29. O art. 2o da Lei no 11.526, de 4 de outubro 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º O servidor ocupante de cargo efetivo, o 
militar ou o empregado permanente de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou do 
Distrito Federal, investido nos cargos a que se refere 
o art. 1o, poderá optar por uma das remunerações a 
seguir discriminadas:

II – a diferença entre a remuneração do 
cargo em comissão e a remuneração do car-
go efetivo, do posto ou graduação, ou do em-
prego; ou

III – a remuneração do cargo efetivo, do 
posto ou graduação, ou do emprego, acres-
cida do percentual de sessenta por cento do 
respectivo cargo em comissão.

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

Vigência

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, .– 
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EM no 23/2008/MP

Brasília, 21 de fevereiro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de 

Vossa Excelência proposta de Projeto de Lei que dis-
põe sobre a criação da Carreira de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais, a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, a transformação de 
cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, altera o Anexo I da Lei no 10.871, de 20 de 
maio de 2004, para adaptar os quantitativos de cargos 
da ANVISA, alteração da Lei no 11.539, de 8 de no-
vembro de 2007, que trata da Carreira de Analista de 
Infra-Estrutura e o cargo isolado de provimento efetivo 
de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e alteração 
da Lei no 11.526, de 4 de outubro de 2007, para pre-
ver a fórmula de pagamento de cargo em comissão 
ocupado por militar da ativa.

2. Em setembro de 2007, com a edição da Me-
dida Provisória no 389, convertida na Lei no 11.538, 
de 8 de novembro de 2007, foi instituída a Carreira de 
Infra-Estrutura, visando ao recrutamento de pessoal 
com alto nível de qualificação para o desenvolvimento 
de atividades especializadas na área de infra-estrutura, 
requisito fundamental para a implementação dos in-
vestimentos previsto no Programa de Aceleração do 
Crescimento.

3. Pretende-se, agora, na esteira de um proces-
so consistente de qualificação da força de trabalho no 
serviço público, atender, mediante a criação de carreira 
com atribuições especificamente relacionadas ao cam-
po social da atuação governamental, as necessidades 
de áreas como saúde, demografia, emprego e renda, 
desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assis-
tência social, educação, cultura, cidadania, direitos hu-
manos e proteção à infância, à juventude, ao portador 
de necessidades especiais e ao idoso.

4. São áreas desprovidas de carreiras estrutura-
das, que carecem de recursos humanos qualificados 
para a implementação de projetos e ações de cres-
cente complexidade, em consonância com o grau de 
prioridade que vem sendo conferido à área social pelo 
governo de Vossa Excelência.

5. A proposta tem por objetivo, então, possibilitar 
que a administração pública federal recrute pessoal 
com alto nível de qualificação para o exercício de atri-
buições voltadas à execução de atividades especiali-
zadas de assistência técnica em programas e projetos 
no campo social, além de atividades de monitoramento 
e avaliação de projetos da área social, visando asse-
gurar a correta aplicação dos dispositivos legais que 

regem os programas sociais do governo federal e a 
melhoria da qualidade do gasto público.

6. Estão sendo criados dois mil e quatrocentos 
cargos de Analista Técnico de Políticas Sociais, quanti-
tativo que atenderá as necessidades emergenciais da 
administração pública. Os cargos poderão ser alocados 
nos órgãos da administração pública federal direta com 
competências relativas à área social. Excepcionalmen-
te, admitir-se-á a alocação provisória dos cargos em 
órgãos da administração autárquica e fundacional.

7. A medida cria também a Gratificação de De-
sempenho de Atividade em Políticas Sociais – GDAPS, 
devida em função do resultado da avaliação de de-
sempenho individual dos servidores integrantes da 
carreira ora criada e da avaliação do desempenho 
institucional dos órgãos em que estiverem lotados os 
seus integrantes. O desenvolvimento dos servidores 
na carreira dar-se-á por meio de um sistema de pro-
gressão e promoção orientado pelo mérito.

8. Se, por hipótese, fossem providos de imediato 
todos os cargos criados, o impacto orçamentário anu-
al da medida seria de cerca de R$ 160,1 milhões, em 
2008 e nos exercícios subseqüentes, considerando-se 
a remuneração inicial do cargo, acrescida de gratifica-
ção natalina, adicional de férias e encargos. Trata-se, 
contudo, da criação de cargos vagos, que serão provi-
dos ao longo do tempo, após a devida autorização do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
realização dos correspondentes concursos públicos, 
ocasiões em que deverão ser observadas as disposi-
ções dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000.

9. De modo complementar, propõe-se a criação 
de duzentos e cinqüenta cargos de provimento efetivo 
no quadro de pessoal da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da 
Fazenda, sendo duzentos cargos de Analista Técnico 
(nível superior) e cinqüenta cargos de Agente Executivo 
(nível médio), os quais serão providos gradualmente, 
mediante a realização de concursos públicos.

10. A Lei Complementar no 126, sancionada em 
15 de janeiro de 2007, transferiu do IRB-Brasil Resse-
guros S.A. – IRB-Brasil Re para a SUSEP as funções 
de regulamentação e fiscalização do mercado de res-
seguros, além das operações de co-seguro, contra-
tação de seguro no exterior e emissão de seguro em 
moeda estrangeira. Não se previu, contudo, nenhuma 
readequação no quadro de pessoal da Autarquia, de 
forma a fazer frente a tais atribuições.

11. No mercado de resseguros, o IRB-Brasil Re 
atua com cerca de 80 resseguradores estrangeiros, os 
quais passarão a ser autorizados, cadastrados, contro-
lados e fiscalizados pela SUSEP. Além da supervisão 
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das empresas de resseguro, a Lei Complementar impõe 
à SUSEP a tarefa de fiscalizar os contratos celebra-
dos pelas seguradoras e resseguradores, no sentido 
de aferir a efetividade da transferência de risco. Atu-
almente, o IRB-Brasil Re celebra 15.000 contratos de 
resseguro (automáticos e facultativos) por ano, número 
que tende a se multiplicar com o fim do monopólio do 
IRB-Brasil Re.

12. A criação desses cargos evitará que a as-
sunção das novas obrigações pela SUSEP represente 
impacto negativo na qualidade dos serviços presta-
dos, no desenvolvimento do mercado securitário, na 
elevação do risco jurídico decorrente dos processos 
de administração de empresas em regime especial 
e na alocação de pessoal, com reflexos no nível de 
produtividade.

13. Da mesma forma que no caso da Carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais, cabe destacar 
que a simples criação dos cargos para a SUSEP não 
ocasiona impacto orçamentário, porquanto estarão va-
gos. Estima-se que por ocasião do efetivo provimento 
de todos os cargos, após a realização dos concursos 
públicos, o impacto anual será da ordem de R$ 30,8 
milhões.

14. Altera, de outra parte, a Lei nº 11.539, de 8 
de novembro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de 
provimento efetivo de Especialista em Infra-Estrutura 
Sênior, para estabelecer que (i) os ocupantes dos car-
gos criados somente farão jus à Gratificação de De-
sempenho de Atividade em Infra-Estrutura – GDAIE se 
em exercício de atividades inerentes aos respectivos 
cargos em órgãos da administração pública federal 
direta, autárquica ou fundacional, (ii) a avaliação de 
desempenho institucional visa a aferir o desempenho 
do órgão ou entidade no alcance dos objetivos orga-
nizacionais, podendo considerar projetos e atividades 
prioritárias e características específicas compatíveis 
com as suas atividades, (iii) os critérios e procedimen-
tos específicos de avaliação institucional e individual e 
de concessão da GDAIE serão estabelecidos em ato 
do Ministro de Estado do órgão ou entidade de lota-
ção, observada a legislação vigente, (iv) as metas de 
desempenho institucional serão fixadas anualmente 
em ato do dirigente máximo do órgão ou entidade de 
lotação, elaboradas em consonância com as diretrizes 
e metas governamentais fixadas no plano plurianual, 
na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentá-
ria anual, devendo ser objetivamente mensuráveis e 
diretamente relacionadas à atividade-fim do órgão ou 
entidade de lotação, levando-se em conta, no momento 
de sua fixação, os índices alcançados nos exercícios 
anteriores, podendo ser revistas na hipótese de super-

veniência de fatores que tenham influência significativa 
e direta na sua consecução, desde que o próprio órgão 
ou entidade não tenha dado causa a tais fatores, (v) 
as metas estabelecidas pelas entidades da administra-
ção indireta deverão ser compatíveis com as políticas, 
diretrizes e metas governamentais dos órgãos da ad-
ministração direta aos quais estão vinculadas, (vi) as 
metas e os resultados institucionais apurados a cada 
período deverão ser amplamente divulgados pelos ór-
gãos ou entidades da administração pública federal, 
inclusive no sítio eletrônico do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, (vii) a periodicidade das 
avaliações de desempenho individual e institucional 
poderá ser reduzida em função das peculiaridades do 
órgão ou entidade de lotação, mediante ato do respec-
tivo Ministro de Estado, (viii) as metas de desempenho 
institucional e os resultados apurados a cada período 
serão amplamente divulgados pelo órgão ou entidade 
de lotação, inclusive em seu sítio eletrônico, (ix) até que 
seja processada a primeira avaliação de desempenho 
individual que venha a surtir efeito financeiro, o servi-
dor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha 
retornado de licença sem vencimento ou cessão sem 
direito à percepção da GDAIE no decurso do ciclo de 
avaliação receberá a gratificação no valor correspon-
dente a quarenta pontos, (x) o titular de cargo efetivo 
da Carreira de Analista de Infra-Estrutura ou do cargo 
de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, em efetivo 
exercício em seu órgão ou entidade de lotação, quando 
investido em cargo em Comissão de Natureza Especial, 
DAS 6, DAS 5 ou equivalente fará jus à GDAIE calcu-
lada com base no valor máximo da parcela individual 
somado ao resultado da avaliação institucional do pe-
ríodo, (xi) o ocupante de cargo efetivo da Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura ou do cargo de Especialista 
em Infra-Estrutura Sênior que não se encontre desen-
volvendo atividades no órgão ou entidade de lotação 
somente fará jus à GDAIE: I – quando cedido para a 
Presidência ou Vice-Presidência da República, situação 
na qual perceberá a GDAIE calculada com base nas 
regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exer-
cício no órgão ou entidade de origem, (xii) a avaliação 
institucional do servidor será a do órgão ou entidade 
de lotação e (xiii) ocorrendo exoneração do cargo em 
comissão, com manutenção do cargo efetivo, os ser-
vidores continuarão percebendo a GDAIE correspon-
dente ao último valor obtido, até que seja processada 
a sua primeira avaliação após a exoneração.

15. Transforma, sem aumento de despesa, no 
Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, cinqüenta cargos vagos de nível 
intermediário de Técnico em Regulação e Vigilância 
Sanitária, da Carreira de Suporte à Regulação e Fis-
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calização de Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância 
Sanitária, criados pela Lei no 10.871, de 10 de maio 
de 2004, em cinqüenta cargos de nível intermediário 
de Técnico Administrativo, da Carreira de Técnico Ad-
ministrativo.

16. Altera, também, a Lei no 11.526, de 4 de ou-
tubro de 2007, de forma que o servidor ocupante de 
cargo efetivo, o militar ou o empregado permanente 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos 
Municípios ou do Distrito Federal, investido nos cargos 
em comissão poderá optar por uma das remunerações 
a seguir discriminadas: (i) a diferença entre a remunera-
ção do cargo em comissão e a remuneração do cargo 
efetivo, do posto ou graduação, ou do emprego; ou (ii) a 
remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação, 
ou do emprego, acrescida do percentual de sessenta 
por cento do respectivo cargo em comissão.

17. Por fim, registro que a proposta tem por finali-
dade precípua a necessidade de dotar a administração 
de recursos humanos qualificados na área social, que 
permitirão aprimorar a execução e ampliar o controle 
sobre o uso de recursos públicos em ações como o 
Programa Bolsa Família, o Plano de Desenvolvimento 
da Educação, o conjunto de ações relacionadas com o 
Sistema Único de Saúde e as políticas de promoção da 
cidadania, da igualdade racial e da igualdade de gênero. 
No caso da SUSEP, vale mencionar que tanto a nova 
regulamentação das regras de capital das segurado-
ras quanto à regulamentação da abertura do mercado 
de resseguros entraram em vigor em janeiro de 2008, 
criando demanda adicional à SUSEP, incompatível com 
a atual capacidade institucional do órgão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levam a submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo Projeto de Lei.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410-B, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 1.040/2007 
AVISO Nº 1.399/2007 – C.Civil

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8/2008 
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410-A, de 2007), 
que “Acrescenta artigo à Lei nº 5.889, de 
8 de junho de 1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo; es-
tabelece normas transitórias sobre a apo-
sentadoria do trabalhador rural; prorroga 
o prazo de contratação de financiamentos 
rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei 
nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; e al-
tera as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de 

1991, 7.102, de 20 de junho de 1993, 9.017, 
de 30 de março de 1995, e 8. 212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991”. Pendente 
de parecer.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao Plenário.

Acrescenta artigo à Lei nº 5.839, de 
8 de junho de 1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo; es-
tabelece normas transitórias sobre a apo-
sentadoria do trabalhador rural; prorroga 
o prazo de contratação de financia mentos 
rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 
11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera 
as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
7.102, de 20 de junho de 1993, 9.017, de 30 
de março de 1995, e 9.212 e 3.213, ambas 
de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.389, de 3 de junho de 1973, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:

“Art. 14-A. O produtor rural pessoa físi-
ca poderá realizar contratação de trabalhador 
rural por pequeno prazo para o exercício de 
ati vidades de natureza temporária.

§ 1º A contratação de trabalhador rural 
por pequeno prazo que, dentro do período 
de 1 (um) ano, superar 2 (dois) meses fica 
convertida em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, observando-se os termos da 
legislação aplicável.

§ 2º A filiação e a inscrição do traba lhador 
de que trata este artigo na Previdência Social 
decorrem, automaticamente, da sua inclusão 
pelo empregador na Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social – GFIP, ca-
bendo à Previdência Social instituir mecanismo 
que permita a sua identificação.

§ 3º O contrato de trabalho por pequeno 
prazo deverá ser formalizado mediante a ano-
tação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e em livro ou ficha de registro de em-
pregados ou, em caso de expressa autoriza-
ção em acordo coletivo ou convenção coletiva, 
mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, 
na forma do disposto no § 2º deste artigo, e 
contrato escrito em que conste, no mínimo, a 
identificação do produtor rural e do imóvel rural 
onde o trabalho será realizado, com indicação 
da respectiva matrícula, e do trabalha dor, com 
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indicação do respectivo Número de Ins crição 
do Trabalhador – NIT.

§ 4º A contratação de trabalhador rural 
por pequeno prazo só poderá ser realizada 
por produtor rural pessoa física, proprietário 
ou não, que explore diretamente atividade 
agroeconômica.

§ 5º A contribuição do segurado traba-
lhador rural contratado para prestar serviço 
na forma deste artigo é de 8% (oito por cen-
to) sobre o respectivo salário-de-contribuição 
definido no inciso I do caput do art. 28 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 6º A não inclusão do trabalhador na 
GFIP pressupõe a inexistência de contratação 
na forma deste artigo, sem prejuízo de compro-
vação por qualquer meio admitido em direito, 
da existência de relação jurídica diversa.

§ 7º Compete ao empregador fazer o re-
colhimento das contribuições previdenciárias 
nos termos da legislação vigente, cabendo à 
Previdên cia Social e à Receita Federal do Bra-
sil insti tuir mecanismos que facilitem o acesso 
do traba lhador e da entidade sindical que o 
representa às informações sobre as contri-
buições recolhidas.

§ 8º São assegurados ao trabalhador 
ru ral contratado por pequeno prazo, além de 
remune ração equivalente à do trabalhador 
rural perma nente, os demais direitos de na-
tureza trabalhis ta.

§ 9º Todas as parcelas devidas ao tra-
balhador de que trata este artigo serão cal-
culadas dia a dia e pagas diretamente a ele 
mediante recibo.

§ 10. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS deverá ser recolhido e poderá ser levantado 
nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.”

Art. 2º Para o trabalhador rural empregado, o 
prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezem-
bro de 2010.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
deste artigo ao trabalhador rural enquadrado na cate-
goria de segurado contribuinte individual que presta 
serviços de natureza rural, em caráter eventual, a 1 
(uma) ou mais em presas, sem relação de emprego.

Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade 
do empregado rural, em valor equivalente ao salário 
mínimo, serão contados para efeito de carência:

I – até 31 de dezembro de 2010, a ativi-
dade com provada na forma do art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991;

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 
2015, cada mês comprovado de emprego, 
multiplicado por 3 (três), limi tado a 12 (doze) 
meses, dentro do respectivo ano civil; e

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 
2020, cada mês comprovado de emprego, 
multiplicado por 2 (dois), limi tado a 12 (doze) 
meses dentro do respectivo ano civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
no caput deste artigo e respectivo inciso I ao 
trabalhador rural enquadrado na categoria de 
segurado contribuinte individual que comprovar 
a prestação de serviço de natureza rural, em 
caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, 
sem relação de emprego.

Art. 4º O § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, de 24 
de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguin-
te reda ção:

“Art. 1º  ..................................................
§ 6º O prazo para contratação das ope-

rações encerra-se em 30 de abril de 2008.
 .................................................... ” (NR)

Art. 5º O art. 48 da. Lei nº 8.171, de 17 de ja neiro 
de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos 1º e 2º:

“Art. 48.  ................................................
§ 1º Quando destinado a agricultor fami-

liar ou empreendedor familiar rural, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, o crédito rural terá por objetivo estimular 
a geração de renda e o melhor uso da mão-
de-obra familiar, por meio do financiamento de 
atividades e serviços rurais agropecuários e 
não agropecuá rios, desde que desenvolvidos 
em estabelecimento rural ou áreas comunitá-
rias próximas, inclusive o turismo rural, a pro-
dução de artesanato e asseme lhados.

§ 2º Quando destinado a agricultor fami-
liar ou empreendedor familiar rural, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, o crédito rural poderá ser destinado à 
construção ou reforma de moradias no imó-
vel rural e em pequenas comunidades rurais.” 
(NR)

Art. 6º Fica autorizada a reclassificação das ope-
rações contratadas ao abrigo da Linha Especial de 
Crédi to FAT Integrar, de que trata a Lei nº 11.011, de 
20 de de zembro de 2004, para o Fundo Constitucional 
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Art. 9º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.12.  .................................................
V –  ........................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, 

que explora atividade agropecuária, a qual quer 
título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 
ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com 

auxílio de empregados ou por intermédio de 

prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 

e 11 deste arti go;

VII – como segurado especial: a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano 

ou rural próximo a ele que, individualmente ou em re-

gime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros a título de mútua colaboração, 

na condição de:

de Financiamen to do Centro-Oeste – FCO, observadas 
as seguintes condi ções:

I – a reclassificação será realizada me-
diante a celebração de termo aditivo ao ins-
trumento de crédito;

II _ a partir da data da reclassificação, 
as ope rações ficarão sujeitas às normas do 
FCO; e

III – as operações reclassificadas deve-
rão manter as mesmas condições de prazo e 
de classificação de porte dos mutuários origi-
nalmente pactuadas.

Art. 7º O art. 1º da Lei nº 7.102, de 20 de junho 
de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o parágrafo único para § 1º:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º Os estabelecimentos financeiros 

referidos neste artigo compreendem bancos 
ofi ciais ou privados, caixas econômicas, socie-
dades de crédito, associações de poupança, 
suas agên cias, postos de atendimento, suba-
gências e se ções, assim como as cooperati-
vas singulares de crédito e suas respectivas 
dependências.

§ 2º O Poder Executivo estabelecerá, 
considerando a reduzida circulação financei-
ra, requisitos próprios de segurança para as 

coopera tivas singulares de crédito e suas de-
pendências que contemplem, entre outros, os 
seguintes proce dimentos.

I – dispensa de sistema de segurança 
para o estabelecimento de cooperativa singu-
lar de crédito que se situe dentro de qualquer 
edifica ção que possua estrutura de seguran-
ça instalada em conformidade com o art. 2º 
desta Lei;

II – necessidade de elaboração e apro-
vação de apenas um único plano de segurança 
por cooperativa singular de crédito, desde que 
deta lhadas todas as suas dependências;

III – dispensa de contratação de vigi-
lantes, caso isso inviabilize economicamente 
a existência do estabelecimento.

§ 3º Os processos administrativos em 
curso no âmbito do Departamento de Policia 
Fede ral observarão os requisitos próprios de 
seguran ça para as cooperativas singulares de 
crédito e suas dependências.” (NR)

Art. 8º O Anexo da Lei nº 9.017, de 30 de março de 
1995, passa a vigorar com a seguinte alteração no Item 
13 e inclusão do Item 15, com a seguinte redação:
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a) produtor, seja proprietário, usufru tuário, 
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro ou-
torgados, comodatário ou arrendatário rurais, 
que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (qua-
tro) módulos fiscais; ou

2. de seringueiro ou extrativista vege tal 
que exerça suas atividades nos termos do in-
ciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades 
o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme-
lhado, que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
fi lho maior de 16 (dezesseis) anos de idade 
ou a este equiparado, do segurado de que tra-
tam as alíneas a e b deste inciso, que, com-
provadanente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de eco-
nomia familiar a atividade em que o trabalho 
dos ‘mem bros da família é indispensável à 
própria subsis tência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do nú cleo familiar e é exer-
cido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes.

 ............................................................. .
§ 3º (Revogado).
I – (revogado);
II – (revogado).
 ..............................................................
§ 7º Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos 
maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 
equiparados deverão ter participação ativa nas 
atividades rurais do grupo familiar.

§ 8º O grupo familiar poderá utilizar-se de 
empregados contratados por prazo determina-
do ou trabalhador de que trata a alínea g do 
in ciso V do caput deste artigo, em épocas de 
safra, à razão de no máximo 120 (cento e 
vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos 
corridos ou inter calados ou, ainda, por tempo 
equivalente em horas de trabalho.

§ 9º Não descaracteriza a condição de 
segurado especial:

I – a outorga, por meio de contrato es-
crito de parceria, meação ou comodato, de 
até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel ru-
ral cuja área total não seja superior a 4 (qua-
tro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva 

atividade, individualmente ou em regime de 
economia familiar;

II – a exploração da atividade turísti ca 
da propriedade rural, inclusive com hospeda-
gem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias 
ao ano;

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado, em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor 
rural em re gime de economia familiar;

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial ofi-
cial de governo;

V – a utilização pelo próprio grupo fa-
miliar, na exploração da atividade, de processo 
de beneficiamento ou industrialização artesa-
nal, na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e

VI – a associação em cooperativa agro-
pecuária.

§ 10. Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte de 
ren dimento, exceto se decorrente de:

1 – benefício de pensão por morte, au-
xilio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor 
não supere o do menor benefício de prestação 
con tinuada da Previdência Social;

II – benefício previdenciário pela par-
ticipação em plano de previdência comple-
mentar instituído nos termos do inciso IV do 
§ 9º deste artigo;

III – exercício de atividade remunerada 
em período de entresafra ou do defeso, não 
supe rior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
in tercalados, no ano civil, observado o disposto 
no § 13 deste artigo;

IV – exercício de mandato eletivo de di-
rigente sindical de organização da categoria 
de trabalhadores rurais;

V – exercício de mandato de vereador do 
município onde desenvolve a atividade rural, 
ou de dirigente de cooperativa rural constitu-
ída ex clusivamente por segurados especiais, 
observado o disposto no § 13 deste artigo;

VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso I 
do § 9º deste artigo;

VII – atividade artesanal desenvolvida 
com matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda 
mensal obtida na atividade não exceda ao 
menor benefício de pres tação continuada da 
Previdência Social; e
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VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social.

§ 11. O segurado especial fica excluído 
dessa categoria:

I – a contar do primeiro dia do mês em 
que:

a) deixar de satisfazer as condiç5es es-
tabelecidas no inciso VII do caput deste arti-
go, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder 
qual quer dos limites estabelecidos no inciso I 
do § 9º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra cate-
goria de segurado obrigatório do Regime Geral 
de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos in cisos III, V, VII e VIII do § 10 deste artigo, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991; e

c) se tornar segurado obrigatório de outro 
regime previdenciário;

II – a contar do primeiro dia do mês sub-
seqüente ao da ocorrência, quando o grupo 
familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de trabalhadores nos ter mos 
do § 8º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabe-
lecidos no inciso III do § 10 deste artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere 
o inciso II do § 9º deste artigo.

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a 
do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge 
ou companheiro do produtor que participe da 
ativida de rural por este explorada.

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 
10 deste artigo não dispensa o recolhimento 
da contribuição devida em relação ao exercí-
cio das atividades de que tratam os referidos 
i ncisos”. (NR)

“Art. 25.  ................................................
§ 4º (Revogado).
 ..............................................................
§ 10. Integra a receita bruta de que tra-

ta este artigo, além dos valores decorrentes 
da comercialização da produção relativa aos 
pro dutos a que se refere o § 3º deste artigo, 
a re ceita proveniente:

I – da comercialização da produção obtida 
em razão de contrato de parceria ou meação 
de parte do imóvel rural;

II – da comercialização de artigos de ar-
tesanato de que trata o inciso VII do § 10 do 
art. 12 desta Lei;

III – de serviços prestados, de equipa-
mentos utilizados e de produtos comercializa-

dos no imóvel rural, desde que em atividades 
turísti ca e de entretenimento desenvolvidas 
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, ali-
mentação, recep ção, recreação e atividades 
pedagógicas, bem como taxa de visitação e 
serviços especiais;

IV – do valor de mercado da produção 
rural dada em pagamento ou que tiver sido 
trocada por outra, qualquer que seja o motivo 
ou finali dade; e

V – de atividade artística de que trata o 
inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.

§ 11. Considera-se processo de benefi-
ciamento ou industrialização artesanal aquele 
realizado diretamente pelo próprio produtor 
rural pessoa física, desde que não esteja su-
jeito à in cidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI.” (NR)

“Art. 30.  ................................................
XII – sem prejuízo do disposto no inci so X 

do caput deste artigo, o produtor rural pes soa 
física e o segurado especial são obrigados a 
recolher, diretamente, a contribuição incidente 
sobre a receita bruta proveniente:

a) da comercialização de artigos de ar-
tesanato elaborados com matéria-prima pro-
duzida pelo respectivo grupo familiar;

b) de comercialização de artesanato ou 
do exercício de atividade artística, observado 
o disposto nos incisos VII e VIII do § 10 do art. 
12 desta Lei; e

c) de serviços prestados, de equipamen-
tos utilizados e de produtos comercializados no 
imóvel rural, desde que em atividades turística 
e de entretenimento desenvolvidas no próprio 
imó vel, inclusive hospedagem, alimentação, 
recepção, recreação e atividades pedagógi-
cas, bem como taxa de visitação e serviços 
especiais;

XIII – o segurado especial é obrigado a 
arrecadar a contribuição de trabalhadores a 
seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na 
alí nea b do inciso I do caput deste artigo.

 ..............................................................
§ 7º A empresa ou cooperativa adquiren-

te, consumidora ou consignatária da produção 
fica obrigada a fornecer ao segurado especial 
cópia do documento fiscal de entrada da mer-
cadoria, para fins de comprovação da operação 
e da respectiva contribuição previdenciária.

§ 8º Quando o grupo familiar a que o 
segurado especial estiver vinculado não tiver 
obtido, no ano, por qualquer motivo, receita 
pro veniente de comercialização de produção 
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deverá comunicar a ocorrência à Previdência 
Social, na forma do regulamento.

§ 9º Quando o segurado especial tiver 
comercializado sua produção do ano ante-
rior ex clusivamente com empresa adquirente, 
consignatá ria ou cooperativa, tal fato deverá 
ser comunica do à Previdência Social pelo res-
pectivo grupo familiar”. (NR)

“Art. 49.  ................................................
§ 5º A matrícula atribuída pela Secre-

taria da Receita Federal do Brasil ao produtor 
rural pessoa física ou segurado especial é o 
do cumento de inscrição do contribuinte, em 
substi tuição à inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser apresentado 
em suas relações com o Poder Público, inclu-
sive para licen ciamento sanitário de produtos 
de origem animal ou vegetal submetidos a pro-
cessos de beneficia mento ou industrialização 
artesanal, com as ins tituições financeiras, para 
fins de contratação de operações de crédito, e 
com os adquirentes de sua produção ou forne-
cedores de sementes, insu mos, ferramentas 
e demais implementos agrícolas.

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não 
se aplica ao licenciamento sanitário de pro-
dutos sujeitos à incidência de Imposto sobre 
Produtos Industrializados ou ao contribuinte 
cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ seja obrigatória”. (NR)

Art. 10. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.  ................................................
V –  ........................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, 

que explora atividade agropecuária, a qual quer 
título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 
ou, quando em área igual ou inferior a 4 (qua-
tro) nódulos fiscais ou atividade pesqueira, com 
auxí lio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9º 
e 10 deste arti go;

VII – como segurado especial: a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em aglo-
merado urbano ou rural próximo a ele que, 
individualmen te ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufru tuário, 
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro ou-
torgados, comodatário ou arrendatário rurais, 
que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vege tal 
que exerça suas atividades nos termos do in-
ciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades 
o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme-
lhado que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
fi lho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou 
a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b deste inciso, que, compro-
vadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de eco-
nomia familiar a atividade em que o trabalho 
dos mem bros da família é indispensável à 
própria subsis tência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do nú cleo familiar e é exer-
cido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes.

 ..............................................................
§ 6º Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos 
maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 
equiparados deverão ter participação ativa nas 
atividades rurais do grupo familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de 
empregados contratados por prazo determina-
do ou de trabalhador de que trata a alínea g 
do inciso V do caput deste artigo, em épocas 
de safra, à razão de, no máximo, 120 (cento 
e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 
equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segura-
do especial:

I – a outorga, por meio de contrato es-
crito de parceria, meação ou comodato, de 
até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel ru-
ral cuja área total não seja superior a 4 (qua-
tro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de 
economia familiar;

II – a exploração da atividade turísti ca 
da propriedade rural, inclusive com hospeda-
gem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias 
ao ano;

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
clas sista a que seja associado em razão da 
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condição de trabalhador rural ou de produtor 
rural em re gime de economia familiar; e

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial ofi-
cial de governo;

V – a utilização pelo próprio grupo fami-
liar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal, 
na forma do § 11 do art. 25 da Lei nº 9.212, de 
24 de julho de 1991; e

VI – a associação em cooperativa agro-
pecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte de 
ren dimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, au-
xílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor 
não supere o do menor beneficio de prestação 
con tinuada da Previdência Social;

II – benefício previdenciário pela par-
ticipação em plano de previdência comple-
mentar instituído nos termos do inciso IV do 
§ 8º deste artigo;

III – exercício de atividade remunerada 
em período de entressafra ou do defeso, não 
supe rior a 120 (cento e vinte) dias, corridos 
ou in tercalados, no ano civil, observado o dis-
posto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 
24 julho de 1991;

IV – exercício de mandato eletivo de di-
rigente sindical de organização da categoria 
de trabalhadores rurais;

V – exercício de mandato de vereador do 
Município em que desenvolve a atividade rural 
ou de dirigente de cooperativa rural constituí-
da, exclusivamente, por segurados especiais, 
observa do o disposto no § 13 do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso I 
do § 8º deste artigo;

VII – atividade artesanal desenvolvida 
com matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda 
mensal obtida na atividade não exceda ao 
menor benefício de pres tação continuada da 
Previdência Social; e

VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído 
dessa categoria:

I – a contar do primeiro dia do mês em 
que:

a) deixar de satisfazer as condições esta-
belecidas no inciso VII do caput deste arti go, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, 
ou exceder qualquer dos limites estabeleci dos 
no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra cate-
goria de segurado obrigatório do Regime Geral 
de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos in cisos III, V, VII e VIII do § 9º deste arti-
go, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 
Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de ou-
tro regime previdenciário,

II – a contar do primeiro dia do mês sub-
seqüente ao da ocorrência, quando o grupo f 
a-miliar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na explora ção da 
atividade a que se refere o § 7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabe-
lecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere 
o inciso II do § 8º deste artigo.

§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a 
do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge 
ou companheiro do produtor que participe da 
ativida de rural por este explorada.” (NR)

“Art. 17. .................................................
§ 3º (Revogado).
§ 4º A inscrição do segurado especial 

será feita de forma a vinculá-lo ao seu respecti-
vo grupo familiar e conterá, além das informa-
ções pessoais, a identificação da propriedade 
em que desenvolve a atividade e a que título, 
se nela reside ou o Município onde reside e, 
quando for o caso, a identificação e inscrição 
da pessoa res ponsável pela unidade familiar.

§ 5º O segurado especial integrante de 
grupo familiar que não seja proprietário ou 
dono do imóvel rural em que desenvolve sua 
atividade deverá informar, no ato da inscrição, 
conforme o caso, o nome do parceiro ou me-
eiro outorgante, arrendador, comodante ou 
assemelhado.

§ 6º Simultaneamente com a inscrição 
do segurado especial, será atribuído ao gru-
po fami liar número de Cadastro Específico 
do INSS – CEI, para fins de recolhimento das 
contribuições Previdenciárias.”(NR)

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º O salário-de-benefício do segurado 

especial consiste no valor equivalente ao salá-
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rio-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II do 
art. 39 e nos §§ 3º e 4º do art. 48 desta Lei.

I – (revogado);
II – (revogado).
 .................................................... .“(NR)
“Art. 38-A. O Ministério da Previdência 

Social desenvolverá programa de cadastra-
mento dos segurados especiais, observado o 
disposto nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta Lei, 
podendo para tanto firmar convênio com ór-
gãos federais, estaduais ou do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como com entidades 
de classe, em especial as respecti vas confe-
derações ou federações.

§ 1º O programa de que trata o caput 
deste artigo deverá prever a manutenção e a 
atualização anual do cadastro, e as informa-
ções nele contidas não dispensam a apre-
sentação dos docu mentos previstos no art. 
106 desta Lei.

§ 2º Da aplicação do disposto neste ar-
tigo não poderá resultar nenhum ônus para 
os se gurados, sejam eles filiados ou não às 
entidades conveniadas.”

“Art. 48.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Os trabalhadores rurais de que tra-

ta o § 1º deste artigo que não comprovem o 
efetivo exercício de atividade rural por período 
correspondente à carência do benefício, mas 
sa tisfação à condição de carência se forem 
conside rados períodos de contribuição sob 
outras catego rias de segurado, farão jus ao 
benefício ao com pletar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) 
anos, se mulher.

§ 4º Para efeito do § 3º deste artigo, o 
cálculo da renda mensal do benefício será 
apurado de acordo com o disposto no inciso 
II do ca put do art. 29 desta Lei, consideran-
do-se como salário-de-contribuição mensal 
do período como segurado especial o limite 
mínimo de salário-de-contribuição da Previ-
dência Social.” (NR)

“Art. 106. A comprovação do exercício 
de atividade rural será feita, alternativamente, 
por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Car-
teira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria 
ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindi-
cato que represente o trabalhador rural ou, 
quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pesca dores, desde que homologada pelo Ins-
tituto Nacio nal do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Insti tuto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, no caso de produtores em regime de 
econo mia familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;
VI – notas fiscais de entrada de merca-

dorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 
em presa adquirente da produção, com indica-
ção do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a en-
trega de produção rural à cooperativa agrí-
cola, entreposto de pescado ou outros, com 
indicação do segurado como vendedor ou 
consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de 
contribuição à Previdência Social decorrentes 
da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de 
renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão 
outorgada pelo Incra.”(NR)

Art. 11. Na aquisição de produtos agropecuáriOs 
pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 
no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de 
julho de 2003, os preços de referência serão assegu-
rados aos agricultores fa miliares, associações e coo-
perativas livres dos valores re ferentes às incidências 
do Imposto Sobre Operações Relati vas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Ser viços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação – ICMS e da contribuição do produtor ru-
ral pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica ao 
Instituto Na cional do Seguro Social – INSS, cujo re-
colhimento, quando houver, será efetuado pela Conab 
à conta do PAA.

Art. 12. Ficam revogados:
I – O § 3º do art. 12 e o § 4º do art. 25 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991; e
II – o § 3º do art. 17 da Lei n 8.213, de 24 de ju-

lho de 1991.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Câmara dos Deputados, 25 de abril de 2008.



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23223 

Ofício nº 298 (CN) 

Brasília, 27 de maio de 2008

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

Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei de 
Conversão.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2008 (Medida Provisó-
ria nº 410, de 2007), que “Acrescenta artigo à Lei nº 
5.889, de 8 de junho de 1973, criando o contrato de 

trabalhador rural por pequeno prazo; estabelece nor-
mas transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de financiamen-
tos rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, 
de 24 de setembro de 2007; e altera as Leis nºs 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de junho de 
1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991”.

Restituo, nos termos do § 6º do art. 7º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, o processado da matéria com 
as referidas emendas, para exame dessa Casa.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Segun-
do Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício 
da Presidência.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 427, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Acrescenta e altera dispositivos na Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, rees-
trutura a VALEC – Engenharia, Construções 
e Ferrovias S.A., encerra o processo de li-
quidação e extingue a Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes – GEIPOT, 
altera as Leis nºs 9.060, de 14 de junho de 
1995, e 11.297, de 9 de maio de 2006, e dá 
outras providências. Pendente de Parecer 
da Comissão Mista.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 427, DE 9 DE MAIO DE 2008

Acrescenta e altera dispositivos na Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, rees-
trutura a VALEC – Engenharia, Construções 
e Ferrovias S.A., encerra o processo de li-
quidação e extingue a Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes – GEIPOT, 
altera as Leis nºs 9.060, de 14 de junho de 
1995, e 11.297, de 9 de maio de 2006, e dá 
outras providências.

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:

Art. 1º O item 3.2.2 – Relação Descritiva das 
Ferrovias do Plano Nacional de Viação, constante do 
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
passa a vigorar com as seguintes alterações constan-
tes do Anexo I a esta Medida Provisória.

Art. 2º O item 4.2 – Relação Descritiva dos Portos 
Marítimos, Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de 
Viação, constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, passa a vigorar com a alteração 
constante do Anexo II a esta Medida Provisória.

Art. 3º O inciso II do art. 1º da Lei nº 9.060, de 
14 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“II – EF – 232 – Recife – Salgueiro – Trin-
dade – Araripina – Eliseu Martins – Ribeiro 
Gonçalves – Balsas – Estreito, nos Estados de 
Pernambuco, Piauí e Maranhão, denominada 
Ferrovia Transnordestina”; (NR)

Art. 4º O art. 8º da Lei nº 11.297, de 9 de maio de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º A construção, uso e gozo da EF-
151, denominada Fenovia Norte-Sul, de titula-
ridade da VALEC – Engenharia, Construções 

e Ferrovias S.A., dar-se-ão no trecho ferrovi-
ário que liga os Municípios de Belém, no Es-
tado do Pará, e Panorama, no Estado de São 
Paulo”. (NR)

Art. 5º Ficam outorgadas à VALEC – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A. a construção, uso e gozo 
das seguintes ferrovias:

I – EF-246;
II – EF-267; e
III – EF-334.

Parágrafo único. As outorgas deverão ser formali-
zadas mediante contrato de concessão com a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Art. 6º A VALEC – Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A, sociedade por ações controlada pela 
União, fica transformada em empresa pública, sob a 
forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério 
dos Transportes, nos termos previstos nesta Medida 
Provisória.

§ 1º A função social da VALEC é a construção e 
exploração de infra-estrutura ferroviária.

§ 2º A VALEC terá sede e foro na Capital Federal 
e prazo de duração indeterminado, podendo estabele-
cer escritórios ou dependências em outras unidades 
da Federação.

§ 3º A VALEC sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

Art. 7º Compete à VALEC, em conformidade com 
as diretrizes do Ministério dos Transportes:

I – administrar os programas de opera-
ção da infra-estrutura ferroviária, nas ferrovias 
a ela outorgadas;

II – coordenar, executar, controlar, revisar, 
fiscalizar e administrar obras de infra-estrutura 
ferroviária, que lhes forem outorgadas;

III – desenvolver estudos e projetos de 
obras de infra-estrutura ferroviária;

IV – construir, operar e explorar estradas 
de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, 
transferência e manuseio de produtos e bens 
a serem transportados e, ainda, instalações e 
sistemas de interligação de estradas de ferro 
com outras modalidades de transportes;

V – promover os estudos para implanta-
ção de Trens de Alta Velocidade, sob a coor-
denação do Ministério dos Transportes;

VI – promover o desenvolvimento dos sis-
temas de transportes de cargas sobre trilhos, 
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objetivando seu aprimoramento e a absorção 
de novas tecnologias;

VII – celebrar contratos e convênios com 
órgãos nacionais da administração direta ou 
indireta, empresas privadas e com órgãos in-
ternacionais para prestação de serviços téc-
nicos especializados; e

VIII – exercer outras atividades inerentes 
às suas finalidades, conforme previsão em seu 
estatuto social.

Art. 8º Ato do Poder Executivo aprovará o esta-
tuto da VALEC.

Art. 9º O patrimônio da VALEC é constituído dos 
bens móveis e imóveis, direitos e valores que atual-
mente a integram.

Art. 10. Constituem receita da VALEC:

I – recursos consignados nos orçamentos 
da União, créditos adicionais, transferências e 
repasses, que lhe forem deferidos;

II – importâncias oriundas da alienação 
de bens e direitos e da prestação de serviços, 
na forma da legislação específica;

III – recursos provenientes de acordos e 
convênios que realizar com entidades nacionais 
e internacionais, públicas ou privadas;

IV – produto de operações de crédito, 
juros e venda de bens patrimoniais ou de ma-
teriais inservíveis;

V – doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por 
pessoas fisicas ou jurídicas de direito público 
ou privado; e

VI – rendas provenientes de outras fon-
tes.

Art. 11. A Valec será administrada por um Con-
selho de Administração, com funções deliberativas, 
e por uma Diretoria-Executiva, e na sua composição 
contará ainda com um Conselho Fiscal.

Art. 12. O Conselho de Administração, eleito pela 
assembléia geral de acionistas, será constituído:

I – de um Presidente, indicado pelo Mi-
nistro de Estado dos Transportes;

II – do Diretor-Presidente da Valec;
III – de um Conselheiro, indicado pelo 

Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão; e

IV – de três Conselheiros, indicados con-
forme o estatuto.

§ 1º O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo seu Presidente ou por 
dois terços dos seus membros.

§ 2º As decisões do Conselho de Administração 
serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Pre-
sidente o voto de qualidade, em caso de empate.

§ 3º O quorum de deliberação é o de maioria ab-
soluta de seus membros.

Art. 13. A Diretoria-Executiva será constituída de 
um Diretor-Presidente e de até quatro diretores.

§ 1º Os membros da Diretoria-Executiva serão 
eleitos pelo Conselho de Administração, com prazo 
de gestão de três exercícios anuais, podendo ser re-
eleitos.

§ 2º Os diretores são responsáveis pelos atos pra-
ticados em desconformidade com a lei, com o estatuto 
da Valec e com as diretrizes institucionais emanadas 
do Conselho de Administração.

Art. 14. O Conselho Fiscal, eleito pela assembléia 
geral de acionistas, será constituído de três membros, 
e respectivos suplentes.

§ 1º O Conselho Fiscal deve se reunir, ordinaria-
mente, uma vez por mês e sempre que for convocado 
por seu Presidente.

§ 2º As decisões do Conselho Fiscal serão to-
madas por maioria simples, cabendo ao presidente o 
voto de qualidade, em caso de empate.

§ 3º As reuniões do Conselho Fiscal só terão 
caráter deliberativo se contarem com a presença do 
presidente e de pelo menos um membro.

Art. 15. As competências do Conselho de Admi-
nistração, da Diretoria-Executiva e do Conselho Fis-
cal da Valec, bem como as hipóteses de destituição 
e substituição de seus respectivos integrantes, serão 
estabelecidas no estatuto.

Art. 16. A contratação de obras, serviços, compras 
e alienações será precedida de procedimento licitató-
rio, na forma da legislação em vigor, observados os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e isonomia, bem como da vincu-
lação ao instrumento convocatório, da economicidade, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 17. Os quadros de pessoal da Valec serão 
inicialmente constituídos:

I – com os atuais empregados da em-
presa;

II – com o pessoal da extinta Rede Fer-
roviária Federal S.A. – RFFSA, observado o 
disposto na Lei nº 11.483, de 31 de maio de 
2007; e

III – com o pessoal da extinta Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes – 
GEIPOT, observado o disposto nesta Medida 
Provisória.
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Parágrafo único. O regime jurídico do 
pessoal da Valec será o da Consolidação das 
Leis do Trabalho e respectiva legislação com-
plementar.

Art. 18. A contratação de pessoal da Valec far-se-á 
por meio de concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração.

Art. 19. Fica autorizada a Valec a patrocinar, para 
os empregados referidos no inciso I do art. 17, bem 
assim para os novos que vierem a ser contratados, 
planos de beneficios operado por entidade fechada 
de previdência complementar pública federal já cons-
tituída, nos termos da legislação vigente.

Art. 20. A Valec sujeitar-se-á à fiscalização do 
Ministério dos Transportes e entidades a ele vincula-
das, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de 
Contas da União.

Art. 21. Fica encenado o processo de liquidação 
e extinta a Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes – Geipot e encerrado o mandato do Liqui-
dante e dos membros do Conselho Fiscal.

Art. 22. Os bens, direitos e obrigações do extinto 
Geipot serão inventariados em processo que se rea-
lizará sob a coordenação e supervisão do Ministério 
dos Transportes.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá 
sobre a estrutura e o prazo de duração do processo 
de Inventariança, bem como sobre as atribuições do 
inventariante.

Art. 23. A partir da data de publicação desta Me-
dida Provisória a União sucederá o extinto Geipot nos 
direitos, obrigações e ações judiciais em que este seja 
autor, réu, assistente, opoente ou terceiro interessado, 
ressalvadas as ações de que trata o § 5º do art. 24 
desta Medida Provisória.

Parágrafo único. Os advogados que representa-
vam judicialmente o extinto GEIPOT deverão, imedia-
tamente, sob pena de responsabilização pessoal pelos 
eventuais prejuízos que a União sofrer, em relação às 
ações a que se refere o caput deste artigo:

I – peticionar em juízo, comunicando a 
extinção do Geipot e requerendo que todas as 
citações e intimações passem a ser dirigidas 
à Advocacia-Geral da União; e

II – repassar às unidades da Advocacia-
Geral da União as respectivas informações e 
documentos.

Art. 24. Ficam transferidos para a Valec os em-
pregados ativos do Geipot, que serão alocados em 
quadro especial.

§ 1º A transferência de que trata este artigo das-
se-á por sucessão trabalhista e não caracterizará res-
cisão contratual.

§ 2º Os empregados transferidos na forma deste 
artigo terão seus valores remuneratórios inalterados 
no ato da sucessão e seu desenvolvimento na carreira 
observará o estabelecido nos respectivos planos de 
cargos e salários, não se comunicando, em qualquer 
hipótese, com o plano de cargos e salários da Valec.

§ 3º Em caso de demissão, dispensa, aposen-
tadoria ou falecimento do empregado, fica extinto o 
emprego por ele ocupado.

§ 4º Os empregados de que trata este artigo, exce-
tuados aqueles que se encontram cedidos para outros 
órgãos ou entidades da administração pública, ficarão 
à disposição da Inventariança, enquanto necessários 
para a realização dos trabalhos ou até que o inventa-
riante decida pela sua disponibilidade à Valec.

§ 5º Ficam transferidas para a Valec as ações ju-
diciais relativas aos empregados a que se refere este 
artigo em que o extinto Geipot seja autor, réu, assis-
tente, opoente ou terceiro interessado.

§ 6º Os advogados que representavam judicial-
mente o extinto Geipot nas ações a que se refere o § 
5º deste artigo deverão, imediatamente, sob pena de 
responsabilização pessoal pelos eventuais prejuízos 
causados:

I – peticionar em juízo, comunicando a 
extinção do Geipot e a transferência dos con-
tratos de trabalho para a Valec, requerendo 
que todas as citações e intimações passem a 
ser dirigidas a esta empresa; e

II – repassar à Valec as respectivas in-
formações e documentos sobre as ações de 
que tratao § 5º deste artigo.

Art. 25. A Valec assumirá a responsabilidade de 
atuar como patrocinadora do plano de benefícios ad-
ministrado pelo Instituto Geiprev de Seguridade Social, 
na condição de sucessora trabalhista do extinto Geipot, 
em relação aos empregados referidos no art. 24.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
unicamente aos empregados transferidos na forma 
do caput do art. 24, cujo conjunto constituirá massa 
fechada.

§ 2º Fica a Valec responsável pelas obrigações 
assumidas pelo extinto Geipot relativas aos compro-
missos junto ao plano do Geiprev, decorrentes dos 
Programas de Desligamento Voluntário que porventu-
ra ainda estejam em execução na data de publicação 
desta Medida Provisória.

Art. 26. A União, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, disponibilizará à Valec os recursos orça-
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mentários e financeiros necessários ao custeio dos 
dispêndios decorrentes do disposto nos arts. 24 e 25 
desta Medida Provisória.

Parágrafo único. As despesas decorrentes do 
trabalho de inventariança serão atendidas à conta das 
dotações orçamentárias atribuidas ao Ministério dos 
Transportes.

Art. 27. As atribuições referentes à aprovação das 
demonstrações contábeis e financeiras do balanço de 
extinção serão exercidas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda.

Art. 28. Ficam revogados a Lei nº 6.346, de 6 de 
julho de 1976, o inciso I do art. 1º da Lei nº 9.060, de 
14 de junto de 1995, os arts. 4º, 6º e o parágrafo úni-
co do art. 8º da Lei nº 11.297, de 9 de maio de 2006, 
bem como seu art. 5º nas partes referentes à EF-140 
e à EF-Bahia-Oeste.

Art. 29. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 2008; 187º da Indepen-
dência e 120º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.
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EMI Nº 00003/MT/MP/MF

Brasília, 5 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência 

o texto de Medida Provisória que propõe a alteração 
do Plano Nacional de Viação, com a inclusão de novas 
ferrovias e a ampliação de traçado de ferrovias já exis-
tentes, bem assim promove a reestruturação da Valec 
– Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., encerra o 
processo de liquidação e extingue a Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes – Geipot, e altera as 
Leis nº 9.060, de 14 de junho de 1995, e nº 11.297, de 
9 de maio de 2006, e dá outras providências.

Inicialmente, a proposta de Medida Provisória 
prevê a inclusão de novas ferrovias no Plano Nacional 
de Viação – PNV, como é o caso das Estradas de Ferro 
nº 246 (Uruaçu/GO – Vilhena/RO), nº 267 (Panorama/
SP – Porto Murtinho/MS), nº 280 (Herval D’Oeste/SC – 
Itajaí/SC), nº 451 (São Francisco do Sul/SC – Imbituba/
SC), e nº 484 (Maracaju//MS – Cascavel/PR).

Por sua vez, estão sendo objeto de alteração 
e ampliação de traçado as Estradas de Ferro nº 151 
(Belém/PA – Panorama/SP), denominada Ferrovia 
Norte-Sul; nº 232 (Recife/PE – Estreito/MA), denomi-
nada Ferrovia Transnordestina; nº 271 (Rio de Janeiro/
RJ – Campinas/SP) e nº 381 (Belo Hoorizonte/MG – 
Curitiba/PR), destinadas ao trem de alta velocidade; 
e nº 334 (Ilhéus/BA – Alvorada/TO).

As demais alterações no Plano Nacional de Via-
ção, relativas às Estradas de Ferro nº 364 e nº 485, bem 
como a de nº 107 relacionada ao Porto de Iranduba/AM, 
decorrem da necessidade de consolidação e correção 
de dados já existentes no PNV ou das atualizações 
decorrentes das alterações precedentes.

Tais medidas, portanto, são salutares para a am-
pliação e interligação da malha ferroviária de bitola lar-
ga e métrica, bem como para seu acesso aos portos 
mais importantes do País.

Pretende-se, ainda, como medida complementar, 
a ampliação da concessão da Valeu, a fim de incluir 
a outorga das novas ferrovias interligadas à Ferrovia 
Norte-Sul (EF-246, EF-267 e EF-334), já sob sua ti-
tularidade.

A proposta apresentada também tem por objetivo, 
além da ampliação e adequaçào da malha ferroviária 
federal, a transformação da Valec, sociedade por ações, 
em empresa pública, tendo em vista a necessidade de 
manutenção da União como sua única acionista.

Importa esclarecer, por oportuno, que a Valec foi 
constituída em 22 de fevereiro de 1972 com a denomi-
nação de Valec Serviços Técnicos Ltda., tendo como 
cotistas a Rio Doce Engenharia e Planejamento S.A – 

RDEP (controlada pela Cia. Vale do Rio Doce – UVRD), 
com 51% de capital, e a USS Engineers and Consul-
tants INC., com 49% das cotas. A empresa tinha por 
objetivo analisar a viabilidade do Projeto Carajás.

Em 1977, a USS Engineers transferiu as suas 
ações para a Rio Doce Navegação S.A – Douenave, 
também controlada pela CVRD, e em 1978 a Valec 
tornou-se Valec Comércio E Serviços LTDA.

No ano de 1987, a CRVD transferiu a totalida-
de das cotas da Valec para a Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transportes – Geipot (9.099 cotas), 
e para a Portobrás (01 cota), passando a chamar-
se Valec – Engenharia E Construções LTDA. Nesse 
mesmo ano, a Valec passou à condição de sociedade 
anônima de capital autorizado, com razão social de 
Valec-Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 
decorrencia da doação das ações do Geipot para a 
União, tendo a Portobrás permanecido com sua cota. 
Posterionnente, com a extinção da Portobrás, e sua 
conseqüente sucessão pela União, esta passou a ser 
a única acionista da Valec, com 100% das ações da 
companhia.

A proposta visa, ainda, ampliar e atualizar as 
atribuições da Valec na gestão e execução de empre-
endimentos afetos ao setor de transporte ferroviário, 
notadamente no que pertine à construção de novas 
ferrovias para transporte de carga, e postenor outorga 
à iniciativa privada, bem como à promoção de estudos 
para implantação de Trens de Alta Velocidade, sob a 
coordenação do Ministério dos Transportes, de forma a 
possibilitar o desempenho mais célere e eficiente das 
políticas públicas definidas para esse setor.

Versa, ainda, a minuta de Medida Provisória acer-
ca do encerramento do processo de liquidação e extin-
gue a Empresa Brasileira de Planejamento de Trans-
portes – Geipot, encenando o mandato do Liquidante, 
em atenção ao disposto na Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990, que “Dispõe sobre a extinção e dissolução 
de entidades da administração Pública Federal, e dá 
outras providências”.

O Geipot foi criado pelo Decreto nº 57.003, de 
11 de outubro de 1965, com a denominação de Gru-
po Executivo de Integração da Política de Transportes 
e com sua direção superior formada pelo Ministro da 
Viação e Obras Públicas, Ministro de Estado da Fa-
zenda, Ministro Extraordinário para o Planejamento e 
Coordenação Econômica e pelo Chefe do Estado Maior 
das Forças Armadas, conforme foi sugerido pelo Acor-
do de Assist€ncia Técnica firmado naquele ano entre 
o Governo Brasileiro e o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

O Decreto-Lei nº 516, de 7 de abril de 1969, trans-
formou esse grupo interministerial em Grupo de Estu-
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dos para Integração da Política de Transportes, subor-
dinando-o ao Ministro de Estado dos Transportes. Essa 
subordinação foi mantida pela posterior Lei nº 5.908, 
de 20 de agosto de 1973, que transformou esse Grupo 
de Estudos na Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes, preservando a sigla Geipot.

Os objetivos do Geipot, estabelecidos por lei, 
foram o de prestar apoio técnico e administrativo aos 
órgãos do Poder Executivo que tenham atribuições de 
formular, orientar, coordenar e executar a política na-
cional de transportes nos seus diversos modais, bem 
como promover, executar e coordenar atividades de 
estudos e pesquisas necessários ao planejamento de 
transportes no País.

Portanto, durante 36 anos, o Geipot assesso-
rou o Poder Executivo, sob a orientação e aprovação 
do Ministério dos Transportes, no planejamento, na 
formulação e na avaliação das políticas públicas do 
setor, o que lhe permitiu constituir um corpo técnico 
altamente qualificado, com visão global do processo 
decisório do Estado, e um valioso acervo de informa-
ções e conhecimentos, transformando-o em centro de 
referência internacional para os estudos de transpor-
tes no Brasil.

Com a reestruturação do Setor Transportes no 
ano de 2001, o Geipot colaborou no acompanhamen-
to e na realização de análises técnicas do projeto de 
Lei nº 1.615/1999, consolidado na Lei nº 10.233, de 5 
de junho de 2001, que criou o Conselho Nacional de 
Integração de Política de Transportes Terrestres (CO-
NIT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ), a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (DNIT). Com a instalação das Agências 
reguladoras e do DNIT, o Geipot entrou em processo 
de liquidação, de acordo com o Decreto nº 4.135, de 
20 de fevereiro de 2002, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 21 subseqüente.

Com o propósito de se evitar a perda dos valoro-
sos conhecimentos e experiências acumulados pelos 
empregados do extinto Geipot, bem assim para cola-
borar no atendimento às novas atribuições assumidas 
pela Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., 
propõe-se a absorção desses empregados na Valec, 
pelo instituto da sucessão trabalhista,

A relevância e a urgência da matéria justificam-
se em função da necessidade de modernizar o modal 
ferroviário nacional, garantindo assim a continuidade 
do processo de crescimento que o Brasil vive nos úl-
timos anos, bem assim a ampliação e adequação da 
malha ferroviária, viabilizando o investimento em no-
vas ferrovias e a ampliação do traçado de ferrovias 
já existentes, por meio de suas inclusões no Plano 

Nacional de Viação, além da viabilizaçào de estudos 
para o planejamento dos trens de alta velocidade. Além 
disto, o atual fluxo de transporte, dependente do modal 
rodoviário, poderá ser diminuído, evitando-se assim 
congestionamentos e acidentes em nossas rodovias. 
Como é cediço, o transporte ferroviário é menos one-
roso do que o rodoviário e, portanto, aquele quando 
ampliado resulta no menor custo para os usuários – 
notadamente os envolvidos com a cadeia produtiva do 
agronegócio e com o setor de mineração – de forma a 
impactar positivamente a competitividade do Brasil no 
comércio exterior, bem como os preços internos dos 
produtos transportados. Ressaltamos, também, que 
as medidas ora propostas são fundamentais para que 
o processo de modernização do setor ferroviário não 
seja interrompido, sob pena de comprometer a con-
tinuidade do crescimento das regiões beneficiadas, 
localizadas, em especial, no interior do País, e, ainda, 
na necessidade de impulsionar a inserção competitiva 
brasileira no comércio internacional.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição desta 
Medida Provisória.

Respeitosamente, – Alfredo Pereira do Nasci-
mento, Guido Mantega, Paulo Bernardo Silva.

Ofício nº 292 (CN)

Brasília, 26 de maio de 2008

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

Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

80 do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processa-
do da Medida Provisória nº 427, de 2008, que “Acres-
centa e altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de 
Viação, reestrutura a Valec – Engenharia, Construções 
e Ferrovias S.A., encerra o processo de liquidação e 
extingue a Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes – GEIPOT, altera as Leis nº 9.060, de 14 
de junho de 1995, e 11.297, de 9 de maio de 2006, e 
dá outras providências”.

À Medida foram oferecidas 33 (trinta e três) emen-
das e a Comissão Mista referida no caput do art. 2º da 
Resolução nº 1 de 2002-CN não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Segun-
do Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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serão coordenados pelo Ministério dos Transpor-
tes e regulamentados por instrumentos próprios.

Art. 10. Fica revogado o art. 3º da Medida Provi-
sória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 9 de maio de 2006; 185º da Independên-
cia e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva 
–  Paulo Sérgio Oliveira Passos.

LEI Nº 11.483, DE 31 DE MAIO DE 2007

Dispõe sobre a revitalização do setor 
ferroviário, altera dispositivos da Lei nº 
10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras 
providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica encerrado o processo de liquidação 

e extinta a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, 
sociedade de economia mista instituída com base na 
autorização contida na Lei nº 3.115, de 16 de março 
de 1957.

Parágrafo único. Ficam encerrados os mandatos 
do Liquidante e dos membros do Conselho Fiscal da 
extinta RFFSA.

Art. 2º A partir de 22 de janeiro de 2007:

I – a União sucederá a extinta RFFSA 
nos direitos, obrigações e ações judiciais em 
que esta seja autora, ré, assistente, opoente 
ou terceira interessada, ressalvadas as ações 
de que trata o inciso II do caput do art. 17 
desta Lei; e

II – os bens imóveis da extinta RFFSA 
ficam transferidos para a União, ressalvado o 
disposto no inciso I do art. 8º desta Lei.

Parágrafo único. Os advogados ou escri-
tórios de advocacia que representavam judi-
cialmente a extinta RFFSA deverão, imediata-
mente, sob pena de responsabilização pessoal 
pelos eventuais prejuízos que a União sofrer, 
em relação às ações a que se refere o inciso 
I do caput deste artigo:

I – peticionar em juízo, comunicando a 
extinção da RFFSA e requerendo que todas 
as citações e intimações passem a ser dirigi-
das à Advocacia-Geral da União; e

II – repassar às unidades da Advocacia-
Geral da União as respectivas informações e 
documentos.

 ..............................................................
 ..............................................................

LEI Nº 6.346, DE 6 DE JULHO DE 1976

Inclui ligação ferroviária de Mato Gros-
so na relação descritiva das ferrovias do 
Plano Nacional de Viação, instituído pela 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluída na relação descritiva das 

ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela 
Lei nº 5.917 de 10 de setembro de 1973, a seguinte 
ligação:

“Rubinéia, SP – Aparecida do Taboado 
– Rondonópolis – Cuiabá, MT.”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 6 de julho de 1976; 155º da Independên-
cia e 88º da República. – Ernesto Geisel – Dyrceu 
Araújo Nogueira.

LEI Nº 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre a extinção e dissolução 
de entidades da administração Pública Fe-
deral, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a extinguir 

ou a transformar as seguintes entidades da Adminis-
tração Pública Federal:

I – Autarquias:
a) Superintendência do Desenvolvimento 

da Região Centro-Oeste – SUDECO;
b) Superintendência do Desenvolvimento 

da Região Sul – SUDESUL;
c) Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento – DNOS;
d) Instituto do Açúcar e do Álcool – 

IAA;
e) Instituto Brasileiro do Café – IBC;
II – Fundações:
a) Fundação Nacional de Artes – FU-

NARTE;
b) Fundação Nacional de Artes Cênicas 

– FUNDACEN;
c) Fundação do Cinema Brasileiro – 

FCB;
d) Fundação Nacional Pró-Memória – 

PRÓ-MEMÓRIA;
e) Fundação Nacional Pró-Leitura – PRÓ-

LEITURA;
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f) Fundação Nacional para Educação de 
Jovens e Adultos – EDUCAR;

g) Fundação Museu do Café;
III – Empresa Pública:
– Empresa Brasileira de Assistência Téc-

nica e Extensão Rural – EMBRATER.
IV – Sociedade de Economia Mista:
– Banco Nacional de Crédito Cooperati-

vo S.A. – BNCC.
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
§ 3º (Vetado).

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a cons-
tituir:

I – o Instituto Brasileiro da Arte e Cultura 
– IBAC, sob regime jurídico de Fundação, ao 
qual serão transferidos o acervo, as receitas e 
dotações orçamentárias, bem assim os direitos 
e obrigações das fundações a que se referem 
as alíneas a, b e c do inciso II do artigo ante-
rior, com as seguintes competências:

a) formular, coordenar e executar pro-
gramas de apoio aos produtores e criadores 
culturais, isolada ou coletivainente, e demais 
manifestações artísticas e tradicionais repre-
sentativas do povo brasileiro;

b) promoção de ações voltadas para di-
fusão do produto e da produção cultural;

c) orientação normativa, consulta e as-
sistência no que diz respeito aos direitos de 
autor e direitos que lhe são conexos;

d) orientação normativa, referente à pro-
dução e exibição cinematográfica, videográfica 
e fonográfica em todo o território nacional;

II – o Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural – IBPC, ao qual serão transferidos as 
competências, o acervo e as receitas e dota-
ções orçamentárias da Secretaria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, 
bem como o acervo, as receitas e dotação 
orçamentária da Fundação a que se refere a 
alínea d do inciso II do artigo anterior, tem por 
finalidade a promoção e proteção do patrimônio 
cultural brasileiro nos termos da Constituição 
Federal especialmente em seu art. 216;

III – A Biblioteca Nacional, à qual serão 
transferidos as atribuições, o acervo, as recei-
tas e dotações orçamentárias da Fundação 
Pró-Leitura, a que se refere a alínea e do in-
ciso II do artigo anterior.

§ 1º O Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural sucede a Secretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, nas 
competências previstas no Decreto-Lei nº 25, 
de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei 
nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, na Lei 
nº 4.845, de 19 de novembro de 1965 e na Lei 
nº 3.924, de 26 de julho de 1961.

§ 2º As entidades a que se refere este 
artigo serão dirigidas por diretorias integradas 
por presidente e até quatro diretores, todos 
nomeados pelo Presidente da República.

§ 3º Os serviços prestados pelas entida-
des referidas neste artigo serão remunerados 
conforme tabelas de preços e ingressos apro-
vadas pelas respectivas diretorias.

§ 4º O Poder Executivo disporá, em de-
creto, sobre as estruturas, quadros de pessoal 
e atribuições das entidades a que se refere este 
artigo, respeitado, quanto às últimas, as atribui-
ções básicas das entidades absorvidas.

§ 5º Aplicam-se aos servidores que exce-
dam a lotação a que se refere o parágrafo ante-
rior, o disposto na lei que resultou da conversão 
da Medida Provisória nº 150, de 1990.

 ..............................................................

DECRETO Nº 57.003, DE 11 DE OUTUBRO DE 1965 
(Revogado pelo Decreto de 15 de fevereiro de 1991)

Cria o Grupo Executivo de Integração 
da Política de Transportes (GEIPOT) e o 
Fundo de Pesquisas de Transportes, dando 
outras providências.

O Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constitui-
ção Federal,

Decreta:
Art. 1º Fica criado o Grupo Executivo de Integra-

ção da Política de Transportes (GEIPOT), constituído 
pelos membros seguintes:

a) Ministro da Viação e Obras Públicas;
b) Ministro da Fazenda;
c) Ministro Extraordinário para o Plane-

jamento e Coordenação Econômica;
d) Chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas.

Art. 2º Destina-se o Grupo Executivo de Integra-
ção da Política de Transportes a traçar as diretrizes 
para o atendimento integrado, eficiente e econômico 
da presente e futura demanda de transportes no País, 
a ele competindo:

a) aferir a demanda total por transpor-
te;
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b) levantar e avaliar os atuais recursos, 
métodos, organizações e planos de trans-
portes;

c) apurar os atuais e futuros custos, ex-
plícitos e implícitos micro e macro econômicos, 
de transporte;

d) verificar as economicidades relativas 
intersetoriais do custos, e a atual distribuição 
deste entre usuários e outras fontes;

e) programar as medidas tendentes à livre 
expressão das economicidades relativas e à 
neutra atuação do Poder Público em relação 
aos diversos setores;

f) propor e programar a curto, médio e 
longo prazos, as medidas necessárias ao aten-
dimento da demanda de forma econômica, 
respeitada a livre opção dos usuários;

g) coordenar-se com missões internacio-
nais de cooperação técnica, proporcionando-
lhes os meios técnicos de trabalho indispen-
sáveis;

h) manter colaboração e intercâmbio com 
outras entidades, públicas e privadas, que se 
dediquem a estudos e pesquisa de natureza 
econômica especializada.

 ..............................................................

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991

Mantém concessões, permissões e 
autorizações nos casos que menciona e 
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1º Ficam mantidas as concessões, permis-

sões e autorizações vigentes, outorgadas para:

I – funcionamento de empresas de mi-
neração, de navegação aquaviária e de ener-
gia elétrica;

II – derivação de águas, bem assim a pes-
quisa e lavra de recursos e jazidas minerais;

III – exploração de serviços de energia 
elétrica e de transportes aquaviário e ferro-
viário.

Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo aplica-se aos demais títulos de direitos 
minerários.

Art. 2º O Ministro de Estado da Infra-Estrutura 
declarará, mediante portaria, as concessões, permis-
sões e autorizações ou demais títulos de que trata o 
artigo anterior.
....................................................................................

Art. 5º Declaram-se revogados os decretos rela-
cionados no anexo.

Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170º da Indepen-
dência e 103º da República. – FERNANDO COLLOR 
– Ozires Silva.

DECRETO-LEI Nº 516, DE 7 DE ABRIL DE 1969

Altera a denominação do Grupo Exe-
cutivo de Integração da Política de Trans-
portes e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional 
nº 5, de 13 de dezembro de 1968,

Resolve:
Art. 1º O Grupo Executivo de Integração da Po-

lítica de Transportes, criado pelo Decreto nº 57.003, 
de 11 de outubro de 1965, e alterado pelo Decreto nº 

57.276, de 17 de novembro de 1965, passa a denomi-
nar-se Grupo de Estudos para Integração da Política 
de Transportes (GEIPOT), subordinado diretamente 
ao Ministro de Estado dos Transportes.

Art. 2º O Poder Executivo disporá em Regulamen-
to sobre a organização e funcionamento do Grupo de 
Estudos para Integração da Política de Transportes, de 
acôrdo com o disposto nos artigos 3º e 172 do Decreto-
Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Parágrafo único. Nas atribuições do GEIPOT 
incluir-se-á também, execução dos trabalhos comple-
mentares da FASE I do Convênio assinado entre o 
Governo Brasileiro e o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento e daqueles previstos 
em sua FASE II.
....................................................................................

LEI Nº 5.908, DE 20 DE AGOSTO DE 1973

Autoriza o Poder Executivo a transfor-
mar o Grupo de Estudos para Integração da 
Política de Transportes em empresa pública, 
sob a denominação de Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes (GEIPOT), 
e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a transfor-

mar o Grupo de Estudos para da Política de Transportes 
em empresa pública, sob a denominação de Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), 
vinculada ao Ministério dos Transportes, com persona-
lidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e 
autonomia administrativa e financeira, nos termos do 
artigo 5º, item II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fe-
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vereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969.

Parágrafo único. A Empresa terá sede e foro na 
Capital Federal, podendo, para o bom desempenho 
das suas finalidades, manter órgãos regionais e lo-
cais e dependências, em qualquer ponto do território 
nacional.

Art. 2º A Empresa tem por objetivo dar apoio téc-
nico e administrativo aos órgãos do Poder Executivo 
que tenham atribuições de formular, orientar, coor-
denar e executar a política nacional dos transportes, 
bem como promover, executar e coordenar atividades 
de estudos e pesquisas necessárias ao planejamento 
de transportes no País, competindo-lhe:

I – promover e realizar estudos técnicos e 
econômicos, pesquisas e projetos de transpor-
tes, inclusive estudos especiais de demanda 
global e intermodal de transportes;

II – elaborar, quando lhe for solicitado, 
Planos diretores integrados de transportes, 
Planos diretores modais, Planos diretores de 
transporte urbano, Planos diretores de trân-
sito e tráfego, bem como a sua atualização 
sistemática;

III – promover estudos e pesquisas com 
o objetivo de estabelecer parâmetros que aten-
dam às peculiaridades regionais do País, na 
definição de prioridade de obras de infra-es-
trutura dos transportes;

IV – prestar serviços de assistência na 
ordenação e elaboração de programas de 
transportes;

V – realizas estudos para integração de 
Planos e programas de transportes de res-
ponsabilidade do Governo Federal, em suas 
diversas modalidades;

VI – realizar estudos de viabilidade téc-
nico-econômica;

VII – prestar serviços de supervisão e 
acompanhamento da execução de Planos di-
retores estaduais de Transportes, em suas 
diversas modalidades;

VIII – promover a difusão de conhecimen-
tos atualizados no campo dos transportes, junto 
a entidades e órgãos públicos e privados;

IX – prestar serviços de assistência na 
coordenação de programas de financiamen-
tos concedidos a órgãos do Ministério dos 
Transportes;

X – estabelecer e manter, com os órgãos 
próprios do Ministério dos Transportes, fluxos 
de informações de interesse do planejamento 
a da programação dos transportes;

XI – prestas serviços de assessoramento 
ao Ministério dos Transportes no conjunto de 
atividades de sua especialidade;

XII – prestar serviços de apoio e colabo-
ração técnica e administrativa aos órgãos do 
Poder Executivo Federal, estadual e municipal, 
em assuntos de sua especialidade;

XIII – prestar serviços a órgãos ou enti-
dades estrangeiras ou internacionais, no País 
ou no exterior, em assuntos de sua especia-
lidade.

§ 1º Os serviços a cargo da Empresa, compatí-
veis com seus fins, atribuições e atividades serão exe-
cutados, sob a forma jurídica requerida para o caso, 
mediante justa remuneração.

§ 2º É facultado à Empresa desempenhar suas 
atividades mediante convênios ou contratos com en-
tidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras 
ou internacionais.

§ 3º Na hipótese dos misteres discriminados no 
presente artigo referirem-se a Transporte Aéreo, será 
previamente ouvido o Ministério da Aeronáutica.
....................................................................................

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Polí-
ticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamen-
to Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-
tes, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Do Objeto

Art. 1º Constituem o objeto desta Lei:

I – criar o Conselho Nacional de Integra-
ção de Políticas de Transporte;

II – dispor sobre a ordenação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, nos termos do 
art. 178 da Constituição Federal, reorganizan-
do o gerenciamento do Sistema Federal de 
Viação e regulando a prestação de serviços 
de transporte;

III – criar a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres;

IV – criar a Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários;
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V – criar a Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Viação

Art. 2º O Sistema Nacional de Viação – SNV, é 
constituído pela infra-estrutura viária e pela estrutura 
operacional dos diferentes meios de transporte de pes-
soas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O SNV será regido pelos princí-
pios e diretrizes estabelecidos em consonância com o 
disposto nos incisos XII, XX e XXI do art. 21 da Cons-
tituição Federal.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.135, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002

Dispõe sobre o processo de liquidação 
da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes – GEIPOT.

O Presidente da Republica, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos §§ 
1º e 4º do art. 102-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001,

Decreta:
Art. 1º O processo de liquidação da Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT 
far-se-á sob a supervisão do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, observado o disposto no art. 
102-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, cor-
rendo as despesas da liquidação à conta da entidade 
liquidanda e, em caráter complementar, do Ministério 
dos Transportes.

Parágrafo único. Fica o Ministério dos Transpor-
tes autorizado a colocar à disposição do liquidante as 
dotações especificas consignadas em Lei Orçamen-
tária, com a finalidade de complementar as despesas 
de liquidação, bem como fazer em face dos débitos 
decorrentes de norma legal, ato administrativo ou con-
trato e das demais obrigações pecuniárias originárias 
do GEIPOT.

Art. 2º O processo de liquidação do GEIPOT será 
conduzido por liquidante, servidor efetivo ou aposentado 
da Administração Pública Federal direta, autárquica ou 
fundacional, indicado pelo Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão e nomeado pelo Presidente 
da República.

§ 1º O liquidante terá remuneração equivalente à 
do cargo de diretor-presidente da entidade liquidanda 
e, além de suas obrigações, incumbir-se-á das provi-
dências relativas à fiscalização orçamentária e finan-

ceira da entidade em liquidação, nos termos da Lei nº 

6.223, de 14 de julho de 1975.
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, o li-

quidante poderá, mediante contrato e nos termos da 
legislação vigente, compor equipe para assessorá-lo 
no desempenho de suas atribuições, constituída de 
pessoas detentoras de conhecimentos específicos 
nas áreas jurídica, contábil, financeira, administrativa 
e de engenharia.

§ 3º A liquidação deverá ser efetivada no prazo 
de cento e oitenta dias, contado da data de publica-
ção deste decreto, podendo ser prorrogado, a critério 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
mediante proposta do liquidante.
....................................................................................  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 428, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 259/2008 
AVISO Nº 318/2008 – C.Civil

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao Plenário

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 428,  
DE 12 DE MAIO DE 2008

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras providências.

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:

Art. 1º As pessoas jurídicas poderão optar pelo 
desconto, no prazo de doze meses, dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS de 
que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º das Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o § 4º do art. 1º da Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição de má-
quinas e equipamentos, relacionados em regulamento 
e destinados à produção de bens e serviços.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo serão apu-
rados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas 
referidas no caput do art. 2º das Leis nºs 10.637, de 
2002, e 10.833, de 2003, sobre o valor correspondente 
a um doze avos do custo de aquisição do bem.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
novos adquiridos ou recebidos a partir do próprio mês 
de publicação desta medida provisória.
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Art. 2º Fica suspensa a exigência da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o PIS/Pasep 
– Importação, da Cofins e da Cofins-Importação, no 
caso de venda ou de importação, quando destinados 
à navegação de cabotagem e de apoio portuário e 
marítimo, de:

I – óleo combustível, tipo bunker, MF (Mari-
ne Fuel), classificado no código 2710.19.22;

II – óleo combustível, tipo bunker, MGO 
(Marine Gás Oil), classificado no código 
2710.19.29; e

III 2 óleo combustível, tipo bunker, ODM 
(Óleo Diesel Marítimo), classificado no código 
2710.19.29.

§ 1º A pessoa jurídica que não destinar 
os produtos referidos nos incisos do caput à 
navegação de cabotagem ou de apoio portu-
ário e marítimo fica obrigada a recolher juros 
e multa de mora, na forma da lei, contados a 
partir da data da aquisição ou do registo da 
Declaração de Importação (DI), referentes às 
contribuições não pagas em decorrência da 
suspensão de que trata este artigo, na con-
dição de:

I – contribuinte, em relação à Contribuição 
para o PIS/Pasep – Importação e à Cofins – 
Importação;

II 2 responsável, em relação à Contribui-
ção para o PIS/Pasep e à Cofins.

§ 2º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 1º deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 3º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o caput deste artigo deverá constar a expressão 
“Venda de óleo combustível, tipo bunker, efetuada 
com Suspensão de PIS/Cofins”, com a especificação 
do dispositivo legal correspondente e do código fiscal 
do produto.

Art. 3º Os arts. 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§12  .......................................................
I – partes, peças e componentes, destina-

dos ao emprego na construção, conservação, 
conversão de embarcações registradas ou pré-
registadas no Registro Especial Brasileiro;

 ..................................................... ”(NR)
“Art.28  ..................................................

X – partes, peças e componentes, desti-
nados ao emprego na construção, conserva-
ção, modernização e conversão de embarca-
ções registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro.

Parágrafo único. O Poder Executivo re-
gulamentará o disposto nos incisos IV e X do 
caput deste artigo.” (NR)

“Art.40  ..................................................
§ 6º– A. A suspensão de que trata este 

artigo alcança as receitas de frete, bem como 
as receitas auferidas pelo operador de trans-
porte multimodal, relativas a frete contratado 
pela pessoa jurídica preponderantemente ex-
portadora no mercado interno para o transporte 
dentro do território nacional de:

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

Art. 4º Os arts. 2º, 13, o inciso III do caput do art. 
17 e o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º É beneficiária do Repes a pessoa 
jurídica que exerça preponderantemente as 
atividades de desenvolvimento de software 
ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação, e que, por ocasião da sua opção 
pelo Repes, assuma compromisso de exporta-
ção igual ou superior a sessenta por cento de 
sua receita bruta anual decorrente da venda 
dos bens e serviços deque trata este artigo.

 ..............................................................
§ 2º O Poder Executivo poderá reduzir 

para até cinqüenta por cento e restabelecer o 
percentual de que trata o caput.” (NR)

“Art. 13. É beneficiária do Recap a pes-
soa jurídica preponderantemente exportadora, 
assim considerada aquela cuja receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior, no 
ano-calendário imediatamente anterior à ade-
são ao Recap, houver sido igual ou superior 
a setenta por cento de sua receita bruta total 
de venda de bens e serviços no período e que 
assuma compromisso de manter esse percen-
tual de exportação durante o período de dois 
anos-calendário.

 ..............................................................
§ 2º A pessoa jurídica em início de ati-

vidade ou que não tenha atingido no ano an-
terior o percentual de receita de exportação 
exigido no caput poderá se habilitar ao Recap 
desde que assuma compromisso de auferir, no 
período de três anos-calendário, receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de, 
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no mínimo, setenta por cento de sua receita 
bruta total de venda de bens e serviços.

 ..............................................................
§ 4º Para as pessoas jurídicas que fabri-

cam os produtos relacionados no art. 1º da Lei 
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, os per-
centuais de que tratam o caput e o § 2º ficam 
reduzidos para sessenta por cento”.  (NR)

“Art.17 ...................................................
 ..............................................................  
III – depreciação integral, no próprio ano 

da aquisição, de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, destinados 
à utilização nas atividades de pesquisa tecno-
lógica e desenvolvimento de inovação tecnoló-
gica, para efeito de apuração do IRPJ;

 .....................................................” (NR)
“Art.26 ...................................................
§ 1º A pessoa jurídica de que trata o ca-

put, relativamente às atividades de informática 
e automação, poderá deduzir, para efeito de 
apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL o valor correspondente a até cento 
e sessenta por cento dos dispêndios realiza-
dos no período de apuração com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º po-
derá chegar a até cento e oitenta por cen-
to dos dispêndios em função do número de 
empregados pesquisadores contratados pela 
pessoa jurídica, na forma a ser definida em 
regulamento.

§ 3º A partir do período de apuração em 
que ocorrer a dedução de que trata o § 1º des-
te artigo, o valor da depreciação ou amortiza-
ção relativo aos dispêndios, conforme o caso, 
registrado na escrituração comercial deverá 
ser adicionado ao lucro liquido para efeito de 
determinação do lucro real.

§ 4º A pessoa jurídica de que trata caput, 
que exercer outras atividades além daquelas 
que geraram os beneficios ali referidos, poderá 
usufruir, em relação a essas atividades, os be-
neficios de que trata este Capítulo”. (NR)

Art. 5º Os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.033, de 21 
de dezembro de 2004, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.14 ...................................................
§ 8º 0 disposto no caput aplica-se tam-

bém aos bens utilizados na execução de servi-
ços de transporte de mercadorias em ferrovias, 

classificados nas posições 86.01, 86.02 e 86.06 
da Nomenclatura Comum do Mercosul, e aos 
trilhos e demais elementos de vias férreas, 
classificados na posição 73.02 da Nomencla-
tura Comum do Mercosul, relacionados pelo 
Poder Executivo.” (NR)

“Art.15 ...................................................
§ 1º Pode ainda ser beneficiário do RE-

PORTO o concessionário de transporte fer-
roviário.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil estabelecerá os requisitos e os proce-
dimentos para habilitação dos beneficiários 
ao Reporto.” (NR)

Art. 6º O caput do art. 3º da Lei nº 11.484, de 
31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º No caso de venda no mercado 
interno ou de importação de máquinas, apa-
relhos, instrumentos e equipamentos, para 
incorporação ao ativo imobilizado da pessoa 
jurídica adquirente no mercado interno ou im-
portadora, destinados às atividades de que tra-
tam os incisos I e II do caput do art. 2º, ficam 
reduzidas a zero as alíquotas:

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

Art. 7º O art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro 
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O período de apuração do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI, 
incidente na saída dos produtos dos estabe-
lecimentos industriais ou equiparados a indus-
trial, passa a ser mensal.

§ 1º O disposto no caput não se aplica 
aos produtos classificados no capítulo 22 e no 
código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do 
IPI – TIPI aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 
28 de dezembro de 2006, em relação aos quais 
o período de apuração é decendial.

§ 2º O disposto neste artigo não se apli-
ca ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro 
dos produtos importados”. (NR)

Art. 8º O art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.52 ...................................................
I – Imposto sobre Produtos Industriali-

zados – IPI:
 ..............................................................
b) no caso dos demais produtos: até o 

último dia útil da quinzena subseqüente ao mês 
de ocorrência dos fatos geradores.
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II –  ........................................................
§ 3º O disposto no inciso I não se aplica 

ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro 
dos produtos importados.” (NR)

Art. 9º O art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º  ...................................................
III – valores pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos para o exterior, ex-
clusivamente para pagamento das despesas 
com promoção, propaganda e pesquisas de 
mercado, de serviços e produtos brasileiros, 
inclusive aluguéis e arrendamentos de stands 
e locais para exposições, feiras e conclaves 
semelhantes, bem como as de instalação e 
manutenção de escritórios comerciais e de 
representação, de armazéns, depósitos ou 
entrepostos;

 ..............................................................
XII – valores pagos, creditados, entre-

gues, empregados ou remetidos para o ex-
terior, pelo exportador brasileiro, relativos às 
despesas de armazenagem, movimentação e 
transporte de carga e emissão de documentos 
realizadas no exterior.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, 
III, IV, VIII, X, XI e XII deverão ser observadas 
as condições, formas e prazos estabelecidos 
pelo Ministro de Estado da Fazenda”. (NR)

Art. 10. O art. 1º da Lei nº 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real poderão utilizar crédi-
to relativo à Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, à razão de vinte e cinco por 
cento sobre a depreciação contábil de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos 
novos, relacionados em regulamento, adqui-
ridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de 
dezembro de 2010, destinados ao ativo imo-
bilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente.

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

Art. 11. Para efeito de apuração do imposto de 
renda, as empresas industriais fabricantes de veículos 
e de autopeças terão direito à depreciação acelerada, 
calculada pela aplicação da taxa de depreciação usual-
mente admitida, multiplicada por quatro, sem prejuízo 
da depreciação normal das máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, relacionados em re-

gulamento, adquiridos entre 1º de maio de 2008 e 31 
de dezembro de 2010, destinados ao ativo imobilizado 
e empregados em processo industrial do adquirente.

§ 1º A depreciação acelerada de que trata o ca-
put constituirá exclusão do lucro líquido para fins de 
determinação do lucro real e será escriturada no Livro 
fiscal de apuração do lucro real.

§ 2º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 3º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 2º, o valor da depre-
ciação normal, registrado na escrituração comercial, 
será adicionado ao lucro liquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

§ 4º A depreciação acelerada de que trata o caput 
deverá ser calculada antes da aplicação dos coeficien-
tes de depreciação acelerada previstos no art. 69 da 
Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 12. Para efeito de apuração do imposto de 
renda, as pessoas jurídicas fabricantes de bens de ca-
pital, sem prejuízo da depreciação normal, terão direito 
à depreciação acelerada, calculada pela aplicação da 
taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada 
por quatro, das máquinas, equipamentos, aparel-os e 
instrumentos, novos, adquiridos entre 1º de maio de 
2008 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo 
imobilizado e empregados em processo industrial do 
adquirente.

§ 1º A depreciação acelerada de que trata o ca-
put constituirá exclusão do lucro líquido para fins de 
determinação do lucro real e será escriturada no livro 
fiscal de apuração do lucro real.

§ 2º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 3º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 2º, o valor da depre-
ciação normal, registrado na escrituração comercial, 
será adicionado ao lucro líquido para efeito de deter-
minação do lucro real.

§ 4º Os bens de capita] e as máquinas, equipa-
mentos, aparelhos e instrumentos de que trata este 
artigo serão relacionados em regulamento.

§ 5º A depreciação acelerada de que trata o ca-
put deverá ser calculada antes da aplicação dos co-
eficientes de depreciação acelerada previstos no art. 
69 da Lei nº 3.470, de 1958.

Art. 13. As empresas dos setores de tecnologia 
de informação – TI e de tecnologia da informação e da 
comunicação – TIC poderão excluir do lucro líquido os 
custos e despesas com capacitação de pessoal que 
atua no desenvolvimento de programas de computa-
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dor (sofiware), para efeito de apuração do lucro real, 
sem prejuízo da dedução normal.

Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput 
fica limitada ao valor do lucro real antes da própria ex-
clusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso 
em período de apuração posterior.

Art. 14. As alíquotas de que tratam os incisos I e 
III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
em relação às empresas que prestam serviços de tec-
nologia da informação – TI e de tecnologia da informa-
ção e comunicação – TIC, poderão ser reduzidas pela 
subtração de um décimo do percentual correspondente 
à razão entre a receita bruta de venda de serviços para 
o mercado externo e a receita bruta total de vendas de 
bens e serviços, observado o disposto neste artigo.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, devem-se 
considerar as receitas auferidas nos doze meses ime-
diatamente anteriores a cada trimestre-calendário.

§ 2º A alíquota apurada na forma do caput e do § 
1º será aplicada uniformemente nos meses que com-
põem o trimestre-calendário.

§ 3º No caso de empresa em início de atividades, 
a apuração de que trata o § 1º poderá ser realizada 
com base em período inferior a doze meses, observa-
do o mínimo de três meses anteriores.

§ 4º Para efeito do caput, consideram-se servi-
ços de TI e TIC:

I – análise e desenvolvimento de siste-
mas;

II – programação;
III – processamento de dados e congê-

neres;
IV – elaboração de programas de com-

putadores, inclusive de jogos eletrônicos;
V – licenciamento ou cessão de direito 

de uso de programas de computação;
VI – assessoria e consultoria em infor-

mática;
VII – suporte técnico em informática, in-

clusive instalação, configuração e manuten-
ção de programas de computação e bancos 
de dados; e

VIII – planejamento, confecção, manuten-
ção e atualização de páginas eletrônicas.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também 
para empresas que prestam serviços de call center.

§ 6º As operações relativas a serviços não rela-
cionados nos §§ 4º e 5º não deverão ser computadas 
na receita bruta de venda de serviços para o merca-
do externo.

§ 7º No caso das empresas que prestam serviços 
referidos nos §§ 4º e 5º, os valores das contribuições 

devidas a terceiros, assim entendidos outras entidades 
ou fundos, ficam reduzidos no percentual referido no 
caput, observado o disposto nos §§ 1º e 3º.

§ 8º O disposto no § 7º não se aplica à contribui-
ção destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE.

§ 9º Para fazer jus as reduções de que tratam o 
caput e o § 7º, a empresa deverá:

I – implantar programa de prevenção de 
riscos anibientais e de doenças ocupacionais 
decorrentes da atividade profissional, confor-
me critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Previdência Social; e

II – realizar contrapartidas em termos 
de capacitação de pessoal, investimentos em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecno-
lógica e certificação da qualidade.

§ 10. A União compensará o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
no valor correspondente à estimativa de renúncia 
previdenciária decorrente da desoneração de que 
trata este artigo, de forma a não afetar a apuração 
do resultado financeiro do Regime Geral de Previ-
dência Social.

§ 11. O não-cumprimento das exigências de que 
trata o § 9º implica a perda do direito das reduções de 
que tratam o caput e o § 7º ensejando o recolhimen-
to da diferença de contribuições com os acréscimos 
legais cabíveis.

§ 12. O disposto neste artigo aplica-se pelo pra-
zo de cinco anos, contado a partir do primeiro dia do 
mês seguinte ao da publicação do regulamento refe-
rido no § 13.

§ 13. O disposto neste artigo será regulamentado 
pelo Poder Executivo.

Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos, em 
relação aos:

I – arts. 7º e 8º, a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente ao de sua publicação;

II – demais artigos, a partir da data de 
sua publicação.

Art. 16. Ficam revogados:

I – o art. 2º da Lei nº 9.493, de 10 de se-
tembro de 1997; e

II – o § 3º do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 

11.196, de 21 de novembro de 2005.

Brasília, 12 de maio de 2008; 187º da Indepen-
dência e 120º da República. – Luiz I. Lula da Silva.
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EM Nº 61/2008 – MF

Brasília, 9 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Tenho a honra de submeter à apreciação de 

Vossa Excelência Projeto de Medida Provisória que 
implementa um conjunto de medidas da política de 
desenvolvimento produtivo do País, visando, em cará-
ter de relevância e urgência, fomentar os investimen-
tos privados, as inversões em pesquisas científica e 
tecnológica, a produtividade da indústria nacional, a 
participação das exportações brasileiras no mercado 
internacional, para expandir a capacidade produtiva 
e atender a crescente demanda por bens de consu-
mo e ampliar a competitividade do setor produtivo 
nacional.

2. Nessa linha, o art. 1º reduz o prazo para apro-
veitamento dos créditos, relativos a bens de capital, 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, 
reduzindo o custo dos novos investimentos.

3. O art. 2º suspende a exigência da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação, da COFINS e da COFINS-Importação, no 
caso de venda ou de importação, quando destinados à 
navegação de cabotagem e de apoio portuário e maríti-
mo de óleo combustível, tipo bunker, MF (Marine Fuel), 
classificado no código 2710.19.22, tipo bunker, MGO 
(Marine Gas Oil), classificado no código 2710.19.29, 
e tipo bunker, ODM (Óleo Diesel Marítimo), classifi-
cado no código 2710. 19.29.

4. O art. 3º altera os arts. 8º, 28 e 40 da Lei nº 

10.865, de 30 de abril de 2004. Os arts. 8º e 28 redu-
zem a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação 
e sobre a venda no mercado interno de panes, peças 
e componentes, destinados ao emprego na cons-
trução, conservação, modernização e conversão de 
embarcações registradas ou pré-registradas no Re-
gistro Especial Brasileiro. O art. 40, por sua vez, inclui 
as receitas do operador de transporte multimodal na 
suspensão de que trata o referido artigo e estende a 
suspensão para outros tipos de transporte, além do 
rodoviário.

5. O art. 4º altera os arts. 2º, 13, o inciso III do 
caput do art. 17 e o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005.

6. A alteração do art. 2º da referida Lei nº 11.196, 
de 2005, reduz para 60% (sessenta por cento), facul-
tando ao Poder Executivo reduzir para 50% (cinqüenta 
por cento) o percentual da receita bruta decorrente 
de exportação, para adesão das pessoas jurídicas 
ao Regime Especial de Tributação para a Plataforma 

de Exportação de Serviços de Tecnologia da Infor-
mação – REPES, permitindo uma maior participação 
de interessados no regime, incentivando os investi-
mentos, modernização e ganhos de competitividade 
do setor.

7. A redação proposta para o art. 13 reduz o per-
centual exigido para adesão ao Regime Especial de 
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Expor-
tadoras – RECAP. O percentual é reduzido para 60% 
(sessenta por cento), no caso das pessoas jurídicas 
fabricantes dos produtos relacionados no art. 1º da 
Lei nº 11.529, de 22 de outubro dc 2007, e para 70% 
(setenta por cento), no caso das demais pessoas ju-
rídicas.

8. A nova redação do inciso III do caput do art. 
17 permite a depreciação integral, no próprio ano da 
aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e 
instrumentos, novos, destinados à utilização nas ati-
vidades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica.

9. O art. 26 da Lei nº 11.196, de 2005, também 
na redação dada pelo art. 4º deste Projeto de Medida 
Provisória, tem por objetivo permitir que as empre-
sas que já usufruem dos benefícios de que tratam as 
Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e nº 8.387, 
de 30 de dezembro de 1991, possam, para efeito de 
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
deduzir o valor correspondente a até 160% (cento 
e sessenta por cento) dos dispêndios realizados no 
período de apuração com pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação tecnológica. E ainda, no 
segmento da produção não vinculada a produtos de 
informática, permite que tais empresas possam se uti-
lizar dos incentivos previstos no Capítulo III da referida 
Lei nº 11.196, de 2005.

10. O art. 5º amplia o alcance do Regime Tribu-
tário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária – REPORTO, regime especial de 
tributação instituído pela Lei nº 11.033, de 21 de de-
zembro de 2004, tendo como meta, além da amplia-
ção e modernização da estrutura portuária, também 
da malha logística ferroviária. Todas essas iniciativas 
são de importância estratégica e substancial relevân-
cia para assegurar infra-estrutura compatível com o 
crescimento do País.

11. O art. 6º altera o caput do art. 3º da Lei nº 

11.484, de 31 de maio de 2007, para permitir que 
as aquisições de máquinas e equipamentos usados 
também possam ser efetuadas com os benefícios do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Semicondutores – PADIS.

12. Os arts. 7º e 8º ampliam o prazo de apuração 
e recolhimento do Imposto sobre Produtos Industriaiiza-
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dos – IPI para outros setores produtivos, possibilitando, 
para esses segmentos, uma melhor administração do 
fluxo de caixa e redução de custos financeiros.

13. O art. 9º reduz para 0% (zero por cento) a 
alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte nas re-
messas para o exterior para pagamento de despesas 
com promoção, propaganda e pesquisas de mercado 
de produtos e serviços brasileiros, bem como com ar-
mazenagem, movimentação e transporte de cargas 
no exterior.

14. O art. 10 prorroga para 2010 o direito de 
uso do crédito relativo à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre a depreciação contábil de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos novos desti-
nados ao ativo imobilizado e empregados em processo 
industrial do adquirente.

15. O art. 11 estabelece a faculdade de as em-
presas industriais do setor automotivo efetuar a de-
preciação acelerada de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, com vistas a, urgen-
temente, fortalecer a posição global do setor, dado o 
nível elevado de utilização da capacidade instalada 
e a premente necessidade de incentivar novos in-
vestimentos para atender à crescente demanda do 
mercado interno.

16. O art. 12 faculta às empresas industriais fa-
bricantes de bens de capital, a proceder à depreciação 
acelerada de máquinas, equipamentos, aparelhos e 
instrumentos utilizados em suas atividades, calculada 
pela aplicação da taxa de depreciação usualmente ad-
mitida, multiplicada por quatro. Essa relevante medida 
visa reduzir o custo do investirnento e incentivar a ele-
vação da taxa de investimento da economia.

17. O art. 13 traz relevante medida que visa per-
mitir, às empresas dos setores de TI e TIC, a exclusão 
do lucro líquido dos investimentos em capacitação de 
pessoal que atua no desenvolvimento de software, 
para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo 
da dedução noemal.

18. O art. 14 permite a redução da alíquota da 
contribuição previdenciária prevista nos incisos I e III 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em 
um décimo do percentual apurado pela relação entre 
a receita bruta de venda de serviços para o mercado 
externo e a receita bruta total de vendas de bens e 
serviços, no caso de empresas que prestam serviços 
de tecnologia da informação – TI e de tecnologia da 
informação e comunicação – TIC, bem como as que 
prestam serviços de call center. O dispositivo prevê 
ainda que a União compensará o Regime Geral da Pre-
vidência Social no valor correspondente à estimativa de 
renúncia previdenciária, com o objetivo de preservar o 

equilíbrio financeiro do regime previdenciário. Também 
são reduzidas, no percentual referido, as alíquotas das 
contribuições de terceiros, excetuada aquela destinada 
ao FNDE. Com estas medidas, pretende-se incrementar 
as operações com o exterior na área de TI e TIC. Em 
contrapartida, a empresa que se aproveitar da redução 
de alíquotas deverá promover capacitação de pessoal 
e fazer investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação tecnológica. Como substancial conseqüência, 
será possível ao País, com maior celeridade, alcançar 
patamares mais elevados de desenvolvimento nos se-
tores de tecnologia da informação e de tecnologia da 
informação e comunicação.

19. O art. 16 efetua as seguintes revogações:

a) o inciso I revoga o art. 2º da Lei nº 

9.493, de 10 de setembro de 1997, que trata 
do regime de recolhimento do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI das microem-
presas e das empresas de pequeno porte, 
não mais aplicável em razão da instituição do 
Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– Simples Nacional pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006;
b) o inciso II revoga o § 3º do art. 2º 

e o art. 3º da Lei nº 11.196, de 2005, como 
objetivo de permitir que pessoas jurídicas 
optantes pela apuração do imposto de ren-
da com base no lucro presumido possam 
efetuar a opção pelo REPES; e eliminar a 
exigência de programa de computador que 
permita o controle da produção dos servi-
ços prestados.

20. Essas medidas importarão em renúncia fis-
cal da ordem de R$3.560 milhões no ano-calendário 
de 2008, que será compensada por meio do Decreto 
de execução orçamentária de forma a não afetar o 
cumprimento da meta fiscal já estabelecida na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Para os anos-calendário de 
2009 e 2010 a renúncia será, respectivamente, da or-
dem de R$7.737 milhões e R$5.661 milhões, e será 
considerada quando da elaboração do projeto de lei 
orçamentária anual. As medidas, portanto, estão em 
conformidade com o art. 14 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilida-
de Fiscal.

21. Essas, Senhor Presidente, são as razões que 
justificam a elaboração do Projeto de Medida Provisó-
ria que ora submeto à elevada apreciação de Vossa 
Excelência.

Respeitosamente, – Guido Mantega.
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Ofício nº 293 (CN)

Brasília, 26 de maio de 2008

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

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos 

do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o 
processado da Medida Provisória nº 428, de 2008, 
que “Altera a legislação tributária federal e dá outras 
providências”.

À Medida foram oferecidas 98 (noventa e oito) 
emendas e a Comissão Mista referida no caput 
do art. 2º da Resolução nº 1 de 2002-CN não se 
instalou.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Segun-
do Vice-Presidente, no exercício da Presidência.



23358 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23359 



23360 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23361 



23362 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23363 



23364 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23365 



23366 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23367 



23368 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23369 



23370 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23371 



23372 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23373 



23374 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23375 



23376 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23377 



23378 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23379 



23380 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23381 



23382 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23383 



23384 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23385 



23386 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23387 



23388 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23389 



23390 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23391 



23392 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23393 



23394 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23395 



23396 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23397 



23398 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23399 



23400 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23401 



23402 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23403 



23404 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23405 



23406 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23407 



23408 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23409 



23410 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23411 



23412 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23413 



23414 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23415 



23416 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23417 



23418 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23419 



23420 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23421 



23422 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23423 



23424 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23425 



23426 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23427 



23428 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23429 



23430 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23431 



23432 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23433 



23434 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23435 



23436 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23437 



23438 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23439 



23440 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23441 



23442 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23443 



23444 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23445 



23446 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23447 



23448 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23449 



23450 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23451 



23452 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23453 



23454 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23455 



23456 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23457 



23458 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23459 



23460 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23461 



23462 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23463 



23464 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23465 



23466 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23467 



23468 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23469 



23470 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23471 



23472 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23473 



23474 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23475 



23476 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23477 



23478 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23479 



23480 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23481 



23482 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23483 



23484 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23485 



23486 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23487 



23488 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23489 



23490 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23491 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 429, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 260/2008 
AVISO Nº 319/2008 – C.Civil

Autoriza a União a participar em Fun-
do de Garantia para a Construção Naval – 
FGCN, para a formação de seu patrimônio, 
e dá outras providências. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao Plenário

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 429,  
DE 12 DE MAIO DE 2008

Autoriza a União a participar em Fun-
do de Garantia para a Construção Naval – 
FGCN, para a formação de seu patrimônio, 
e dá outras providências.

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:

Art. 1º Fica a União autorizada a participar, no 
limite global de R$400.000.000,00 (quatrocentos mi-
lhões de reais) em fundo de garantia para a construção 
Naval – FGCN, para a formação de seu patrimônio.

§ 1º O FGCN terá natureza privada e patrimônio 
próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será 
sujeito a direitos e obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do FGCN 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 
realizada por meio de ações de sociedade de eco-
nomia mista federal, excedentes ao necessário para 
manutenção de seu controle pela União.

§ 4º O FGCN responderá por suas obrigações 
com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, 
não respondendo os cotistas por qualquer obrigação 
do Fundo, salvo pela integralização das cotas que 
subscreverem.

Art. 2º O FGCN 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 assembléia 
de cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 2º Caberá à instituição financeira de que trata 
o caput deliberar sobre a gestão e alienação dos bens 

e direitos do FGCN, zelando pela manutenção de sua 
rentabilidade e liquidez.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
deste artigo fará jus a remuneração pela administração 
do FGCN, a ser estabelecida em seu estatuto.

Art. 3º O Conselho Diretor do Fundo de Garantia 
para a Construção Naval – CDFGCN, órgão colegiado, 
com a participação da Casa Civil da Presidência da 
República, do Ministério da Fazenda e do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, terá sua compe-
tência estabelecida em ato Poder Executivo.

Parágrafo único. O estatuto e o regulamento do 
FGCN serão propostos pelo CDEFGCN e aprovados 
em assembléia de cotistas.

Art. 4º O FGCN terá por finalidade garantir o 
risco de crédito das operações de financiamento à 
construção naval, realizadas pelos agentes financei-
ros credenciados a operar com recursos do Fundo da 
Marinha Mercante e restrito ao período de construção 
de embarcação.

§ 1º O FGCN não contará com qualquer tipo de 
garantia ou aval por parte do setor público e respon-
derá por suas obrigações até o limite de seus bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio.

§ 2º O provimento de recursos de que trata o caput 
deste artigo será concedido para garantir o risco de cré-
dito das operações de financiamento realizadas com:

I – estaleiro brasileiro, para a produção 
de embarcação destinada à empresa brasilei-
ra de navegação que opere na navegação de 
cabotagem ou longo curso;

II – estaleiro brasileiro, no apoio financei-
ro à construção ou produção de embarcação 
 destinada à navegação interior de cargas ou 
de passageiros de elevado interesse social.

§ 3º Os agentes financeiros que solici-
tarem garantias ao FGCN deverão participar 
do risco das operações que contarem com a 
participação do Fundo.

Art. 5º Será devida ao FGCN comissão pecuni-
ária a ser cobrada do estaleiro pelo agente financeiro 
concedente do crédito com a finalidade de remunerar 
o risco assumido pelo FGCN em cada operação ga-
rantida.

Art. 6º Constituem recursos do FGCN:

I – as comissões cobradas por conta da 
garantia de provimento de seus recursos, de 
que trata o art. 5º;

II – o resultado das aplicações financei-
ras dos recursos;
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III – a recuperação de crédito de ope-
rações honradas com recursos por ele pro-
vidos;

IV – a reversão de saldos não aplica-
dos.

Art. 7º Nas operações de financiamento com 
garantia do FGCN, o valor financiado pelos agentes 
financeiros deverá ser de até noventa por cento do 
valor do projeto.

§ 1º Cada operação de financiamento poderá 
ter, no máximo, cinqüenta por cento do seu saldo 
devedor garantido com o provimento de recursos de 
FGCN, a depender do risco da operação e do porte 
das empresas.

§ 2º O risco de cada operação de financiamento 
assumido pelo FGCN ficará limitado a vinte e cinco por 
cento do seu patrimônio.

Art. 8º A quitação de débito pelo FGCN importa-
rá sua sub-rogação nos direitos do credor, na mesma 
proporção dos valores honrados pelo Fundo.

Art. 9º Em cada operação de financiamento com 
garantia de provimento de recursos pelo FGCN deverá 
ser exigida, cumulativamente, a constituição das se-
guintes garantias:

I – penhor da totalidade das ações de 
emissão do estaleiro construtor;

II – alienação fiduciária ou hipoteca da 
embarcação objeto do financiamento;

III – fiança dos acionistas controladores 
do estaleiro construtor;

IV – celebração de contrato de comodato 
das instalações industriais em que a embar-
cação será construída, bem como das má-
quinas e equipamentos necessários para sua 
construção;

V – Seguro Garantia com cobertura mí-
nima de dez por cento do valor do crédito 
concedido.

Parágrafo único. Caso o penhor da totali-
dade das ações de emissão do estaleiro cons-
trutor já tiver sido dado em outro financiamento 
garantido pelo FGCN, será aceita, por ocasião 
da formalização jurídica de segunda operação 
de financiamento garantido pelo FGCN, a pro-
messa de penhor da totalidade datações de 
emissão do estaleiro.

Art. 10. A empresa brasileira de navegação deverá 
intervir no contrato de financiamento celebrado entre o 
agente financeiro e o estaleiro construtor, obrigando-se 
a quitar a dívida ou assumi-la em até cinco dias após 
a assinatura do Termo de Entrega e Aceitação da em-
barcação financiada.

Art. 11. Será admitida a extensão do prazo da 
garantia do FGCN, no caso de haver renegociação do 
contrato de construção que implique dilatação do prazo 
originalmente pactuado não superior a um ano.

Art. 12. Os arts. 5º e 6º da Lei nº 9.365, de 16 de 
dezembro de 1996, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 5º O BNDES poderá aplicar até vinte 
por cento dos recursos repassados pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de 
que trata o art. 11 desta Lei, em operações de 
financiamentos a empreendimentos e projetos 
destinados à produção ou comercialização de 
bens e serviços com reconhecida inserção in-
ternacional nos quais as obrigações de paga-
mentos sejam denominadas ou referenciadas 
em dólar ou em euro.

§ 1º Os recursos referidos no caput deste 
artigo, assim como os saldos devedores dos 
financiamentos a que se destinem, poderão 
ser referenciados pelo contra valor, em moe-
da nacional, da cotação do dólar dos Estados 
Unidos da América ou da cotação do euro, 
moeda da União européia, divulgadas pelo 
Banco Central do Brasil.

§ 2º O limite estabelecido no caput des-
te artigo poderá ser ampliado por decisão do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – CODEFAT.

§ 3º As operações do BNDES de finan-
ciamentos a empreendimentos e projetos desti-
nados à produção ou comercialização de bens 
com reconhecida inserção internacional, com 
recursos repassados pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, cujas obrigações de pagamento 
sejam denominadas e referenciadas em mo-
eda nacional, ficam disciplinadas pelo art. 4º 
desta Lei, não se aplicando o limite previsto 
no caput deste artigo”. (NR)

“Art. 6º Os recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador aplicados nas operações de 
financiamentos de que trata o caput do art. 5º 
desta Lei terão como remuneração:

I – a Taxa de Juros para Empréstimos 
e Financiamentos no Mercado interbancário 
de Londres (LIBOR), informada pelo Banco 
Central do Brasil, ou a taxa de juros dos Títu-
los do Tesouro dos Estados Unidos da Améri-
ca (“Treasury Bonds”), quando referenciados 
pela cotação do dólar dos Estados Unidos da 
América;
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II – a Taxa de Juros de oferta para em-
préstimo na moeda euro, no mercado inter-
bancário de Londres, informada pelo Banco 
Central do Brasil, ou a taxa representativa da 
remuneração média de títulos de governos 
de países da zona econômica do euro (“euro 
area yield curve”), divulgada pelo Banco Cen-
tral europeu, quando referenciados pela cota-
ção do euro.

§ 1º Em caso de não divu]gação das 
taxas referidas no inciso II do caput deste 
migo, poderão ser utilizadas as taxas infor-
madas pela Associação Britânica de Bancos 
(“British Bankers Association”) ou da Federa-
ção Bancária européia (“european Banking 
Federation”).

§ 2º O BNDES transferirá ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador a remuneração pre-
vista no caput deste artigo, no prazo a que se 
refere o art. 3º da Lei nº 8.019, de 11 de abril 
de 1990”. (NR)

Art. 13. O parágrafo único do art. 5º da 
Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. As operações referidas 
neste artigo poderão formalizar-se no exterior, 
quando necessário, para o que fica a empresa 
pública Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES autorizada a 
constituir subsidiárias no exterior e a aceitar as 
cláusulas usuais em contratos internacionais, 
entre elas a de arbitramento”. (NR)

Art. 14. A Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 10-A. As medidas antidumping e 
compensatórias poderão ser estendidas a ter-
ceiros países, bem como a partes, peças e 
componentes dos produtos objeto de medidas 
vigentes, caso seja constatada a existência 
de práticas elisivas que frustrem a sua apli-
cação”. (NR)

Art. 15. O art. 2º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Fica a União autorizada a con-
ceder subvenção econômica, sob as modali-
dades de equalização de taxas de juros e de 
concessão de bônus de adimplência sobre os 
juros, nas operações de financiamento desti-
nadas especificamente às empresas dos se-
tores de pedras ornamentais, beneficiamento 
de madeira, beneficiamento de couro, calça-
dos e artefatos de couro, têxtil, de confecção, 

inclusive linha lar, móveis de madeira, frutas 
(in natura e processadas), cerâmicas, softwa-
re e prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação e bens de capital (exceto veículos 
automotores para transporte de cargas e pas-
sageiros, embarcações, aeronaves, vagões e 
locomotivas ferroviários e metroviários, trato-
res, colheitadeiras e máquinas rodoviárias), 
com receita operacional bruta anual de até 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de re-
ais), nos termos desta Lei.

§ 1º O valor total dos empréstimos e 
financiamentos a serem subvencionados 
pela União fica limitado ao montante de até 
R$12.000.000.000,00J (doze bilhões de reais), 
observada a seguinte distribuição:

I – até R$11.000.000.000,00 (onze bi-
lhões de reais), com recursos do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Económico e So-
cial – BNDES;

 ..............................................................

 Art. 16. O art. 1º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro 
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O Seguro de Crédito à Exporta-
ção tem a finalidade de garantir as operações 
de crédito à exportação contra os riscos co-
merciais, políticos e extraordinários que pos-
sam afetar:

I – a produção de bens e a prestação de 
serviços destinados à exportação brasileira;

II – as exportações brasileiras de bens 
e serviços.

Parágrafo único. O Seguro de Crédito à 
Exportação poderá ser utilizado por exporta-
dores, instituições financeiras e agências de 
crédito à exportação que financiarem, refinan-
ciarem ou garantirem a produção de bens e a 
prestação de serviços destinados à exportação 
brasileira, bem como as exportações brasilei-
ras de bens e servicos.” (NR)

Art. 17. Os arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 9.818, de 23 
de agosto de 1999, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
III – contra risco comercial que possa 

afetar as operações das micro, pequenas e 
médias empresas que se enquadrem nas di-
retrizes fixadas pela Câmara de Comércio 
Exterior – CAMEX, em que o prazo da opera-
ção seja de até cento e oitenta dias, na fase 
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pré-embarque, e de até dois anos, na fase 
pós-embarque”. (NR)

“Art. 5º Os recursos do FGE poderão, ain-
da, ser utilizados em operações com Seguro 
de Crédito à Exportação para a cobertura de 
garantias prestadas por instituição financeira 
federal, contra riscos de obrigações contratuais 
sob a forma de garantia de execução, garantia 
de reembolso de adiantamento de recursos e 
garantia de termos e condições de oferta, para 
operações de bens de capital.

§ 1º As garantias de que trata este arti-
go poderão ser prestadas em operações de 
bens de consumo e de serviços, com prazo 
de até quatro anos, para as indústrias do se-
tor de defesa.

§ 2º A cobertura de que trata este artigo 
fica condicionada ao oferecimento pelo expor-
tador de contragarantias suficientes à cobertura 
do risco assumido pelo FGE”. (NR)

“Art. 8º  ..................................................
II – aplicar as disponibilidades financei-

ras do FGE, garantindo a mesma taxa de re-
muneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional;

 ..............................................................
IV – proceder à alienação das ações 

que constituem patrimônio do FGE, desde 
que expressamente autorizada pela CAMEX, 
observado o regulamento a ser editado pelo 
Poder Executivo.

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

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 12 de maio de 2008; 187º da Independên-
cia e 120º da República. – Luiz Iácio Lula da Silva.

EMI nº 67/MF/MTE/MDIC

Brasília, 12 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada considera-

ção de Vossa Excelência proposta de edição de Medida 
Provisória, que implernenta um conjunto concatenado 
de medidas da política de desenvolvimento produtivo 
do País, visando, cm caráter de relevância e urgência, 
instituir o Fundo de Garantia para a Construção Naval 
– FGCN e a alterar os arts. 5º e 6º da Lei nº 9.365/96, 
de 16 de dezembro de 1996, para permitir ao BNDES 
efetuar financiamentos em euro; o Parágrafo único da 
Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, autorizando o 
BNDES a constituir subsidiárias no exterior; a Lei nº 

9.019, de 30 de março de 1995, permitindo a adoção 

de providências contra práticas elisivas na aplicação 
de medidas antidumping e compensatórias; o art. 2º da 
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, com o objeti-
vo de ampliar o volume total das operações de crédito 
passíveis de serem subvencionadas com equalização 
de taxa de juros e bônus de adimplência; e o art. 1º 
da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979 e os arts. 
4º, 5º e 8º da Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999, 
aperfeiçoando os mecanismos de seguro de crédito 
à exportação, inclusive aqueles dirigidos às micro e 
pequenas empresas.

2. Os arts. 1º a 11 da Medida Provisória tratamda 
instituição do Fundo de Garantia para a Construção 
Naval – FGCN. A indústria da construção naval, que 
experimenta um visível desenvolvimento neste Go-
verno, é considerada um setor estratégico, uma vez 
que movimenta uma extensa cadeia de agentes eco-
nômicos, gera uma quantidade significativa de em-
pregos diretos e indiretos, permite criar incentivos de 
promoção da marinha mercante nacional, reduzindo 
a remessa de divisas por fretes ao exterior, incentiva 
a geração de novas tecnologias e desenvolve outros 
setores estratégicos.

3. No entanto, a ausência de instrumento finan-
ceiro de proteção ao crédito para as empresas de 
construção naval tem inviabilizado a concretização de 
financiamentos, bem como a participação de novas 
instituições financeiras na intermediação dos recursos 
do Fundo da Marinha Mercante-FMM, ante a caracte-
rística da operação e a estrutura patrimonial da em-
presas brasileiras de construção naval. Urgente, pois, 
a criação deste Fundo, que visa sanar deficiência de 
relevante setor econômico.

4. O FGCN possui modelagem assemelhada ao 
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – 
FGP, criado pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, pois (i) terá autorização para aporte inicial, pela 
União, no limite global de R$400.000.000,00 (quatro-
centos milhões de reais), por meio de integralização 
de cotas, utilizando-se para isso ações de sociedade 
de economia mista federal, excedentes ao necessário 
para manutenção de seu controle pela União; (ii) pos-
suirá natureza privada, a fim de evitar a ocorrência de 
riscos fiscais, que poderiam gerar passivos contingen-
tes; (iii) responderá por suas obrigações com os bens 
e direitos integrantes de seu patrimônio, não respon-
dendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, 
salvo pela integralização das cotas que subscreverem; 
e (iv) a sua administração, gerência e representação 
judicial e extrajudicial se dará por instituição financeira 
controlada pela União.

5. O art. 12 da Medida Provisória altera os arts. 5º 
e 6º da Lei nº 9.365/96, de 16 de dezembro de 1996, 
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com o objetivo de permitir que a aplicação de recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, em finan-
ciamentos destinados à produção ou comercialização 
de bens com reconhecida inserção internacional, pos-
sa também ser feita mediante a variação cambial do 
euro, moeda da União Européia.

6. O Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, encarregado da aplicação 
desses recursos, tem recebido intensas demandas 
pela oferta de financiamentos à exportação para co-
mercialização de bens e serviços na moeda da União 
Européia, o euro e, no momento em que é necessário 
manter e incrementar o saldo positivo da balança co-
mercial brasileira, essa demanda não está podendo ser 
atendida, pois o BNDES não possui captação naquela 
moeda compatível com os volumes e prazos de que as 
aplicações em financiamentos à exportação necessi-
tariam, logo, é óbvia a relevância da medida no âmbito 
da política de desenvolvimento produtivo.

7. Em razão disso, é urgente e relevante que es-
sas operações de financiamento à exportação também 
possam ser referenciadas pelo contravalor, em moeda 
nacional, da cotação do euro, o que facilitará a conces-
são de financiamentos às exportações nos casos em 
que o financiado, que já tem sua receita também em 
curo, deixa de correr o risco cambial da diferença de 
cotação da moeda norte-americana para aquela mo-
eda. As operações a serem feitas com essa variação 
cambial teriam como taxa de juros a taxa de oferta 
para empréstimo na moeda euro, representativa da 
remuneração média de títulos de governos de paises 
da zona econômica daquela moeda (“euro area yield 
curve”), divulgada pelo Banco Central Europeu.

8. Cabe ressaltar, por fim, que atualmente o Pro-
grama de Financiamento às Exportações/PROEX do 
Tesouro Nacional, fonte alternativa de recursos para 
financiamentos à comercialização de bens e serviços 
brasileiros, já admite a concessão de empréstimos 
referenciados a qualquer moeda de livre conversibi-
lidade.

9. O art. 13 da Medida Provisória, medida tam-
bém concatenada ao desenvolvimento produtivo, altera 
o Parágrafo Unico da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 
1971, autorizando o BNDES a constituir subsidiárias 
no exterior. Com isso, o Banco terá uma melhor in-
serção internacional, a qual irá facilitar a captação de 
recursos no mercado internacional e a aplicação des-
ses mesmos recursos em projetos que envolvam inte-
gração regional e a internacionalização das empresas 
brasileiras. Além disso, a constituição de subsidiária 
irá facilitar a articulação, em conjunto com instituições 
financeiras internacionais e organismos multilaterais, 
de soluções e alternativas para a estruturaçao de ope-

rações de co-financiamento a projetos de interesse 
comum, atendendo às características específicas de 
cada operação.

10. De se ressaltar que o BNDES vem partici-
pando ativamente do financiamento de projetos de 
infra-estrutura na América do Sul e América Central e, 
para esses financiamentos, é urgente e relevante que a 
Instituição tenha condições de captar outros recursos 
que possam se associar à principal fonte hoje utilizada 
para essa finalidade, que é o FAT Cambial.

11. A medida é relevante, pois irá permitir ao 
BNDES ter atuação mais ampliada e cumprir com 
maior eficiência o papel de indutor e colaborador no 
processo de integração regional e de internacionali-
zação de empresas nacionais, inclusive contribuindo 
para o fortalecimento da cadeia produtiva dos países 
sul-americanos.

12. O art. 14 da Medida Provisória altera a Lei nº 
9.019, de 30 de março de 1995, para permitir a ado-
ção de procedimentos que evitem a elisão de medidas 
antidumping e compensatórias, a qual pode ocorrer 
mediante a exportação por intermédio de terceiro país 
no qual não sejam efetuadas transformações substan-
ciais no produto objeto da medida, por falsa declara-
ção de origem e por importação de partes, peças e 
componentes do produto objeto da medida do país de 
exportação sujeito às medidas de que trata o referido 
diploma legal.

13. O permissivo legal para a proposta é a Deci-
são Anti-Elisão da Organização Mundial do Comércio 
– OMC, que integra os Resultados da Rodada Uruguai 
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, incor-
porados ao ordenamento jurídico brasileiro por meio 
do Decreto nº 1.355, de 1994.

14. A proposta é urgente e relevante, pois dará 
efetividade à decisão de aplicar medidas contra práticas 
desleais de comércio, sendo instrumento de controle 
adequado para o exercício efetivo de combate à elisão 
de medidas antidumping e compensatórias, que causa 
dano à produção e indústria brasileira, com conseqüente 
reflexo na quantidade de postos de trabalho.

15. O art. 15 da Medida Provisória altera o art. 2º 
da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, com o obje-
tivo de ampliar o volume total das operações de crédito 
passíveis de serem subvencionadas com equalização 
de taxa de juros e bônus de adimplência, realizadas 
junto a empresas dos setores intensivos em trabalho 
mais afetados pela perda de espaço no mercado inter-
nacional e pelo aumento das importações.

16. O volume atualmente admitido pela referida 
Lei é de R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), 
sendo R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) com 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
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nômico e Social – BNDES e R$1.000.000.000,00 (um 
bilhão de reais) com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT. A presente proposta de Medida 
Provisória amplia o volume das operações do BNDES 
passíveis desse beneficio para R$12 bilhões de re-
ais. Ressalte-se que já existe, hoje, um excedente de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em 
pedidos de financiamento.

17. Além disso, a presente proposta acrescenta 
os seguintes setores àqueles que já podiam ser sub-
vencionados pela lei anterior: frutas (in natura e proces-
sadas), cerâmicas, software e prestação de serviços 
de tecnologia da infonnação e bens de capital (exceto 
veículos automotores para transporte de cargas e pas-
sageiros, embarcações, aeronaves, vagões e locomoti-
vas ferroviários e metroviários, tratores, colheitadeiras 
e máquinas rodoviárias).

18. Justifica-se a adoção dessa medida em virtu-
de de que os setores considerados acima continuam 
enfrentando dificuldades em relação ao mercado exter-
no, com redução das exportações e forte crescimento 
das importações. A conseqüência desses problemas 
é verificada pelo fechamento de empresas, perda de 
postos de trabalho e redução da renda e da atividade 
econômica.

19. O art. 16 da Medida Provisória altera o art. 
1º da Lei nº 6.704, de26 de outubro de 1979 e os arts. 
4º, 5º e 8º da Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999, 
aperfeiçoando os mecanismos de seguro de crédito 
à exportação, inclusive aqueles dirigidos às micro e 
pequenas empresas.

20. As alterações propostas para o art. 1º da Lei nº 

6.704, de 1979, têm por objetivo estender a garantia do 
Seguro de Crédito à Exportação – SCE às operações 
de crédito à exportação contra os riscos comerciais, 
políticos e extraordinários que possam afetar a produ-
ção de bens e a prestação de serviços destinados à 
exportação brasileira (fase pré-embarque).

21. O art. 1º da Lei nº 6.704, de 1979, em seu 
parágrafo único, também dispõe sobre os agentes que 
poderão utilizar o SCE. Logo, com o objetivo de ade-
quar a legislação brasileira às práticas internacionais, 
de forma a oferecer aos exportadores brasileiros as 
mesmas condições disponíveis aos seus concorrentes 
estrangeiros, sugere-se incluir as Agências de Crédito 
à Exportação dentre aqueles agentes que poderiam 
utilizar o SCE. Nesse sentido, também está sendo 
proposta a possibilidade de as instituições financeiras, 
além das referidas agências, utilizarem o SCE quando 
prestarem garantia à produção de bens e à prestação 
de serviços destinados à exportação brasileira.

22. As alterações propostas para o art. 4º da Lei 
nº 9.818, de 1999, têm por objetivo permitir a provi-

são de recursos do Fundo de Garantia à Exportação 
– FGE para a cobertura de garantias prestadas pela 
União em operações de SCE contra risco comercial 
que possa afetar as operações das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas – MPME na fase pré-embarque, 
com prazo total de até cento e oitenta dias e, na fase 
pós-embarque, de até dois anos. As MPME a serem 
contempladas serão aquelas com faturamento bruto 
anual e exportações anuais a serem fixados pela Câ-
mara de Comércio Exterior – CAMEX

23. A urgência em estender o apoio do SCE às 
exportações das MPME, nas fases pré e pós-embarque, 
provém do fato de que as empresas desse segmento 
têm encontrado sérias restrições de acesso ao mercado 
financeiro internacional e, portanto, de aumentar sua 
participação nas exportações brasileiras, em função 
da dificuldade que possuem em obter garantias para 
o financiamento de suas operações destinadas à pro-
dução de bens e à prestação de serviços exportáveis 
(pré-embarque), bem como à exportação de bens e 
serviços propriamente dita (pós -embarque).

24. A medida é relevante, pois estará atenden-
do um segmento que, hoje, representa cerca de 98% 
do total das empresas no Brasil – segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, são 4,6 
milhões de empresas constituídas no País -, respon-
dem por cerca de 60% dos empregos gerados e par-
ticipam com 43% da renda total dos setores industrial, 
comercial e de serviços.

25. As alterações propostas para o parágrafo 
único do art. 1º, da Lei nº 6.704, de 1979, e para o art. 
5º da Lei nº 9.818, de 1999, vêm ao encontro das ne-
cessidades da indústria de defesa nacional, uma vez 
que, em razão das peculiaridades que envolvem esse 
setor, as seguradoras privadas que cobrem riscos de 
obrigações contratuais sob a forma de garantia de 
execução, garantia de reembolso de adiantamento de 
recursos e garantia de termos e condições de oferta 
(performance bond, pre payment bond, maintenance 
bond), não se mostram dispostas a assumir o risco de 
empresas do setor de defesa.

26. As alterações propostas para o art. 8º da Lei 
nº 9.818, de 1999, visam, no inciso II, garantir a mesma 
taxa de remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional às disponibilidades financeiras do FCE e, no 
inciso IV, explicitar que as ações de que trata o inciso 
são aquelas que constituem patrimônio do FGE.

27. O conjunto de mudanças na legislação aci-
ma relacionadas são partes relevantes da Política de 
Desenvolvimento Produtivo – PDP, o qual objetiva ex-
pandir as exportações, fomentar novos investimentos, 
incentivar a inovação e a pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico, e desonerar a atividade pro-
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dutiva, para garantir Maior competitividade e robustez 
a economia nacional num momento de desaceleraçõo 
da atividade econômica mundial, dando seqüência e 
maior eoncretude à Política Industrial Científica Tecno-
lógica e Comércio Exterior – PITCE. Com efeito, essas 
medidas revestem-se de extrema importância em sua 
implementação, dada a natureza estratégica dos se-
tores envolvidos e dos impactos e sinergias positivas 
sobre toda a atividade econômica em nosso País. Além 
disso, em função das oportunidades que se abrem para 
o aperfeiçoamento da inserção da atividade de pro-
dução de bens e serviços, a adoção de tais medidas 
apresenta caráter de urgência inequívoca.

28. São estas, Senhor Presidente da República, 
as razões que justificam a edição da Medida Provisó-
ria, ora submetida à elevada consideração de Vossa 
Excelência.

Respeitosamente, – Guido Mantega, Carlos 
Lupi e Miguel Jorge.

Ofício nº 294 (CN)

Brasília, 26 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória

Senhor Presidente,
encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

8º do an. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processa-
do da Medida Provisória nº 429, de 2008, que “Auto-
riza a União a participar em Fundo de Garantia para 
a Construção Naval – FGCN, para a formação de seu 
patrimônio, e dá outras providências”.

À Medida foram oferecidas 32 (trinta e duas) 
emendas e a Comissão Mista referida no caput do art. 
2º da Resolução nº 1 de 2002 – CN não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Segun-
do Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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CONSTITUIÇÃO DA  REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo

....................................................................................

Subseção III 
Das Leis

....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presi-

dente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.

* Artigo, caput, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 11-9-2001.

§ 1º E vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria:

* § 1º, caput, acrescido pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 11-9-2001.

I – relativa a:
* Inciso I, caput, acrescido pela Emenda Cons-

titucional nº 32, de 11-9-2001.
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 

partidos políticos e direito eleitoral;
* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional 

nº 32, de 11-9-2001.
b) direito penal, processual penal e processual 

civil;
* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional 

nº 32, de 11-9-2001.
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, a carreira e a garantia de seus membros;
* Alínea c acrescida pela Emenda Constitucional 

nº 32, de 11-9-2001.
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 

orçamento e suplementares, ressalvado o previsto no 
art. 167, § 3º;

* Alínea d acrescida pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11-9-2001.

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 32, de  11-9-2001.

III – reservada a lei complementar;

* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11-9-2001.

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República.

* Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11-9-2001.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exer-
cício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada.

* § 2º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o dispos-
to nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de sessen-
ta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o Congresso Nacional discipli-
nar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes.

* § 3º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á 
da publicação da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Na-
cional.

* § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais.

* § 5º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando.

* § 6º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual perí-
odo a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a 
sua votação encerrada nas duas Casas do Congres-
so Nacional.

* § 7º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados.



23548 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

* § 8º acrescido pela Emenda Constitucional nº 

32, de 11-9-2001.
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 

Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional.

* § 9º acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejei-
tada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 
de prazo.

* § 10. acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

* § 11. acrescido pela Emenda Constitucional nº 
32, de 11-9-2001.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alteran-
do o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado 
ou vetado o projeto.

* § 12. acrescido pela Emenda Constitucional nº 

32, de 11-9-2001.
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa 

prevista:
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi-

dente da República, ressalvado o disposto no art. 166, 
parágrafos 3º e 4º;

II – nos projetos sobre organização dos servi-
ços administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Minis-
tério Público.
....................................................................................

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Das Finanças Públicas

....................................................................................

SEÇÃO II 
Dos Orçamentos

....................................................................................
Art. 167. São Vedados:
I – O início de programas ou projetos não inclu-

ídos na lei orçamentária anual;

II – a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do pro-
duto da arrecadação dos impostos a que se referem 
os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde, para manutenção 
e desenvolvimento do ensino e para realização de ati-
vidades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, 
e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, 
bem como o disposto no § 4º deste artigo;

* Inciso IV com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19-12-2003.

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa.

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

* Inciso X acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 4-6-1998.

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201.

* Inciso Xl acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15-120-1998.
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§ 1º Nenhum investimento cuja execução ul-
trapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de res-
ponsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autori-
zados, salvo se o ato de autorização for promulgado 
nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro 
subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os artigos 
155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 
157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de ga-
rantia ou contragarantia à União e para pagamento de 
débitos para com esta.

* § 40 acrescentado pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 17-3-1993.

Art. 168. Os recursos correspondentes às dota-
ções orçamentárias, compreendidos os créditos su-
plementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o 
dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei 
complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

* Artigo com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 8-12-2004.
....................................................................................

LEI N0 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2008 e dá outras providências.

....................................................................................

CAPÍTULO III 
Das Diretrizes para Elaboração 

 e Execução dos Orçamentos da União  
e suas Alterações

....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Das Alterações da Lei Orçamentária  

e da Execução Provisória do 
Projeto de Lei Orçamentária

....................................................................................

Art. 61. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional, também em meio magnético, de 
forma consolidada, de acordo com as áreas temáticas 
definidas no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006–CN, 
ajustadas a reformas administrativas supervenientes, 
preferencialmente na segunda quinzena de maio e na 
primeira de outubro, sem prejuízo do disposto no art. 
64 desta lei.

§ 1º Observado o disposto no caput deste arti-
go, o prazo final para o encaminhamento dos referidos 
projetos é 15 de outubro de 2008.

§ 2º Serão encaminhados projetos de lei espe-
cíficos relativos a créditos destinados ao atendimento 
de despesas com:

I – pessoal e encargos sociais e os seguintes 
benefícios:

a) auxilio-alimentação ou refeição aos servidores 
e empregados;

b) assistência pré-escolar aos dependentes dos 
servidores e empregados;

c) assistência médica e odontológica aos servi-
dores, empregados e seus dependentes; e

d) auxílio-transporte aos servidores e empre-
gados;

II – serviço da dívida; ou
III – sentenças judiciais, inclusive relativas a pre-

catórios ou consideradas de pequeno valor.
§ 3º As despesas a que se refere o inciso I do 

§ 2º deste artigo poderão integrar os créditos de que 
trata o inciso III deste artigo quando decorrentes de 
sentenças judiciais.

§ 4º Os prazos estabelecidos no caput deste ar-
tigo não se aplicam quando a abertura do crédito for 
necessária para atender a novas despesas obrigatórias 
de caráter constitucional ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei e a respectiva lei deve-
rá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, 
conforme definido no art. 41, incisos I e II, da Lei nº 

4.320, de 1964.
§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 

Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
dito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em subtítulo existente.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
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§ 9º O texto da Lei Orçamentária de 2008 somen-
te poderá autorizar remanejamentos na programação 
a que se refere o art. 3º desta lei quando recaírem 
exclusivamente em subtítulos com o identificador de 
resultado primário previsto no art. 8º, § 4º, inciso IV, 
desta lei.

§ 10. Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de moti-
vos conterão a atualização das estimativas de receitas 
para o exercício, comparando-as com as estimativas 
constantes da Lei Orçamentária de 2008, apresenta-
das de acordo com a classificação de que trata o art. 
10, inciso III, alínea a, desta Lei, a identificação das 
parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos 
ou cujos projetos se encontrem em tramitação no Con-
gresso Nacional.

§ 11. Nos casos de abertura de créditos adicio-
nais à conta de superávit financeiro, as exposições de 
motivos conterão informações relativas a:

I – superávit financeiro do exercício de 2007, por 
fonte de recursos;

II – créditos reabertos no exercício de 2008 e 
seus efeitos sobre o superávit referido no inciso I des-
te parágrafo; e

III – valores do superávit financeiro já utilizados 
para fins de abertura de créditos adicionais, detalhan-
do-os por projeto de lei e medida provisória em trami-
tação no Congresso Nacional, inclusive o ato a que 
se referir a exposição de motivos, demonstrando-se o 
saldo do superávit financeiro do exercício de 2007 por 
fonte de recursos.

§ 12. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, com 
indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao 
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data do pedido, observados os prazos pre-
vistos neste artigo.

§ 13. Os projetos de lei de créditos adicionais 
destinados a despesas primárias deverão conter de-
monstrativo de que não afetam o resultado primário 
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, 
ou indicar as compensações necessárias, em nível 
de subtítulo.

§ 14. O Poder Executivo encaminhará à Comis-
são Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição, 
até 7 (sete) dias úteis do término dos prazos previstos 
no caput deste artigo, demonstrativo consolidado, por 
fonte de recursos, do uso do superávit financeiro e dos 
excessos de arrecadação com as respectivas reesti-
mativas de receitas.

§ 15. Acompanharão os projetos de lei relativos 
a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União, encaminhados nos 
termos do caput deste artigo, pareceres de caráter 
opinativo do Conselho Nacional de Justiça e do Con-
selho Nacional do Ministério Público de que tratam os 
arts. 103–B e 130–A da Constituição, sem prejuízo do 
disposto no § 5º deste artigo.

§ 16. Excetuam-se do disposto no § 15 deste 
artigo os projetos de lei para abertura de créditos adi-
cionais relativos ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Ministério Público da União.

Art. 62. As propostas de abertura de créditos su-
plementares autorizados na Lei Orçamentária de 2008, 
ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, serão sub-
metidas ao Presidente da República, acompanhadas 
de exposição de motivos que inclua a justificativa e a 
indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações 
sobre execução das atividades, projetos, operações 
especiais e respectivos subtítulos e metas, e observe 
o disposto no § 10 do art. 61 desta lei.

§ 1º O créditos a que se refere o caput deste ar-
tigo, com indicação de recursos compensatórios dos 
próprios órgãos, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, 
da Lei nº 4.320, de 1964, serão abertos, no âmbito 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, observadas as normas estabeleci-
das pela Secretaria de Orçamento Federal do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por atos, 
respectivamente:

I – dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do Tribunal de Contas da União;

II – dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
e dos Tribunais Superiores; e

III – do Procurador-Geral da República.
§ 2º Na abertura dos créditos na forma do § 1º des-

te artigo, fica vedado o cancelamento de despesas:
I – financeiras para suplementação de despesas 

primárias; e
II – obrigatórias, de que trata a Seção I do Anexo 

IV desta lei, exceto para suplementação de despesas 
dessa espécie.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 7º do art. 61 desta 
Lei aos créditos abertos na forma deste artigo.

§ 4º Os créditos de que trata o § 1º deste artigo 
serão incluídos no Siafi, exclusivamente, por intermé-
dio de transmissão de dados do Sidor.

§ 5º A Secretaria de Orçamento Federal do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão dispo-
nibilizará a Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1º, da Constituição, mensalmente, na forma de banco 
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de dados, a título informativo, os créditos de que trata 
este artigo.

§ 6º As aberturas de créditos previstas no § 1º 
deste artigo, no âmbito do Poder Judiciário, deverão 
ser enviadas ao Conselho Nacional e Justiça.

§ 7º As propostas de créditos suplementares dos 
órgãos do Poder Judiciário, cuja abertura dependa de 
ato do Poder Executivo, serão enviadas concomitante-
mente ao Conselho Nacional de Justiça para emissão 
de parecer de caráter opinativo.

§ 8º O disposto nos §§ 6º e 7º deste artigo não 
se aplica ao Supremo Tribunal Federal.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.091,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Do Planejamento

....................................................................................

SEÇÃO IV 
Da Execução Orçamentária 

 e do Cumprimento das Metas

....................................................................................
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, 

que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1º do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.
....................................................................................

Seção IV 
Da Execução Orçamentária  

e do Cumprimento das Metas

....................................................................................
Art. 10. A execução orçamentária e financeira 

identificará os beneficiários de pagamento de senten-
ças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e 
administração financeira, para fins de observância da 
ordem cronológica determinada no art. 100 da Cons-
tituição.
....................................................................................

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 537, DE 2008 

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

TVR 298/2008 
MSC 105/2008

Aprova o ato que autoriza a Funda-
ção de Assistência ao Trabalho e Bem Es-
tar Social São José a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São José de Caiana, Estado 
da Paraíba.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (parecer 09/90 – CCJR).

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

nº 363, de 28 de Junho de 2007, que autoriza a Fun-
dação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar Social 
São José a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de São José de Caiana, Estado 
da Paraíba.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 298, DE 2008 
(Mensagem nº 105, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
363, de 28 de Junho de 2007, que autoriza 
a Fundação de Assistência ao Trabalho e 
Bem Estar Social São José a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de São José de Caiana, Es-
tado da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Fundação de Assistência ao Trabalho e Bem 
Estar Social São José a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Fundação de Assistência ao Trabalho 
e Bem Estar Social São José atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 

constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares. 

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2008. – Depu-
tado Edgar Mão Branca, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Funda-
ção de Assistência ao Trabalho e Bem Es-
tar Social São José a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São José de Caiana, Estado 
da Paraíba.

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

nº 363, de 28 de Junho de 2007, que autoriza a Fun-
dação de Assistência ao Trabalho e Bem Estar Social 
São José a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de São José de Caiana, Estado 
da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2008. – Depu-
tado Edgar Mão Branca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Edigar Mão Branca, à TVR nº 
298/2008, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 
Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Hen-
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rique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, 
Silas Câmara, Zequinha Marinho, Barbosa Neto, Car-
los Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger, Gerson 
Peres, Júlio Cesar e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 538, DE 2008 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR 300/2008 
MSC 105/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário de 
Monte Alegre de Goiás – GO – ADECOM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Monte 
Alegre de Goiás, Estado de Goiás.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

422, de 24 de julho de 2007, que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre 
de Goiás – GO – ADECOM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Monte Alegre 
de Goiás, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

 
TVR Nº 300, DE 2008 

(Mensagem nº 105, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 422, de 24 de julho de 2007, que auto-
riza a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Monte Alegre de Goiás 
– GO – ADECOM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Monte Alegre de Goiás, 
Estado de Goiás.

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Monte Alegre de Goiás – GO – ADECOM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Desenvolvimento Co-
munitário de Monte Alegre de Goiás – GO – ADE-
COM atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

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

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

Sala da Comissão, 24 de abril de 2008. – Depu-
tado Ratinho Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário de 
Monte Alegre de Goiás – GO – ADECOM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão comunitária no município de Monte 
Alegre de Goiás, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

422, de 24 de julho de 2007, que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre 
de Goiás – GO – ADECOM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Monte Alegre 
de Goiás, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 24 de abril de 2008. – Depu-
tado Ratinho Júnior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 300/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 
Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Hen-
rique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, 
Silas Câmara, Zequinha Marinho, Barbosa Neto, Car-
los Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger, Gerson 
Peres, Júlio Cesar e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 539, DE 2008 

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

TVR 308/2008 
MSC 106/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural do Povoado Pacas a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Pinheiro, Estado 
do Maranhão.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

149, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associa-
ção Cultural do Povoado Pacas a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Pinheiro, 
Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 308, DE 2008 
(Mensagem nº 106, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso Na-
cional o ato constante da Portaria nº 149, de 
16 de abril de 2004, que autoriza a Associação 
Cultural do Povoado Pacas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Pinheiro, Estado do Maranhão.

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Cultural do Povoado Pacas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Cultural do Povoado Pa-
cas atendeu aos requisitos da legislação específica e 
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recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

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

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Depu-
tado Uldurico Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural do Povoado Pacas a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Pinheiro, Estado 
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

149, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associa-
ção Cultural do Povoado Pacas a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Pinheiro, 
Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Depu-
tado Uldurico Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Uldurico Pinto, à TVR nº 308/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 

Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Pro-
ença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique 
Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Silas 
Câmara, Zequinha Marinho,Carlos Brandão, Colbert 
Martins, Djalma Berger, Gerson Peres, Júlio Cesar, 
Uldurico Pintoe Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 540, DE 2008 

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

TVR 310/2008 
MSC 106/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Nova Alternativa de 
Cambé a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Cambé , Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 –CCJR).

O congresso nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

442, de 11 de outubro de 2005, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Nova Alternativa de Cam-
bé a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Cambé , Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 310, DE 2008 
(Mensagem nº 106, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 442, 
de 11 de outubro de 2005, que autoriza a As-
sociação Rádio Comunitária Nova Alterna-
tiva da Cambé a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Cambé, Estado do Paraná.

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária Nova Alterna-
tiva de Cambé a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Rádio Comunitária Nova 
Alternativa de Cambé atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

Sala da Comissão, 17 de abril de 2008. – Depu-
tado Cida Diogo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Nova Alternativa de 
Cambé a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Cambé , Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

442, de 11 de outubro de 2005, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Nova Alternativa de Cam-
bé a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Cambé , Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 17 de abril de 2008. – Depu-
tado Cida Diogo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Cida Diogo, à TVR nº 310/2008, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 
Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Hen-
rique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, 
Silas Câmara, Zequinha Marinho, Barbosa Neto, Car-
los Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger, Gerson 
Peres, Júlio Cesar e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 541, DE 2008 

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

TVR 320/2008 
MSC 106/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Movimento Comunitário Rádio Espe-
rança de Aporé – FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Aporé, Estado de Goiás.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90-CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1.025, de 19 de dezembro de 2006, que autoriza a As-
sociação Movimento Comunitário Rádio Esperança de 
Aporé – FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Aporé, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 12 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 320, DE 2008 
(Mensagem nº 106, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.025, de 19 de dezembro de 2006, que 
autoriza a Associação Movimento Comu-
nitário Rádio Esperança de Aporé – FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Aporé, 
Estado de Goiás.

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Movimento Comunitário Rádio 
Esperança de Aporé – FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Movimento Comunitário Rá-
dio Esperança de Aporé – FM atendeu aos requisitos 
da legislação específica e recebeu autorização para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Depu-
tado Luiz Carlos Busato, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Movimento Comunitário Rádio Espe-
rança de Aporé – FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Aporé, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

1.025, de 19 de dezembro de 2006, que autoriza a As-
sociação Movimento Comunitário Rádio Esperança de 
Aporé – FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Aporé, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2008. – Depu-
tado Luiz Carlos Busato, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Luiz Carlos Busato, à TVR nº 
320/2008, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 
Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Hen-
rique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, 
Silas Câmara, Zequinha Marinho, Barbosa Neto, Car-
los Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger, Gerson 
Peres, Júlio Cesar e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 542, DE 2008 

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

TVR 324/2008 
MSC 106/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural de Primavera do 
Leste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Pri-
mavera do Leste, Estado do Mato Grosso.

Despacho: à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

147, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural de Primavera do Leste a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 324, DE 2008 
(Mensagem nº 106, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
147, de 12 de abril de 2007, que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural de 
Primavera do Leste a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Primavera do Leste, Estado 
do Mato Grosso.

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 

para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

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

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária e Cultural de 
Primavera do Leste atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

Sala da Comissão, 12 de maio de 2008. – Depu-
tada Rebecca Garcia, Relatora.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº , DE 2008

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Prima-
vera do Leste a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Primavera do Leste, Estado 
do Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

147, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
Comunitária e Cultural de Primavera do Leste a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, de de 2008. – Deputada Re-
becca Garcia, Relatora.



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23559 

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Rela-
tora, Deputada Rebecca Garcia, à TVR nº 324/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bi-

lac Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Ariosto 
Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Edi-
gar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erun-
dina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes 
Ribeiro Filho, Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Hen-
rique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Si-
las Câmara, Zequinha Marinho, Barbosa Neto, Carlos 
Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger,Júlio Cesar, 
Rebecca Garcia e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 2.385, DE 2008 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Sugere ao Banco Central do Brasil a 
adoção das providências que especifica.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil:

Nos últimos anos, o País tem experimentado 
grandes transformações. De elevadas taxas de inflação, 
que caracterizaram a economia nacional nos anos 80, 
bem como na primeira metade dos anos 90, evoluímos 
para um maior controle das contas públicas, menor ex-
posição às oscilações do mercado financeiro externo 
e melhor planejamento da macroeconomia.

Á época da espiral inflacionária, os brasileiros 
acostumaram-se com o chamado “imposto inflacioná-
rio”, que corroía a renda da população em benefício 
do próprio Poder Público, bem como das instituições 
financeiras, que encontravam nesse “imposto” parcela 
significativa de seus lucros. 

Com o processo de estabilização da economia, 
reduziu-se drasticamente a transferência de renda dos 
titulares de depósitos bancários para os custodiantes 
destes, as instituições financeiras. Em razão disso, 
iniciou-se uma escalada na oferta e na cobrança de 
serviços prestados pelas instituições financeiras: taxas 
foram instituídas ou majoradas; o fornecimento de fo-

lhas de cheque e o número máximo de consulta, sem 
ônus, a extratos bancários, fixados; etc. Tal movimento 
teve como argumento principal o custo dos serviços 
prestados, cada vez mais complexos, e a crescente 
informatização dos serviços bancários.

Ocorre que, além de cobrar pela prestação de 
serviços, as instituições financeiras adotaram como 
prática procedimentos não muito usuais: passaram 
a condicionar determinadas prestações de serviços 
à compra, pelo interessado, de outros produtos ban-
cários, como seguro vida, consórcios e títulos de ca-
pitalização.

No crédito rural, a situação é particularmente pre-
ocupante. Já há algum tempo, agricultores e pecuaristas 
indignam-se com o que lhes é exigido. Cada vez mais 
cobrados por resultados, reciprocidade é o termo sob 
o qual escudam-se os gerentes de bancos, ao exigir 
aos produtores rurais a compra de outros serviços para 
a concessão dos financiamentos.

Feitas as contas, os custos dos financiamen-
tos elevam-se com a tal “reciprocidade”. No caso em 
apreço, o significado do termo “reciprocidade” vai além 
do que consta nos dicionários. Ser recíproco significa 
corresponder ao que é ajustado, tão somente. Se a 
instituição financeira cobra uma determinada taxa de 
juros em um empréstimo, que seja esse o custo a ser 
pago pelo interessado!

Recentemente do Conselho Monetário Nacional 
disciplinou o Custo Efetivo Total, com o claro objetivo 
de dar transparência a todos os custos incidentes so-
bre uma operação de crédito. Caso a situação atual 
permaneça, seria de considerar a tal “reciprocidade” 
no cálculo desse indicador.

Pelo exposto, Sr. Presidente, sugiro a V. Exª. a 
tomada de providências no sentido de coibir e punir a 
cobrança, pelas instituições financeiras, do que ade-
quadamente convencionou-se chamar de “reciproci-
dade”. Entendo que uma fiscalização rigorosa dessa 
autoridade monetária tem muito a contribuir para a 
reversão da prática ilegal antes descrita.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2008. – Depu-
tado Luis Carlos Heinze.

INDICAÇÃO Nº 2.386, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro da Saúde a adoção 
de medidas urgentes para garantir a recer-
tificação do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas (AM) como hospital de ensino.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV 
– é reconhecidamente uma das mais importantes ins-
tituições de saúde da Região Norte. 

O HUGV é o maior formador de profissionais na 
área de saúde do Estado. Inclusive, só na Residência 
Médica, até o final do ano de 2006, foram totalizados 
504 (quinhentos e quatro) egressos, com destaque 
para as especialidades de neurocirurgia, ortopedia e 
cirurgia em geral.

O HUGV não possui importância só para Manaus 
e o Estado do Amazonas, mas também para toda a 
Região Norte e limítrofe, incluindo os Paísesvizinhos, 
por ser o único hospital na localidade a efetuar proce-
dimentos de alta complexidade.

Contudo, segundo avaliação de técnicos do Minis-
tério da Saúde e do Ministério da Educação, o HUGV 
apresenta sérios problemas que podem impedir a re-
certificação do hospital como instituição de ensino. 
A não-certificação do hospital, além de gerar danos 
irreparáveis à população do Amazonas, acarretaria 
em agravamento da crise financeira que grassa na 
instituição. 

Sendo a garantia à saúde e à educação premis-
sas básicas do Estado Brasileiro, cuja responsabilida-
de está expressa na Constituição Federal, solicito de 
V. Exa. providências imediatas no sentido de que este 
Ministério, em conjunto com o Ministério da Educação 
possa considerar o caráter estratégico do HUGV para 
a saúde e para a formação de profissionais da área, 
no sentido de conceder o certificado de Hospital En-
sino à instituição. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.387, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro da Educação a 
adoção de medidas urgentes para garan-
tir a recertificação do Hospital Universitá-
rio Getúlio Vargas (AM) como hospital de 
ensino.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

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

para apresentar a seguinte indicação:
O Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV 

– é reconhecidamente uma das mais importantes ins-
tituições de saúde da Região Norte. 

O HUGV é o maior formador de profissionais na área 
de saúde do Estado. Inclusive, só na Residência Médica, até 

o final do ano de 2006, foram totalizados 504 (quinhentos 
e quatro) egressos, com destaque para as especialidades 
de neurocirurgia, ortopedia e cirurgia em geral.

O HUGV não possui importância só para Manaus 
e o Estado do Amazonas, mas também para toda a 
Região Norte e limítrofe, incluindo os Países vizinhos, 
por ser o único hospital na localidade a efetuar proce-
dimentos de alta complexidade.

Contudo, segundo avaliação de técnicos do Minis-
tério da Saúde e do Ministério da Educação, o HUGV 
apresenta sérios problemas que podem impedir a recer-
tificação do hospital como instituição de ensino. A não-
certificação do hospital, além de gerar danos irreparáveis 
à população do Amazonas, acarretaria em agravamento 
da crise financeira que grassa na instituição.

Sendo a garantia à saúde e à educação premis-
sas básicas do Estado Brasileiro, cuja responsabilida-
de está expressa na Constituição Federal, solicito de 
V. Exa. providências imediatas no sentido de que este 
Ministério, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
possa considerar o caráter estratégico do HUGV para 
a saúde e para a formação de profissionais da área, 
no sentido de conceder o certificado de Hospital En-
sino à instituição. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.388, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Meio Ambien-
te a instalação de um posto do IBAMA na 
cidade de Anori, no Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão respon-
sável pela fiscalização no país, tem hoje apenas um 
fiscal para cada 4.502 km². Isso significa dizer que cada 
um desses servidores tem a obrigação de cuidar, em 
média, de uma área equivalente a três cidades de São 
Paulo. Os estados que compõem a região amazônica 
estão entre os cinco mais críticos nessa proporção. O 
Estado do Amazonas tem um contingente de 79 fiscais. 
Na média, são 19.883 km² para cada um. 

Há algum tempo a população do município de 
Anori pleiteia a instalação de um Posto do IBAMA, vis-
to que somente com uma fiscalização mais intensiva 
os sucessivos ataques à biodiversidade Amazônica 
poderão ser contidos.
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Diante do exposto, solicito deste Ministério a pos-
sibilidade de viabilizar um estudo técnico no sentido 
de atender às justas reivindicações da população do 
município, que deseja a implantação de um posto do 
IBAMA e certamente servirá de referência na preser-
vação da região para toda a população residente nos 
municípios e comunidades adjacentes.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.389, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Meio Ambien-
te a instalação de um posto do IBAMA na 
cidade de Anamã, no Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão respon-
sável pela fiscalização no país, tem hoje apenas um 
fiscal para cada 4.502 km². Isso significa dizer que cada 
um desses servidores tem a obrigação de cuidar, em 
média, de uma área equivalente a três cidades de São 
Paulo. Os estados que compõem a região amazônica 
estão entre os cinco mais críticos nessa proporção. O 
Estado do Amazonas tem um contingente de 79 fiscais. 
Na média, são 19.883 km² para cada um. 

Há algum tempo a população do município de 
Anamã pleiteia a instalação de um Posto do IBAMA, 
visto que somente com uma fiscalização mais intensi-
va os sucessivos ataques à biodiversidade Amazônica 
poderão ser contidos. 

Diante do exposto, solicito deste Ministério a pos-
sibilidade de viabilizar um estudo técnico no sentido 
de atender às justas reivindicações da população do 
município, que deseja a implantação de um posto do 
IBAMA e certamente servirá de referência na preser-
vação da região para toda a população residente nos 
municípios e comunidades adjacentes.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.390, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Meio Ambiente 
a instalação de um posto do IBAMA na ci-
dade de Amaturá, no Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão respon-
sável pela fiscalização no país, tem hoje apenas um 
fiscal para cada 4.502 km². Isso significa dizer que cada 
um desses servidores tem a obrigação de cuidar, em 
média, de uma área equivalente a três cidades de São 
Paulo. Os estados que compõem a região amazônica 
estão entre os cinco mais críticos nessa proporção. O 
Estado do Amazonas tem um contingente de 79 fiscais. 
Na média, são 19.883 km² para cada um. 

Há algum tempo a população do município de 
Amaturá pleiteia a instalação de um Posto do IBAMA, 
visto que somente com uma fiscalização mais intensi-
va os sucessivos ataques à Biodiversidade Amazônica 
poderão ser contidos. 

Diante do exposto, solicito deste Ministério a pos-
sibilidade de viabilizar um estudo técnico no sentido 
de atender às justas reivindicações da população do 
município, que deseja a implantação de um posto do 
IBAMA que certamente servirá de referência na pre-
servação da região para toda a população residente 
nos municípios e comunidades adjacentes.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.391, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Meio Ambiente 
a instalação de um posto do IBAMA na ci-
dade de Alvarães, no Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão respon-
sável pela fiscalização no país, tem hoje apenas um 
fiscal para cada 4.502 km². Isso significa dizer que cada 
um desses servidores tem a obrigação de cuidar, em 
média, de uma área equivalente a três cidades de São 
Paulo. Os estados que compõem a região amazônica 
estão entre os cinco mais críticos nessa proporção. O 
Estado do Amazonas tem um contingente de 79 fiscais. 
Na média, são 19.883 km² para cada um. 

Há algum tempo a população do município de 
Alvarães pleiteia a instalação de um Posto do IBAMA, 
visto que somente com uma fiscalização mais intensi-
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va os sucessivos ataques à Biodiversidade Amazônica 
poderão ser contidos. 

Diante do exposto, solicito deste Ministério a pos-
sibilidade de viabilizar um estudo técnico no sentido 
de atender às justas reivindicações da população do 
município, que deseja a implantação de um posto do 
IBAMA que certamente servirá de referência na pre-
servação da região para toda a população residente 
nos municípios e comunidades adjacentes.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.392, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
criação de um Centro Vocacional Tecnoló-
gico (CVT), no município de Nova Canaã 
do Norte – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Nova Canaã do 

Norte, Mato Grosso, vem através do meu intermédio, 
sugerir a criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e Tec-
nologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve funcionar 
como uma unidade de ensino profissionalizante, trazendo 
avanço para o município de Nova Canaã do Norte e cida-
des circunvizinhas. A formação e capacitação tecnológica 
da demanda populacional acontecerão através de cursos 
específicos na área de serviços técnicos e de cursos de 
extensão na área de processos produtivos, agregando 
mais conhecimento e gerando profissionais melhores 
qualificados para o mundo de trabalho na própria região, 
além de contribuir para uma substancial melhoria de qua-
lidade de vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Nova Canaã do Norte é 
uma vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se 
está falando em transferência de conhecimentos e pro-
moção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.393, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
criação de um Centro Vocacional Tecnoló-
gico (CVT), no município de Lucas do Rio 
Verde – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Lucas do Rio 

Verde, Mato Grosso, vem através do meu intermédio, 
sugerir a criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissiona-
lizante, trazendo avanço para o município de Lucas 
do Rio Verde e cidades circunvizinhas. A formação 
e capacitação tecnológica da demanda populacional 
acontecerão através de cursos específicos na área de 
serviços técnicos e de cursos de extensão na área de 
processos produtivos, agregando mais conhecimento 
e gerando profissionais melhores qualificados para o 
mundo de trabalho na própria região, além de contri-
buir para uma substancial melhoria de qualidade de 
vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Lucas do Rio Verde é uma 
vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está 
falando em transferência de conhecimentos e promo-
ção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.394, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), no município de Lambari 
D´Oeste – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
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A comunidade do município de Lambari D´Oeste, 
Mato Grosso, vem através do meu intermédio, sugerir 
a criação de um Centro Vocacional Tecnológico (CVT), 
pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissiona-
lizante, trazendo avanço para o município de Lam-
bari D´Oeste e cidades circunvizinhas. A formação 
e capacitação tecnológica da demanda populacional 
acontecerão através de cursos específicos na área de 
serviços técnicos e de cursos de extensão na área de 
processos produtivos, agregando mais conhecimento 
e gerando profissionais melhores qualificados para o 
mundo de trabalho na própria região, além de contri-
buir para uma substancial melhoria de qualidade de 
vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Lambari D´Oeste é uma 
vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está 
falando em transferência de conhecimentos e promo-
ção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.395, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), no município de Querên-
cia – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Querência, Mato 

Grosso, vem através do meu intermédio, sugerir a cria-
ção de um Centro Vocacional Tecnológico (CVT), pelas 
seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissionali-
zante, trazendo avanço para o município de Querência 
e cidades circunvizinhas. A formação e capacitação 
tecnológica da demanda populacional acontecerão 

através de cursos específicos na área de serviços téc-
nicos e de cursos de extensão na área de processos 
produtivos, agregando mais conhecimento e gerando 
profissionais melhores qualificados para o mundo de 
trabalho na própria região, além de contribuir para uma 
substancial melhoria de qualidade de vida da comu-
nidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Querência é uma vitória 
na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está falan-
do em transferência de conhecimentos e promoção de 
uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.396, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
criação de um Centro Vocacional Tecnológi-
co (CVT), no município de Poxoréo – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Poxoréo, Mato 

Grosso, vem através do meu intermédio, sugerir a 
criação de um Centro Vocacional Tecnológico (CVT), 
pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissionali-
zante, trazendo avanço para o município de Poxoréo 
e cidades circunvizinhas. A formação e capacitação 
tecnológica da demanda populacional acontecerão 
através de cursos específicos na área de serviços téc-
nicos e de cursos de extensão na área de processos 
produtivos, agregando mais conhecimento e gerando 
profissionais melhores qualificados para o mundo de 
trabalho na própria região, além de contribuir para uma 
substancial melhoria de qualidade de vida da comu-
nidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
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de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Poxoréo é uma vitória na 
área de Ciência e Tecnologia, afinal se está falando em 
transferência de conhecimentos e promoção de uma 
educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.397, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), no município de Porto Es-
trela – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Porto Estrela, 

Mato Grosso, vem através do meu intermédio, sugerir 
a criação de um Centro Vocacional Tecnológico (CVT), 
pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e Tec-
nologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve funcionar 
como uma unidade de ensino profissionalizante, trazen-
do avanço para o município de Porto Estrela e cidades 
circunvizinhas. A formação e capacitação tecnológica da 
demanda populacional acontecerão através de cursos 
específicos na área de serviços técnicos e de cursos de 
extensão na área de processos produtivos, agregando 
mais conhecimento e gerando profissionais melhores 
qualificados para o mundo de trabalho na própria região, 
além de contribuir para uma substancial melhoria de 
qualidade de vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Porto Estrela é uma vitória 
na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está falando 
em transferência de conhecimentos e promoção de 
uma educação tecnológica de qualidade.

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.398, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), no município de Porto dos 
Gaúchos – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Porto dos Gaú-

chos, Mato Grosso, vem através do meu intermédio, 
sugerir a criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e Tec-
nologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve funcionar 
como uma unidade de ensino profissionalizante, trazendo 
avanço para o município de Porto dos Gaúchos e cidades 
circunvizinhas. A formação e capacitação tecnológica da 
demanda populacional acontecerão através de cursos 
específicos na área de serviços técnicos e de cursos de 
extensão na área de processos produtivos, agregando 
mais conhecimento e gerando profissionais melhores 
qualificados para o mundo de trabalho na própria região, 
além de contribuir para uma substancial melhoria de qua-
lidade de vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório de 
informática,. Tudo isso será voltado para capacitar as 
pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Porto dos Gaúchos é uma 
vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está 
falando em transferência de conhecimentos e promo-
ção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.399, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tecno-
lógico (CVT), no município de Nova Santa 
Helena – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Nova Santa He-

lena, Mato Grosso, vem através do meu intermédio, 
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sugerir a criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissiona-
lizante, trazendo avanço para o município de Nova 
Santa Helena e cidades circunvizinhas. A formação 
e capacitação tecnológica da demanda populacional 
acontecerão através de cursos específicos na área de 
serviços técnicos e de cursos de extensão na área de 
processos produtivos, agregando mais conhecimento 
e gerando profissionais melhores qualificados para o 
mundo de trabalho na própria região, além de contri-
buir para uma substancial melhoria de qualidade de 
vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Nova Santa Helena é uma 
vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está 
falando em transferência de conhecimentos e promo-
ção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.400, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold 
Stephanes, viabilizar a aquisição de uma 
patrulha mecanizada para a Cooperativa 
dos Produtores Rurais para ajuda mútua 
no município de Juína, no Estado de Mato 
Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Deputado Estadual Riva, por meu intermédio, 

vem reivindicar a aquisição de uma patrulha mecani-
zada para a Cooperativa dos Produtores Rurais para 
Ajuda Mútua, no município de Juína MT, para a reali-
zação de serviços de preparo de áreas para plantio, 
tratos culturais e colheita.

Os equipamentos ajudarão no incremento das ati-
vidades dos pequenos produtores rurais e no desenvol-
vimento do programa familiar, bem como aumentará a 
viabilidade econômica das pequenas propriedades.

A sociedade passa por transformações constan-
tes de cunho social, político e econômico em função do 
processo de globalização em que estamos inseridos. 
Com isso, surge cada vez mais a necessidade da so-
ciedade se organizar para fortalecer-se, visando maior 
competitividade e consequentemente proporcionar o 
crescimento econômico e social das comunidades.

Reconhecendo a importância das cooperativas 
na criação de empregos, na mobilização de recursos 
e na geração de investimentos, assim com sua contri-
buição à economia; e que acreditamos que o atendi-
mento a esta reivindicação trará inúmeros benefícios, 
por acreditar que o grande papel das cooperativas é 
contribuir para a geração de renda para um conside-
rável número de famílias. 

Com base no exposto, justificamos a indicação 
e aguardando o imediato atendimento pelos órgãos 
competentes.

Sala de Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.401, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), no município de Nova Ubiratã – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Nova Ubiratã, 

Mato Grosso, vem através do meu intermédio, sugerir 
a criação de um Centro Vocacional Tecnológico (CVT), 
pelas seguintes razões:

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e Tec-
nologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve funcionar 
como uma unidade de ensino profissionalizante, trazen-
do avanço para o município de Nova Ubiratã e cidades 
circunvizinhas. A formação e capacitação tecnológica da 
demanda populacional acontecerão através de cursos 
específicos na área de serviços técnicos e de cursos de 
extensão na área de processos produtivos, agregando 
mais conhecimento e gerando profissionais melhores 
qualificados para o mundo de trabalho na própria região, 
além de contribuir para uma substancial melhoria de 
qualidade de vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
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no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Nova Ubiratã é uma vitória 
na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está falando 
em transferência de conhecimentos e promoção de 
uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.402, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de criação de um Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), no município de Pontal do 
Araguaia – MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A comunidade do município de Pontal do Ara-

guaia, Mato Grosso, vem através do meu intermédio, 
sugerir a criação de um Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), pelas seguintes razões: 

O CVT é um projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Centro Vocacional Tecnológico deve 
funcionar como uma unidade de ensino profissiona-
lizante, trazendo avanço para o município de Pontal 
do Araguaia e cidades circunvizinhas. A formação e 
capacitação tecnológica da demanda populacional 
acontecerão através de cursos específicos na área de 
serviços técnicos e de cursos de extensão na área de 
processos produtivos, agregando mais conhecimento 
e gerando profissionais melhores qualificados para o 
mundo de trabalho na própria região, além de contri-
buir para uma substancial melhoria de qualidade de 
vida da comunidade em geral.

A estrutura de ensino do CVT funcionará com 
base em laboratórios e oficinas, nas áreas de física, 
química, biologia, eletromecânica, e futuramente de 
uma biblioteca multimídia, contendo um laboratório 
de informática,. Tudo isso será voltado para capacitar 
as pessoas para o trabalho no campo de suas ativida-
des profissionais, suprindo dificuldades encontradas 
no próprio município e capacitando novas pessoas, 
observando-se, sobretudo, a vocação da região.

A chegada do CVT em Pontal do Araguaia é uma 
vitória na área de Ciência e Tecnologia, afinal se está 
falando em transferência de conhecimentos e promo-
ção de uma educação tecnológica de qualidade. 

Sala das Sessões, 20 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 2.403, DE 2008 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Ministério da Saúde a con-
clusão e divulgação dos trabalhos referen-
tes à Consulta Pública nº 09, de 15 de ou-
tubro de 2004, e a criação de uma política 
de saúde direcionada aos portadores de 
psoríase.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Saúde,
A psoríase é uma doença inflamatória crônica, 

não contagiosa, de causas ainda desconhecidas e que 
acomete de 1 a 3% da população mundial. No Brasil, 
estima-se a existência de 5 milhões de portadores.

Caracteriza-se pelo surgimento na pele de lesões 
róseas ou avermelhadas, recobertas de escamas secas 
e esbranquiçadas, as quais normalmente atingem os 
cotovelos, joelhos ou couro cabeludo. Em casos mais 
severos, as lesões podem alastrar-se por toda a pele 
ou afetar as articulações, condição conhecida como 
artrite psoriásica.

Além do comprometimento físico do portador, 
que pode inclusive incapacitá-lo para suas atividades 
habituais, ou mesmo levá-lo a óbito, os prejuízos esté-
ticos derivados da psoríase são freqüentemente apon-
tados como causas de discriminação e de transtornos 
psíquicos e sociais. Também não podem ser descon-
siderados o impactos negativos da psoríase sobre a 
sociedade, em razão das faltas ao trabalho motivadas 
pela doença e dos gastos públicos com assistência e 
tratamento dos doentes.

Materializando a preocupação com os problemas 
relatados, o Ministério da Saúde organizou a Consulta 
Pública nº 09, de 15 de outubro de 2004, com o objetivo 
de estabelecer protocolos clínicos e diretrizes terapêu-
ticas para o tratamento sistêmico da psoríase grave, 
entretanto, até o presente momento os trabalhos não 
foram concluídos. Tampouco foi criada política pública 
específica para os portadores da doença.

Diante do exposto, solicitamos à Vossa Exce-
lência, gestões com vistas à imediata conclusão e di-
vulgação dos trabalhos referentes à Consulta Pública 
nº 09, de 15 de outubro de 2004, e à criação de uma 
política de saúde direcionada aos portadores de pso-
ríase. Com o propósito de reforçar nossa solicitação, 
encaminhamos em anexo, documento elaborado pela 
Associação de Pacientes do Brasil, entidade que con-
grega diversas associações estaduais representativas 
de portadores de psoríase, no qual encontram-se dis-
criminadas suas principais reivindicações. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tado Fernando Coruja, PPS/SC.

INDICAÇÃO Nº 2.404, DE 2008 
(Dos Srs.Ribamar Alves, Flávio Dino,  
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Sarney Filho, Pedro Eugênio, Domingos Dutra,  
Dr. Pinotti, e Cândido Vaccarezza)

Sugere à Ministra Chefe da Casa Civil 
a inclusão do Centro Espacial de Alcântara 
no PAC de Infra-estrutura.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra Chefe da Casa 
Civil:

A Frente Parlamentar em Defesa do Centro Es-
pacial de Alcântara se dirige a V. Exª para requerer o 
seguinte:

A inclusão do empreendimento de implantação 
do Centro Espacial de Alcântara no conjunto de proje-
tos que integram o PAC de Infra-estrutura, com vistas 
a permitir uma gestão intensiva pelo Comitê Gestor 
do PAC ( CGPAC ) e garantir, ao mesmo tempo, uma 
continuidade no fluxo dos recursos de investimento 
necessários para alcançar os objetivos e resultados 
esperados, dentro da estratégia de desenvolvimento 
econômico – social e de soberania nacional.

 
Justificação

O Programa Nacional de Atividades Espaciais-
PNAE explicita a Política Nacional de Desenvolvimento 
das Atividades Espaciais-PNDAE, que tem como obje-
tivo principal a promoção da capacidade do Brasil para 
utilizar os recursos e as técnicas espaciais na solução 
de problemas nacionais e em benefício da sociedade 
brasileira. Desse modo, o PNAE prevê, para o decê-
nio 2005-2014, a implantação do Centro Espacial de 
Alcântara como infra-estrutura de apoio ao desenvolvi-
mento e operação de veículos lançadores, garantindo 
a inserção do País no mercado internacional de lan-
çamento de satélites.

A extrema rapidez com que se altera o cenário 
tecnológico espacial exige ações e respostas gover-
namentais imediatas, uma vez que a demora na via-
bilização desses projetos pode comprometer o desen-
volvimento e a autonomia do País.

Sala de Sessões, 20 de maio de 2008. – De-
putado Ribamar Alves – PSB/MA, Presidente da 
Frente – Deputado Flávio Dino – PCdoB/MA, Vice-
Presidente – Deputado Sarney Filho – PV/MA, Vi-
ce-Presidente – Deputado Pedro Eugênio – PT/PE, 
Vice-Presidente – Deputado Domingos Dutra – PT/
MA, Vice-Presidente – Deputado Dr. Pinotti – DEM/
SP, Vice-Presidente – Deputado Cândido Vaccarezza 
– PT/SP, Vice-Presidente.

INDICAÇÃO Nº 2.405, DE 2008 
(Do Sr. José Carlos Vieira)

Sugere ao Ministro das Cidades a cria-
ção do Programa Nacional de Fomento e 
Proteção ao Ciclismo – PNFPC.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O deputado José Carlos Vieira (DEM-SC) dirige-

se a Vossa Excelência, através do Gabinete Civil da 
Presidência da República para apresentar a indicação 
em epígrafe, fundamentado nos seguintes fatos;

O Senado Federal deve aprovar, em regime de 
urgência, o PLC 43/08, de autoria da deputada Solan-
ge Amaral (DEM-RJ), que cria o Dia do Ciclista, a ser 
comemorado em 19 de agosto.

A data é uma homenagem ao ciclista e biólogo 
Pedro Davison, que morreu atropelado, em Brasília, 
aos 25 anos, em agosto de 2006, por um motorista 
que dirigia embriagado e em alta velocidade. 

Não obstante esta justa homenagem, entende-
mos ser chegada a hora da adoção de medidas efeti-
vas para o fomento e a proteção ao ciclismo em nosso 
país, não só para ensejar a redução dos riscos da sua 
prática, como para incentivar esse meio de transporte 
entre a classe de trabalhadores, já tão sacrificada pelas 
péssimas condições do serviço coletivo de transportes, 
de um modo geral.

Vale reconhecer que Vossa Excelência já enfati-
zou, em diversas ocasiões, a necessidade de desen-
volver esse meio de locomoção saudável e ambien-
talmente correto.

Dentre as medidas que poderiam constar do men-
cionado Programa Nacional de Fomento e Proteção 
ao Ciclismo – PNFPC, elenco as seguintes:

Ciclovias e ciclo faixas: construção, me-
lhorias (sinalização, acessos) e integração mo-
dal por meio de estacionamento protegidos; 

Bolsa bicicleta: fornecer bicicletas para 
complementar o Pró-jovem Emprego e para 
o trabalhador e estudante com dificuldade de 
acesso ao sistema de transporte público (pe-
riferias e áreas não atendidas pelo transporte 
coletivo);

Educação para o trânsito: formação 
de multiplicadores para orientar para orientar 
a utilização das ciclovias e ciclo faixas tanto 
pelos ciclistas, quanto pelos pedestres e outros 
motoristas, através das escolas, associações 
e meios de comunicação;

Incentivo ao uso saudável: difusão de 
benefícios, trajetos, trilhas e locais para a práti-
ca do ciclismo urbano e rural, bem como, incen-
tivo ao uso através dos meios de comunicação 
e da formação de grupos ciclísticos;
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Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Depu-
tado José Carlos Vieira, (DEM-SC).

INDICAÇÃO Nº 2.406, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Saú-
de, José Gomes Temporão, a necessidade 
de viabilizar a aquisição de uma UTI móvel 
para atender a população do município de 
Campo Verde, no Estado de Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Vereador do município de Campo Verde/MT, o 

Sr. Welson Paulo da Silva, por meu intermédio, vem 
reivindicar a aquisição de uma UTI Móvel para atender 
as necessidades dos moradores daquele município.

Uma das grandes dificuldades da população do 
município de Campo Verde é a falta de um transporte 
adequado para atender as necessidades de pacientes 
em caso de remoção para um hospital especializado.

Segundo informações das autoridades locais, a 
questão do atendimento médico de urgência é mui-
to séria, pois a distância até um hospital que possua 
atendimento especializado é um dos principais fatores 
que comprovam a necessidade de uma UTI móvel. A 
inexistência de um veículo em melhores condições de 
tráfego expõe a comunidade a risco de morte devido 
ao atendimento tardio. Por isso, é de primordial im-
portância a aquisição de uma Ambulância equipada 
com UTI, para que o atendimento de urgência seja 
prestado dentro dos padrões do Ministério da Saúde, 
tendo como prioridade o atendimento a população 
Campo-verdense.

Com o exposto justificamos a indicação aguardan-
do o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala de Sessões, 21 de maio 2008. – Deputado 
Eliene Lima.

RECURSO Nº 158, DE 2008 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Recorre, com base no §2° do art. 137 
do Regimento Interno, da decisão da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados que 
determinou a devolução do PLP nº 283, de 
2008, ao Autor.

Despacho: Submeta-se ao Plenário, após sido 
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, nos Termos do Art. 137, § 2º, RICD. Pu-
blique-se.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,

Por decisão da Mesa Diretora desta Casa Legis-
lativa, foi-me determinado a devolução do PLP nº 283, 
de 2008, em virtude de a proposição “conter matéria 
cuja iniciativa é privativa do Supremo Tribunal Federal, 
consoante o disposto no art. 93, caput, e do Procura-
dor-Geral da República, de acordo com o disposto no 
art. 128, §5º, da Constituição Federal”.

Recorro ao Plenário dessa decisão, nos termos 
regimentais do §2° do art. 137, e o faço pelas seguin-
tes razões:

O PLP por mim apresentado, revoga o inc. III do 
art. 33 e o §2º do art. 112 da Lei Complementar nº 35, 
de 1979; a alínea “e” do inc. II do art. 18 da Lei Com-
plementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e o inc. III do 
art. 44 da Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 
1994, com o objetivo de vedar a concessão de prisão 
especial no Brasil prevista em Lei Complementar.

Isto porque referidos dispositivos de leis com-
plementares dão aos juízes, promotores e defenso-
res públicos, o privilégio de ficarem presos em cela 
ou estabelecimento penal ou não, diverso do cárcere 
comum, até o julgamento final ou o trânsito em julgado 
da decisão penal condenatória, a despeito de infração 
penal que lhes está sendo imputada.

Trata-se, pois, de medida suplementar à proposição 
por mim apresentada, PL 3.119, de 20081, na medida em 
que a prisão especial reserva a alguns, em detrimento de 
outros, tratamento especial no cumprimento da medida 
sentida necessária pelo juízo criminal, em evidente ofensa 
ao princípio da isonomia de tratamento (art. 5º, CF).

Tomei a iniciativa, legitimamente, com base no 
caput dos arts. 48 e 61, já que não há, em qualquer 
dispositivo da Lei Fundamental, reserva de iniciativa 
para tratar de prerrogativa profissional, para não dizer 
privilégio corporativo, mesmo porque isso consagraria 
o absurdo de apenas o beneficiário do privilégio estar 
autorizado a extingui-lo ou modificá-lo.

Os fundamentos apresentados constituem-se, 
data venia, um equívoco, na medida em que, por re-
missão aos arts. 93, caput, e 128, §5º, da Constituição 
Federal, tomam a prisão especial de juízes, promoto-
res e defensores públicos, apenas por estar prevista 
nas suas respectivas leis orgânicas, como princípio 
a ser observado na disposição sobre o Estatuto da 
Magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública da União.

1 Altera a redação do art. 295 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 e revoga os dispositivos e as leis (ordinárias) que 
tratam da concessão de prisão especial.

Aliás, vale dizer, Lei Complementar “é espécie 
normativa infraconstitucional, destinada a desenvolver 
a normatividade de determinados preceitos constitucio-
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nais, dotada de matéria própria e sujeita a aprovação 
especial pelo Congresso Nacional. Distingue-se dos 
demais atos normativos por meio de dois elementos 
que a qualificam: a) elemento material (campo pró-
prio de incidência); e b) elemento formal (exigência de 
maioria absoluta para a sua aprovação)”(JOSÉ CELSO 
DE MELLO FILHO, “Constituição Federal Anotada”, 
Saraiva, 1986, pág. 204. Destaques do original.):

“Porém, a só consideração da matéria 
própria a ser contemplada pela lei comple-
mentar não nos leva ao conceito formal de 
lei complementar (conceito jurídico-positivo), 
(...).” (CELSO RIBEIRO BASTOS, “Lei Com-
plementar – Teoria e Comentários”, Celso 
Bastos Editor, 1999, págs. 47 a 50)

Esta a razão pela qual, no Parecer nº GM-232, 
Gilmar Ferreira Mendes, enquanto Advogado-Geral da 
União, ter asseverado:

“Ao extravasar, incidentalmente, o seu 
âmbito material específico, nisso invadindo a 
área de competência da lei ordinária, a L.C. 
nº 73 há de ser considerada lei ordinária. As 
normas resultantes desse extravasamento são 
normas ordinárias. Logo, passíveis de altera-
ção, e revogação, pela legislação ordinária (lei 
ordinária, ou medida provisória).

É o caso. Não havendo nos arts. 93 e 128, §5º da 
Carta Maior a consideração da prisão especial como 
matéria própria a ser contemplada por lei complementar, 
o inc. III do art. 33 e o §2º do art. 112 da Lei Comple-
mentar nº 35, de 1979; a alínea “e” do inc. II do art. 18 
da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
e o inc. III do art. 44 da Lei Complementar nº 80 de 
12 de janeiro de 1994, não são sequer passíveis de 
serem considerados como tal. É o que já consagrou o 
Supremo Tribunal Federal no seguinte Acórdão:

“Dir-se-á que a Constituição terá recebido 
a Lei 4.595, de 1964, como lei complementar. 
E que, cuidando ela do regime jurídico do pes-
soal do Banco Central – art. 52 – somente lei 

complementar poderia alterá-lo, pelo que não 
teria aplicação, no caso, a Lei 8.112/90.

Em linha de princípio, é correta a afirmativa.
No que toca à organização, o funciona-

mento e as atribuições do Banco Central, as 
normas constantes da Lei 4.595, de 1964, têm 
status de lei complementar.

No que diz respeito, entretanto, ao pes-
soal do Banco Central, assim não ocorre, dado 
que essa matéria não se inclui naquelas pos-
tas, expressamente, no inciso IV do art. 192 
da Constituição ...”

Registrando, no ponto:

“São oportunas as lições do saudoso 
Geraldo Ataliba e José Souto Maior Borges, no 
sentido de que a lei complementar tem limites de 
forma e de fundo. Quanto aos limites de fundo, 
“não pode regular senão matérias delimitadas 
prévia e exaustivamente pela Constituição” (“Lei 
Complementar Tributária”, 1975, pág. 54/55; 
Geraldo Ataliba, “Lei Complementar na Cons-
tituição”, 1971, pág. 58).” (ADIN nº 449-DF: 
voto do Relator. In D.J. de 22.11.96.)

Isto posto, é de se concluir que, a despeito de 
a Constituição Federal remeter à Lei Complementar 
de iniciativa privativa matéria relativa às respectivas 
carreiras3 não o faz no que atine a prisão especial em 
foco, o que leva referidos dispositivos que se pretendem 
revogados sujeitos a o serem por qualquer legitimado 
a fazê-lo, na forma dos arts. 48 e 61 da Constituição, 
até mesmo por lei ordinária, como visto. 

Não foi por outra razão que, aliás, o Poder Execu-
tivo lançou mão de sua iniciativa legislativa para tratar 
de prisão especial de promotores, por lei ordinária, o 
que fez na forma do inciso V do art. 40 da Lei nº 8.6254, 
de 12 de fevereiro de 19935.

Diante do exposto, requeiro ao Plenário o provi-
mento do presente recurso .

Sala das Sessões, 6 de maio de 2008. – Depu-
tado Marcelo Itagiba, PMDB/RJ.

2 Despacho do Presidente da República sobre o Parecer nº GM-23: “Aprovo”. Em 29-6-2001. Publicado no Diário Oficial de 6.7.2001.
3 Como por exemplo, ingresso na carreira; promoção; acesso aos tribunais; cursos oficiais de preparação; subsídios; aposentadoria; remo-
ção; funcionamento dos tribunais etc, no caso dos magistrados; organização, atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, garantias da 
vitaliciedade, inamovabilidade, irredutibilidade de subsídios, vedações etc, no caso dos promotores.
4 Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e 
dá outras providências.
5 Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica: (...) V – ser custodiado ou 
recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão 
antes do julgamento final;
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RECURSO Nº 163, DE 2008 
(Do Sr. Gladson Cameli e outros)

Contra parecer conclusivo da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadão 
ao Projeto de Lei n.º 6.302/2002.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do 
Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados com base no 

art. 132, § 2º, combinado com os artigos 58, § 1º do 
Regimento Interno, recorrem ao Plenário contra o pa-
recer conclusivo da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, nos termos do art. 54, I do RICD, 
ao Projeto de Lei nº 6302/2002, que “dispõe sobre a 
regulamentação do exercício das atividades dos pro-
fissionais em transporte de passageiros, “mototaxista”, 
em entrega de mercadorias, e em serviço comunitário 
de rua, e “motoboy” com o uso de motocicleta”, discu-
tido e votado nos termos do art. 58, § 2º, I, da Cons-
tituição Federal.

Entretanto, por tratar-se de matéria de elevado 
alcance social, pela complexidade e abrangência, deve 
ser exaustivamente analisada e debatida pela compo-
sição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 13 de maio 2008. – Deputado 
Gladson Cameli, PP/AC.

Proposição: REC 0163/08
Autor: GLADSON CAMELI E OUTROS

Data de Apresentação: 13/05/2008 3:22:52 PM
Ementa: Recorre contra parecer terminativo da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao 
Projeto de Lei nº 6302/2002.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 068
Não Conferem: 002
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 000
Ilegíveis: 001
Retiradas: 000
Total: 071

Assinaturas Confirmadas
1 – FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA)
2 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
3 – CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO)
4 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
5 – LEONARDO QUINTÃO (PMDB – MG)
6 – RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
7 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
8 – EFRAIM FILHO (DEM – PB)
9 – VICENTINHO (PT – SP)
10 – ÁTILA LIRA (PSB – PI)
11 – PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP)
12 – LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
13 – RAUL HENRY (PMDB – PE)
14 – EDMAR MOREIRA (DEM – MG)
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15 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
16 – GLADSON CAMELI (PP – AC)
17 – CARLOS WILLIAN (PTC – MG)
18 – DJALMA BERGER (PSB – SC)
19 – SILVINHO PECCIOLI (DEM – SP)
20 – ENIO BACCI (PDT – RS)
21 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
22 – LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
23 – REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP)
24 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
25 – SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
26 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
27 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
28 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
29 – LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
30 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
31 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
32 – TAKAYAMA (PSC – PR)
33 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
34 – DR. UBIALI (PSB – SP)
35 – NEUCIMAR FRAGA (PR – ES)
36 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
37 – GERALDO PUDIM (PMDB – RJ)
38 – AIRTON ROVEDA (PR – PR)
39 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
40 – TATICO (PTB – GO)
41 – VELOSO (PMDB – BA)
42 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
43 – EUDES XAVIER (PT – CE)
44 – ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)

45 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
46 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE)
47 – VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
48 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
49 – CIRO PEDROSA (PV – MG)
50 – JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
51 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
52 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
53 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
54 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
55 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
56 – BETO FARO (PT – PA)
57 – AYRTON XEREZ (DEM – RJ)
58 – MARCELO SERAFIM (PSB – AM)
59 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
60 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
61 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
62 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
63 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
64 – JÔ MORAES (PCdoB – MG)
65 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
66 – MARCELO TEIXEIRA (PR – CE)
67 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
68 – FERNANDO FERRO (PT – PE)

Assinaturas que Não Conferem

1 – FÁBIO FARIA (PMN – RN)
2 – PROFESSOR SETIMO (PMDB – MA)
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RECURSO Nº 168, DE 2008 
(Da Sra. Perpétua Almeida e outros)

Contra a apreciação conclusiva da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania(CCJC), sobre o Projeto de Lei 
nº 6.302, de 2002.

Despacho: Apense-se à(ao) Rec nº 
163/2008.

Apreciação: Proposição sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados, com base no art. 

132 § 2º, do Regimento Interno desta Câmara dos De-
putados, recorremos ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva do Projeto de Lei n.º 6.302, de 2002, que 
“ Regulamenta o exercício das atividades dos profis-
sionais em transporte de passageiros, “mototaxista”, 
em entrega de mercadorias, e em serviço comunitário 
de rua, e “motoboy” com o uso de motocicleta”. Pelas 
razões seguintes :

os mototaxistas e os motoboys são uma 
nova atividade profissional que consolidou-se 
nas cidades brasileiras do século XXI. Os mo-
totrabalhadores entregam remédio, comida, 
flores, todo tipo de mercadoria. Levam pas-
sageiros e serviços comunitários em ruas e 
quadras e garantem, a baixo custo, conforto 
e agilidade para milhões e milhões de pesso-
as nas cidades. 

A avaliação que fizeram do caso não considerou 
a realidade de cada região, nem o aspecto social das 
cidades e metrópoles brasileiras. As pessoas devem 
ter o direito de escolher o meio de transporte que lhe 
convier. Isto é constitucional. Não podemos negar a 
simpatia que os usuários têm para uma ou outra ati-
vidade.

O artigo 30 da Constituição Federal já dá po-
deres aos municípios para legislarem sobre causas 
de interesse local. Além disso, o Código de Trânsito 
Brasileiro já permite o transporte remunerado de um 
passageiro.

Sala das Sessões, – 13 de maio de 2008. – De-
putada Perpétua Almeida, PCdoB – AC.

Proposição: REC 0168/08

Autor: PERPÉTUA ALMEIDA E OUTROS

Data de Apresentação: 15/05/2008 4:37:00 PM
Ementa: Requer contra a apreciação conclusiva da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), sobre o Projeto de Lei nº 6.302, de 2002.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 065
Não Conferem: 002
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 004
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 071

Assinaturas Confirmadas

1 – JOFRAN FREJAT (PR – DF)
2 – EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
3 – LUIZ COUTO (PT – PB)
4 – WALDIR MARANHÃO (PP – MA)
5 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
6 – OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI)
7 – DR. NECHAR (PV – SP)
8 – GILMAR MACHADO (PT – MG)
9 – COSTA FERREIRA (PSC – MA)
10 – MOISES AVELINO (PMDB – TO)
11 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
12 – GERALDO RESENDE (PMDB – MS)
13 – HOMERO PEREIRA (PR – MT)
14 – MIGUEL MARTINI (PHS – MG)
15 – PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
16 – SANDRA ROSADO (PSB – RN)
17 – GORETE PEREIRA (PR – CE)
18 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
19 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
20 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
21 – NILSON MOURÃO (PT – AC)
22 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
23 – MOREIRA MENDES (PPS – RO)
24 – FERNANDO CORUJA (PPS – SC)
25 – PAULO TEIXEIRA (PT – SP)
26 – SILVIO COSTA (PMN – PE)
27 – ROGÉRIO MARINHO (PSB – RN)
28 – MANATO (PDT – ES)
29 – MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ)
30 – ANGELA AMIN (PP – SC)
31 – GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)
32 – NILMAR RUIZ (DEM – TO)
33 – JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)
34 – RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
35 – DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)
36 – PROFESSOR SETIMO (PMDB – MA)
37 – JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
38 – OTAVIO LEITE (PSDB – RJ)
39 – VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
40 – JORGINHO MALULY (DEM – SP)
41 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
42 – ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP)
43 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)



23612 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

44 – RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP)
45 – PAULO ABI – ACKEL (PSDB – MG)
46 – JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)
47 – FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
48 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
49 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
50 – RITA CAMATA (PMDB – ES)
51 – LIRA MAIA (DEM – PA)
52 – LINCOLN PORTELA (PR – MG)
53 – ZONTA (PP – SC)
54 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
55 – LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
56 – B. SÁ (PSB – PI)
57 – DR. UBIALI (PSB – SP)
58 – BETO FARO (PT – PA)
59 – ROBERTO SANTIAGO (PV – SP)
60 – CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
61 – EDMILSON VALENTIM (PCdoB – RJ)
62 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
63 – CHICO LOPES (PCdoB – CE)
64 – PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP)
65 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
Assinaturas que Não Conferem
1 – PAULO MALUF (PP – SP)
2 – NEUDO CAMPOS (PP – RR)
Assinaturas Repetidas
1 – NILMAR RUIZ (DEM – TO)
2 – MOISES AVELINO (PMDB – TO)
3 – PAULO MALUF (PP – SP)
4 – WALDIR MARANHÃO (PP – MA)

RECURSO N.º 169, DE 2008 
(Do Sr. Vital do Rego Filho)

Recorre da decisão da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados que determinou 
a devolução do PL nº 3.262, de 2008, ao 
Autor, com base no art. 137, §1º, inciso II, 
alínea “a”, do Regimento Interno.

Despacho:  Submeta-se ao Plenário 
após ter sido ouvida a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, nos termos do 
Art. 137, § 2º do RICD. Publique-se.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Por decisão da Mesa Diretora desta Casa Le-

gislativa, foi-me determinada a devolução do PL nº 
3.262, de 2008, “em virtude de ela conter matéria cuja 
iniciativa é privativa do Presidente da República, con-
soante o disposto no art. 61, §, inciso II, alínea “e”, da 
Constituição Federal”.

Recorro ao Plenário dessa decisão, nos termos 
regimentais do § 2º do art. 137 e o faço pelas seguin-
tes razões e de conformidade com a Nota Técnica 
elaborada pela Consultoria Legislativa desta Câmara 
dos Deputados:

Que “a matéria é passível de iniciativa 
parlamentar e não invade a área de compe-
tência do Poder Executivo”.

“O Conselho de Gestão Fiscal está pre-
visto no art. 67 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, nos seguintes termos:i

“Art. 67. O acompanhamento e a ava-
liação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão rea-
lizadas por conselho de gestão fiscal, consti-
tuído por representantes de todos os Poderes 
e esferas de governo, do Ministério Público e 
de entidades técnicas representativas da so-
ciedade, visando a: 

 ..............................................................
§ 2º Lei disporá sobre a composição e a 

forma de funcionamento do conselho.”
O dispositivo constitucional supostamente 

violado está redigido nos seguintes termos”
“Art. 61 ..................................................
 ..............................................................

1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 

 ..............................................................
II – disponham sobre:
 ..............................................................
e) criação e extinção de Ministérios e 

órgãos da administração pública, observado 
o disposto no art. 84,VI;

 ............................................................. ”
E O art. 84, inciso VI, assim dispõe:
“Art. 84. Compete privativamente ao Pre-

sidente da República:
 ..............................................................
VI- dispor, mediante decreto, sobre:
organização e funcionamento da adminis-

tração federal, quando não implicar aumento 
de despesa nem criação ou extinção de ór-
gãos públicos;

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

Verifica-se deste modo que:

1º o art. 61 da CF se refere à criação 
de órgãos;

2º o Conselho de Gestão Fiscal já está 
criado, pela própria Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que, inclusive, define a sua composi-
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ção, em termos gerais e discrimina as suas 
funções, as suas atribuições;

3º o art. 84 da CF prevê a edição de decre-
to para dispor sobre a organização e funciona-
mento da administração federal. O que não se 
aplica ao caso concreto, pois as normas gerais 
já foram definidas no próprio texto da LRF;

4º a própria LRF – complementar -, no 
§ 2º do art. 67, determina que lei (ordinária) 
disporá sobre a composição e a forma de fun-
cionamento do conselho.”

5º O Projeto nº 3.262, de 2008, “dá cum-
primento à determinação contida em lei com-
plementar, viabilizando a operacionalização 
de um órgão – conselho- criado há mais de 
8 anos, de extraordinária importância para a 
harmonização e coordenação da atuação dos 
entes da Federação e dos Poderes da Repú-
blica em matéria de Finanças Públicas.

Aplica-se, portanto, neste caso, o caput 
do art. 61 da Constituição Federal, que como 
regra geral, que estabelece como prerrogativa 
de qualquer membro da Câmara dos Depu-
tados a iniciativa das leis complementares e 
ordinárias. Ao Congresso Nacional tem sido 
imputada seguidamente a responsabilidade 
pela falta de iniciativa em matéria legislativa. E 
a Lei Complementar nº 101, de 2000, é con-
siderada a verdadeira Carta de Princípios do 
controle orçamentário e financeiro, aplicável a 
todos os entes da Federação e a todos os Po-
deres da República.

Assinale -se, por fim, que o Projeto es-
tabelece que a participação dos membros do 
Conselho será considerada função relevante 
e não terá remuneração, e o funcionamen-
to estará assegurado pelo apoio logístico da 
Controladoria-Geral da União. “

Por todo o exposto e as razões apresentadas, re-
queiro ao Plenário o provimento do presente recurso.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2008. – Depu-
tado Vital do Rêgo Filho.

RECLAMAÇÃO

Ofício n º 67/08

Brasília, 14 de maio de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Esclarecimentos Recurso nº 162/08

Senhor Presidente,
Em atenção ao despacho de V. Exª ao Recurso 

nº 162/08, do Deputado Manoel Júnior, data venia, 

estranho a Mesa ter recebido como recurso de deci-
são de questão de ordem. Esclareço que essa ques-
tão não foi formulada na Comissão e que o deputado-
autor não é membro do Colegiado, não encontrando 
amparo regimental no inciso XXI do art. 57 do RICD, 
que reza: “qualquer membro da Comissão pode le-
vantar questão de ordem sobre ação ou omissão do 
órgão técnico que integra, mas somente depois de re-
solvida conclusivamente pelo seu Presidente poderá 
a questão ser levada, em grau de recurso, por escrito, 
ao Presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento 
da matéria em trâmite”.

Vencida essa questão formal, prestarei os seguin-
tes esclarecimentos a Vossa Excelência:

– quando da apresentação do parecer do 
Relator, Deputado Cezar Schirmer, ao Projeto 
de Lei nº 7.431, de 2006, alguns parlamenta-
res argumentaram que a Emenda nº 1, da CFT 
era emenda de mérito e que a Comissão teria 
extrapolado sua competência, já que a análise 
daquele Colegiado deveria ater-se à adequa-
ção financeira e orçamentária;

– o Deputado Flávio Dino, com base no 
parágrafo único do art. 55 do RICD, apresentou 
Reclamação, solicitando que a referida emenda 
fosse considerada como não escrita, vez que 
a CFT teria se pronunciado sobre o que não 
era de sua competência.

Emenda nº 1 de 2008- CFT: “Suprima-se 
o § 4º do artigo 2º do Substitutivo da CEC”.

Art. 2º, § 4º, do Substitutivo da CEC – “Na 
composição da jornada de trabalho, observar-
se-á o limite máximo de dois terços da carga 
horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos”. 

– Com a transcrição da emenda em foco, 
fica evidente que a Comissão de Finanças e 
Tributação extrapolou, em muito, o seu âmbi-
to de competência,, pois evidentemente não 
se cuida de exame de adequação financeira 
e orçamentária, e sim tema de Mérito. Tanto é 
assim, que diversos membros da Comissão de 
Educação, além de entidades representativas, 
estiveram com integrantes da CCJC apontan-
do exatamente esta inovação promovida pela 
CFT, em relação ao pronunciamento de mérito 
efetuado pela Comissão própria. Frise-se que 
os ilustres membros da CFT sequer motivaram 
a acolhida da Emenda nº 1, como se constata 
com o exame do parecer ali emitido.

Recebi a Reclamação e dei provimen-
to, entendendo que na tramitação com poder 
conclusivo o momento para a apresentação da 
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reclamação prevista no dispositivo, antes de 
sua aprovação definitiva, seria na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, sob 
pena de preclusão, nos termos do que pres-
creve o parágrafo único do art. 55, com ênfase 
na parte grifada:

“Considerar-se-á como não escrito o pa-
recer, ou parte dele, que infringir o disposto 
neste artigo, o mesmo acontecendo em rela-
ção às emendas ou substitutivos elaborados 
com violação do art. 119, §§ 2º e 3º, desde 
que provida reclamação apresentada antes 
da aprovação definitiva da matéria pelas Co-
missões ou pelo Plenário“;

Ora, como a matéria não está sujeita à 
aprovação do Plenário é evidente que a Re-
clamação somente poderia ser apresentada 
perante a última Comissão que a aprova defi-
nitivamente, nos termos do nosso Regimento 
Interno. Além da interpretação literal do Regi-
mento, procedemos à interpretação lógica e 
sistemática, todas as técnicas conduzindo ao 
mesmo resultado. Não se trata de imaginar 
que a CCJC tem mais ou menos poderes do 
que a CFT, mas sim de compreender, que, 
em se cuidando de tramitação conclusiva, ou 
a Reclamação é apresentada perante a CCJC 
ou não pode ser manejada, o que obviamen-
te descumpriria o nosso Regimento, confor-
me demonstrado. Apenas para argumentar, 
indagamos:

em não sendo apresentada perante a 
CCJC, onde seria oferecida a Reclamação 
prevista no art. 55, do Regimento? Se não 
fosse a CCJC, quem apreciaria a questão, 
uma vez que a matéria não está submetida 
ao Plenário?

Por força do § 1º do art. 24, do RICD – 
“aplicam-se à tramitação dos projetos de lei 
submetidos á deliberação conclusiva das Co-
missões, no que couber, as disposições previs-
tas para as matérias submetidas à apreciação 
do Plenário da Câmara”. Concluida apreciação 
definitiva no âmbito da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, entendi que cabe 
ao Presidente deste órgão técnico assumir a 
competência para resolver as reclamações 
baseadas no art. 55. Menciono, ainda, o inciso 
XVII do art. 41, que elenca entre as atribuições 
de Presidente de Comissão: resolver de acordo 
com o Regimento, as questões de ordem ou 
reclamações suscitadas na Comissão;

Esclareço, ainda, que quando da votação 
da matéria expliquei que a votação seria sobre 
o parecer do relator, com a modificação acei-
ta por ele, na forma da complementação de 
voto e, ainda, com exclusão da emenda nº 1 
da CFT, ressalvados os destaques. A matéria 
foi submetida a votos na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania e, assim, foi 
aprovada por unanimidade.

Este são os esclarecimentos que julgo 
relevantes.

Entretanto, caso Vossa Excelência en-
tenda que outro é o momento para a apre-
sentação da reclamação, solicito que receba 
esta como reclamação deste Deputado, em 
nome da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pois a Emenda nº 1 da CFT 
diz respeito ao mérito da matéria e não à sua 
adequação financeira e orçamentária e a con-
sidere como não escrita.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente.

Recebo como Reclamação. Numere-se. 
Encaminhe-se, por cópia, à Comissão de Fi-
nanças e Tributação, para prestar informações 
no prazo de três sessões. Publique-se.

Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.941, DE 2007 
(Do Senhor Chico D’angelo)

Requer a convocação de Sessão So-
lene da Câmara dos Deputados para o dia 
8 de maio de 2008 em comemoração aos 
130 anos do Jornal O Fluninense

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no ar-

tigo 68, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de Sessão Solene em comemora-
ção aos 130 anos do Jornal O Fluminense, no dia 08 
maio 2008.

Justificação

No próximo dia 8 de maio o jornal O FLUMINEN-
SE – o segundo periódico mais antigo em circulação 
no Estado do Rio de Janeiro, sexto no país – completa 
130 ANOS de existência, mantendo-se entre as raras 
publicações na América Latina a transpor os últimos 
três séculos.

Pesquisar seu arquivo com mais de 38 mil edi-
ções é fazer uma viagem no tempo.
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O FLUMINENSE nasceu no ano de 1878, em 
Niterói, a tempo de assistir a última década do regime 
monárquico, comandado por D. Pedro II.

As páginas de O FLUMINENSE ajudam a com-
preender os fatos que transformaram radicalmente o 
Brasil, o mundo e o próprio jornalismo ao longo do sé-
culo XX. Nelas, o leitor encontra toda a rica história da 
república, da deposição do último monarca à eleição 
do atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o avanço 
da medicina, da invenção da penicilina à conclusão do 
Projeto Genoma; a mudança dos costumes, da publi-
cação da Lei Áurea à implantação do sistema de cotas 
para negros no Brasil; a revolução tecnológica, do pri-
meiro telefone à conquista da Lua; a saga do futebol 
brasileiro, da primeira partida ao Penta no Japão.

A construção da Torre Eiffel. As guerras que aba-
laram o século. As grandes tragédias, como o naufrágio 
do Titanic, em 1912, e o incêndio criminoso do circo 
em Niterói, em 1961. E muito mais.

Nesses 130 anos, O FLUMINENSE também se 
revelou um manancial de talentos, abrindo suas pá-
ginas para a estréia de jovens que, anos mais tarde, 
tornaram-se medalhões da nossa literatura, incluindo 
diversos membros da Academia Brasileira de Letras. 
Entre seus colaboradores podemos destacar Belisário 
Augusto, Euclides da Cunha, Osório Duque Estrada, 
Geraldo Bezerra de Menezes, Oliveira Vianna, Padre 
Júlio Maria, Olavo Bilac, Rubem Braga e Irineu Mari-
nho, entre outros.

Sala de sessões, 31 de outubro de 2007. – Chico 
D’angelo, Deputado Federal – PT/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.160 , DE 2008 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Requer a realização de sessão solene 
da Câmara dos Deputados para comemo-
rar os trinta anos do Pólo Petroquímico de 
Camaçari (BA).

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce-
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e 
ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene 
desta Casa para comemorar os trinta anos de entrada 
em operação do Pólo Petroquímico de Camaçari (BA), 
que ocorreu no dia 29 de junho de 1978.

Justificação

Há cerca de 30 anos, em 29 de junho de 1978, 
entrava em operação, no Estado da Bahia, o Pólo Pe-

troquímico de Camaçari, o maior complexo industrial 
integrado do hemisfério sul e o primeiro complexo pe-
troquímico planejado do Brasil. 

Instalado a cerca de 50 km de Salvador, esse 
Pólo mudou o perfil econômico da Bahia e o mercado 
de trabalho dos baianos, constituindo-se, ainda hoje, 
uma das mais significativas contribuições para a des-
concentração industrial no Brasil. 

O investimento global feito no Pólo Petroquímico 
de Camaçari é superior a US$ 11 bilhões e sua capaci-
dade instalada permite o fornecimento de 11,5 milhões 
de tonelada por ano de produtos químicos e petroquí-
micos básicos, intermediários e finais. Sua produção 
no segmento químico e petroquímico atende a mais 
da metade das necessidades do país.

Por meio de suas mais de 60 empresas quími-
cas, petroquímicas e de outros ramos de atividade 
como indústria automotiva, de celulose, metalurgia 
do cobre, têxtil, bebidas e serviços, o Pólo contribui, 
anualmente, com valores superiores a R$ 700 milhões 
em ICMS para o Estado. Além disso, emprega 13 mil 
pessoas diretamente e 20 mil por meio de empresas 
contratadas.

O Pólo surgiu de um modelo tripartite, com parti-
cipação acionária do Estado e da iniciativa privada na-
cional e estrangeira. Com o processo de privatizações, 
iniciado na década de 90, ocorreu uma reestruturação 
de capitais que culminou, em 2001, na aquisição da 
central de matérias-primas, a Copene Petroquímica 
do Nordeste S.A., pelos Grupos Odebrecht e Mariani. 
Posteriormente, em 2002, esses grupos integraram os 
seus próprios ativos do setor petroquímico aos ativos 
da Copene. 

Essa aquisição representou um marco na rees-
truturação da petroquímica nacional, por integrar a 
central às unidades de segunda geração, dotando-a 
de capital, escala de produção e aporte tecnológico 
para ampliar a sua competitividade mundial.

Dessa forma, nasceu a Braskem, empresa de 
classe mundial, líder no seu segmento na América 
Latina, com ativos avaliados em R$12 bilhões. Essa 
empresa é um dos cinco maiores empreendimentos 
privados do País.

A maioria das empresas do Pólo está interligada 
por dutovias à unidade de insumos básicos da Braskem, 
que recebe derivados de petróleo da Petrobras, prin-
cipalmente a nafta, em sua unidade de insumos bá-
sicos de Camaçari e os transforma em petroquímicos 
básicos como eteno, propeno, benzeno, tolueno, bu-
tadieno e xileno. 

Esses produtos, além de utilidades como energia 
elétrica, vapor, água e ar de instrumento, são forne-
cidos para unidades produtivas da própria Braskem e 
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para indústrias vizinhas, de segunda geração, que, por 
sua vez, fabricam os petroquímicos intermediários e 
alguns produtos finais.

Apesar dos avanços, é importante registrar que 
ainda é reduzido o volume de produtos finais químicos 
e petroquímicos produzidos em Camaçari. O fortaleci-
mento da cadeia produtiva requer a atração de novas 
empresas transformadoras.

O faturamento anual do Pólo é de aproximada-
mente US$ 14 bilhões; sua participação no Produto 
Interno Bruto baiano é superior a 30%; as exporta-
ções representam cerca de US$ 2 bilhões por ano, o 
que representa cerca de 35% do total exportado pelo 
Estado da Bahia.

A fase atual do Pólo Petroquímico de Camaçari 
apresenta como traços marcantes a expansão e a di-
versificação. Nos últimos anos, os maiores empreen-
dimentos implantados na Bahia ocorreram na região 
do Pólo.

A Ford instalou um Complexo Industrial que é 
o maior e o mais recente investimento da montado-
ra em todo o mundo, com investimentos de cerca de 
US$ 1,9 bilhão. Esse Complexo produz 250 mil veí-
culos por ano para os mercados interno e externo. Já 
a Monsanto investiu US$ 550 milhões para instalar a 
primeira indústria de matérias-primas para herbicidas 
da América do Sul.

Em razão do papel decisivo do Pólo Petroquímico 
de Camaçari no crescimento não apenas do Estado 
da Bahia, mas de todo o Brasil, proponho a realização 
de uma sessão solene para comemorar os 30 anos de 
sua entrada em operação.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2008. –  De-
putado Daniel Almeida, (PCdoB – BA).

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.168, DE 2008 
(Do Sr. Deputado Fernando Ferro)

Requer a convocação de Sessão So-
lene da Câmara dos Deputados, para o dia 
25 de junho de 2008, às 10h00.

Senhor Presidente,
Senhor Presidente representando um décimo da 

composição da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência, com base no art. 68 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão 
Solene desta casa para o dia 25 de junho, às 10h00 
a fim de homenagear em plenário a nação brasileira, 
representada pela seleção nacional, pela conquista do 
primeiro título mundial de futebol de nossa história .

Justificação

Brasil, terra do futebol! Assim somos conhecidos in-
ternacionalmente. Não se restringe a essa grande honra 
nossa cultura, mas é inegável que o futebol aflora em nossa 
terra de norte a sul sendo parte integrante de nossa iden-
tidade nacional e conforme se referiu o sociólogo Gilberto 
Freyre, o futebol é “verdadeira instituição nacional”.

Traço marcante de nossa brasilidade, o futebol 
brasileiro elevou nosso país a uma categoria invejável 
de penta-campeões. Essa marca começou em 1958.

O cinqüentenário da primeira copa do mundo de fu-
tebol que o Brasil conquistou é uma especial oportunidade 
para homenagear nossos grandes campeões e a todo o 
povo brasileiro que como é conhecido nacionalmente é o 
13 integrante da equipe e a alma de nossas conquistas.

“Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol!
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol!
Nos versos de Milton Nascimento e Fernando 

Brant, fica mais claro a paixão nacional. O Brasil pára 
para ver o futebol. Como poucos elementos de nossa 
cultura, esse esporte se mistura à nossa identidade. Não 
por acaso, nossos jogadores são os mais valiosos do 
mundo e a cada nova copa paramos o Brasil e mesmo 
sem querer nossa alma se une aos valorosos jogado-
res que nos iniciaram nessa conquista e do fundo de 
nosso peito a cada jogada temos certeza que somos 
os melhores do mundo e sem medo aflora aos nossos 
lábios o jargão: Prá frente Brasil, salve a seleção! 

Por estes entre outros motivos que requeiro esta 
sessão solene.

Sala das Sessões. – 11 de fevereiro de de 2008. 
– Fernando Ferro, Deputado Federal PT/PE – Luiz 
Sérgio, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.284, DE 2008 
(Do Sr. Deputado Chico Alencar)

Senhor Presidente,
Requeremos, com base no artigo 68 do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, a realiza-
ção de Sessão Solene destinada a comemorar os 200 
anos de fundação do Banco do Brasil, no dia 14 de 
outubro de 2008.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2008. – 
Deputado Chico Alencar, PSOL/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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REQUERIMENTO Nº 2.436, DE 2008 
(Da Sra. Luiza Erundina e outros)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 68 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, a convocação de 
Sessão Solene em homenagem póstuma a Chiara 
Lubich. 

Sala das Sessões, 18, de março de 2008. – De-
putada Luiza Erundina, PSB/SP.

Justificação

Nascida em 22 de janeiro de 1920 e falecida no 
último dia 14 de março, aos 88 anos, em sua residên-
cia em Rocca di Papa, Itália, Chiara Lubich pode ser 
considerada uma das mais expressivas figuras femi-
ninas da Igreja Cristã das últimas décadas.

A principal razão disso foi o fato de ser ela a ide-
alizadora e presidenta do Movimento dos Focolares, 
surgido em plena Segunda Guerra Mundial, em 7 de 
dezembro de 1943, data tomada como referência por-
que foi aquela em que a homenageada decidiu pela 
consagração total de sua vida a Deus.

Mas, logo no ano seguinte, experimentou grande 
sofrimento e provação. Trento (cidade onde vivia então) 
sofreu um dos seus mais violentos bombardeios. Ao 
contrário de muitos que decidiram fugir para se abri-
gar nas montanhas, decide ficar e amparar a sua mãe, 
abalada pela perda de seus quatro filhos. Opta pela 
compaixão (sentir a dor alheia) em relação à humani-
dade e particularmente aos pobres de sua cidade pela 
força do amor de Deus, uma descoberta que ela define 
como “fulgurante”, “mais forte do que as bombas que 
atingiam Trento”, e que foi imediatamente comunicada 
e compartilhada com suas primeiras companheiras. E 
a vida delas muda radicalmente. Essa experiência foi 
realmente intensa; vale o registro da seguinte manifes-
tação de vontade delas: afirmavam que, se morressem, 
gostariam que em seus túmulos fosse colocada uma 
única inscrição: “E nós acreditamos no amor”. Esta 
descoberta descortina o horizonte que se tornará o 
objetivo da vida delas e do Movimento: contribuir para 
realizar o mandamento de Jesus Cristo (“que todos 
sejam um para que o mundo creia”), o seu projeto de 
unidade para a família humana.

Chiara não vê na descoberta do Evangelho um 
fato apenas espiritual, mas tem a certeza de que o 
Evangelho vivido provoca a mais potente revolução 
social. A primeira experiência acontece ainda nos 
anos 40, quando Chiara e suas primeiras companhei-
ras partilham seus poucos bens com os pobres dos 
bairros mais necessitados de Trento. Elas vêem as 
promessas evangélicas se realizarem: “Dai e vos será 
dado”; “Pedi e recebereis”. Em plena guerra chegam, 

com uma abundância inesperada, alimentos, roupas 
e medicamentos para que fossem atendidas muitas 
necessidades.

Em 1948, Chiara conhece Igino Giordani, pionei-
ro da caminhada ecumênica com quem construiu as 
vigas mestras do Movimento: buscar a espiritualidade 
na unidade e na paz por intermédio do amor. No ano 
seguinte, conhece também o jovem seminarista Pas-
quale Foresi (primeiro sacerdote pertencente ao Movi-
mento dos Focolares) cujo projeto era conjugar Evan-
gelho e vida na Igreja; em 1956, já ordenado, inspirou 
um novo ramo do movimento, os “voluntários”, formado 
por pessoas desejosas de viver verdadeiramente a uni-
dade entre irmãos e irmãs e também comprometidas 
com diversas áreas de interesse: política, economia, 
justiça, saúde etc.

Em 1964 Chiara foi recebida pela primeira vez 
numa audiência com um Papa, Paulo VI, que reconhece 
no Movimento uma “Obra de Deus”. Daquele momento 
em diante multiplicam-se as audiências privadas e pú-
blicas, primeiramente com Paulo VI e depois com João 
Paulo II, os quais em diversas ocasiões, inclusive ma-
nifestações internacionais, dirigiram-se aos membros 
do Movimento. Em 1984 João Paulo II visita o Centro 
Internacional do Movimento, em Rocca di Papa. Reco-
nhece no Movimento a fisionomia da Igreja do Concílio, 
e no seu carisma uma expressão do “radicalismo de 
amor” que caracteriza os dons do Espírito Santo na 
história da Igreja.

Chiara sempre repetia que toda a obra em torno 
do Movimento “não foi pensada apenas por uma men-
te humana, mas vem do Alto. São as circunstâncias 
que manifestam o que Deus deseja. Nós procuramos 
seguir a Sua vontade dia após dia.”. A unidade entre 
pessoas, categorias sociais, e povos, constantemen-
te indicada como o principal objetivo do Movimento, 
é alimentada por Chiara com escritos, palestras, en-
contros, viagens, mencionando sempre a inspiração e 
o radicalismo originário do carisma, ou seja, de nova 
espiritualidade que dá início a uma nova corrente na 
vida da Igreja, a Espiritualidade da Unidade.

Em 1991, esteve no Brasil e ficou impressionada 
com o contraste social existente, motivando-a a colocar 
em andamento no país o projeto “Economia de Comu-
nhão”, um marco dentro da concepção de economia 
solidária. Hoje essa nova teoria e práxis econômica é 
realidade em crescente desenvolvimento, sendo, inclu-
sive, objeto de vários estudos acadêmicos.

Outra expressão de relevo de seu trabalho foi a 
instituição, em 1996, do Movimento Político Pela Uni-
dade – MPPU. Chiara entendia que os ideias de liber-
dade e igualdade da Revolução Francesa já haviam 
sido colocados em prática mediante experiências po-
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líticas influenciadas pelo liberalismo e pelo socialismo, 
todavia a fraternidade encontrava-se relegada. Propôs, 
então, o seu resgate como novo paradigma da ação 
política. Hoje o Movimento atua em vários países, in-
clusive no Brasil, onde teve início oficial em 2001, pre-
cedido de um momento significativo: a visita, em 1998, 
da Comissão Mista de Combate à Fome e à Pobreza 
do Congresso Nacional ao Centro Nacional do Movi-
mento dos Focolares, em Vargem Grande Paulista, 
Estado de São Paulo, para conhecer o projeto piloto 
de “Economia de Comunhão”.

E muitos foram os prêmios de reconhecimento 
que Chiara recebeu em vida.

Em que pese o Movimento adotar a máxima de 
“amar a fundo e falar pouco”, preocupado em “ser” ou 
invés de “aparecer”, em 1977 as atividades de Chiara 
começam a ganhar notoriedade pública. O esforço de 
unidade, paz e diálogo entre povos, religiões e culturas 
promovido por Chiara Lubich foi reconhecido publica-
mente por organismos internacionais, culturais e reli-
giosos. Ela recebeu, entre outros reconhecimentos, o 
Prêmio Templeton para o Progresso da Religião (1977); 
o Prêmio Unesco 1996 para a Educação para a Paz; o 
Prêmio Direitos Humanos do Conselho Europeu (1998), 
doutorados honoris causa conferidos por Universida-
des de diversos países, cidadanias honorárias, além 
de reconhecimentos por parte de grandes religiões e 
de líderes de diversas Igrejas.

Hoje, o Movimento dos Focolares encontra-se 
difundido em 182 países, congregando mais de dois 
milhões de adeptos irradiadores da paz.

Por todo o exposto, tenho a convicção de que 
será extremamente oportuna a homenagem póstuma 
desta Casa a uma mulher de grande envergadura e 
que encarnou a fraternidade na sua plenitude.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08, – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.710, DE 2008 
(Do Senhor George Hilton Cecilio,  

Ricardo Berzoini e Outros)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos Deputados para o dia 25 
de junho às 10:00 hora, para comemoração 
do Dia dos imigrantes.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câ-

mara dos Deputados, requeremos a V.Exª, com base 
no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, 
a convocação de sessão solene desta Casa para o 
dia 25 de junho, às 10:00 horas, a fim de recepcionar-

mos, em Plenário, para comemorarmos o DIA DOS 
IMIGRANTES.

Sala de Sessões, 13, de maio de 2008. – De-
putado George Hilton Cecilio – Deputado Ricardo 
Berzoini.

Defiro. Publique-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.734, DE 2008 
(Do Sr. Vilson Covatti)

Requer a apensação do Projeto de 
Lei Complementar nº 161/00 ao Projeto de 
Lei nº 513/99.

Senhor Presidente Arlindo Chinaglia,
Nos termos dos artigos 142 e 143, II, b, do Regi-

mento Interno desta Casa, solicito a Vossa Excelência 
proceder a apensação do Projeto de Lei Complementar 
nº 161/00, do Sr. Raimundo Gomes de Matos, que “Cria 
o Fundo de Reparação Civil” – objetivando ressarcir 
ao SUS as despesas com atendimento e tratamento 
de pacientes portadores de doenças provocadas ou 
agravadas em decorrência do tabagismo, ao Projeto 
de Lei nº 513/99, do Sr. Cunha Bueno, que “Institui o 
ressarcimento obrigatório aos estabelecimentos públi-
cos de saúde, pelas indústrias de cigarros e derivados 
do tabaco, das despesas com o tratamento de pacien-
tes portadores de doenças provocadas ou agravadas 
pelo fumo e seus derivados”, por se tratarem de ma-
térias correlatas.

Justificação

A apensação solicitada tem por objetivo contribuir 
com o desafogamento dos trabalhos desta casa, dando 
maior celeridade às suas deliberações, fazendo com 
que matérias que versem sobre o mesmo tema, ou, de 
igual intenção de mérito, tramitem de forma conjunta 
desde que respeitada a prevalência prevista no Art. 
143, II, b, do Regimento Interno, o que irá possibilitar, 
dada à tramitação avançada das possíveis correlatas 
enquadradas no citado regramento, um expressivo ga-
nho de tempo em relação às matérias com apresenta-
ção ulterior. Assim sendo, as comissões temáticas irão 
dispor de tempo precioso para debates de questões 
importantes para a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2008. – Vilson 
Covatti, Deputado Federal – RS/Vice-Líder PP.

Indefiro, pela absoluta impossibilidade 
de tramitarem em conjunto proposições de es-
pécie diferente. Publique-se. Oficie-se.

Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.
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REQUERIMENTO Nº 2.760, DE 2008 
(Dep. Ronaldo Caiado e Dep. Roberto Magalhães)

Requer a retirada de tramitação.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.ª, nos termos do art. 104. do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retira-
da de tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
43/2007, que “susta a aplicação do art. 13 do Decreto 
nº 5.820, de 29 de junho de 2006, que “dispõe sobre 
a implantação do SBTVD-T, estabelece diretrizes para 
transição do sistema de transmissão analógica para o 
sistema de transmissão digital do serviço de radiodifu-
são de sons e imagens e do serviço de retransmissão 
de televisão, e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tado Ronaldo Caiado, DEM- GO – Deputado Roberto 
Magalhães, DEM – PE.

Defiro a retirada, nos termos dos arts. 
104, caput, e 114, inciso VII, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se. 
Publique-se.

Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

 
REQUERIMENTO Nº 2.803, DE 2008 

(Do Sr. Osório Adriano)

Requer a desapensação do PL nº 
6625/06. que encontra-se na Comissão de 
Desenvolvimento Urbano de autoria do Dep. 
Osório Adriano.

Senhor Presidente,
Requero a V. EX. ª, nos termos dos arts. 142 

e 143 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a contrário sensu, a desapensação da PL nº 
6625/2006, do Sr. Osório Adriano que se encontra na 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, apenso ao PL 
nº 1489/2007.

Salas das Sessões, 27 de maio de 2008. – De-
putado Osório Adriano, DEM/DF.

Indefiro a desapensação, por consi-
derar que as Proposições versam sobre o 
mesmo assunto, estando correta a distri-
buição por dependência, determinada nos 
termos do art. 139, inciso I, do Regimento 
Interno. Oficie-se ao Requerente e, após, 
publique-se.

Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lael Va-

rella.
O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, comemoramos no último dia 13 de maio os 120 
anos da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, 
que extinguiu a escravidão que infelizmente vigorou no 
Brasil. Nossa história precisa ser resgatada e comemo-
rada, a fim de que os grandes feitos que a assinalaram 
se tornem conhecidos. Eles servem assim de exemplo 
e estímulo para que outros, tanto em nossos dias como 
na posteridade, possam reproduzi-los.

Ao contrário de certo revisionismo histórico que 
distorce a verdade em nome de uma luta de classes, 
gostaria de mencionar e ao mesmo tempo dar conhe-
cimento aos meus pares de 3 comemorações que 
merecem ser registradas desta tribuna. 

No Rio de Janeiro, a Imperial Irmandade de Nos-
sa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos começou o dia 13 de maio prestando homena-
gem à D. Isabel e aos grandes abolicionistas junto ao 
Monumento à Redentora, na Avenida Princesa Isabel, 
no Leme. Ao meio-dia, realizou-se uma Missa e Ofí-
cio De Profundis pelas almas da Família Imperial, dos 
abolicionistas e dos escravos do Brasil, na Imperial 
Irmandade dos Homens Pretos.

À tarde, missa solene em ação de graças pelos 
120 anos da redenção do Brasil e em memória de D. 
João, Príncipe Regente, que exatamente 200 anos 
atrás celebrou seu primeiro aniversário natalício com 
Missa e Te Deum na Igreja do Rosário, então Sé Ca-
tedral do Rio de Janeiro.

A programação encerrou-se com solenidade na 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
durante a qual se procedeu à outorga dos Títulos de 
Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, em caráter 
post mortem aos grandes abolicionistas José Bonifá-
cio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência, 
que nasceu em 1763 e morreu em 1838; José Maria 
da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, que nas-
ceu em 1819 e morreu em 1880; Antonio Frederico de 
Castro Alves, o Poeta dos Escravos, que nasceu em 
1847 e morreu em 1871, e José Carlos do Patrocínio, 
o Tigre da Abolição, que nasceu em 1853 e morreu 
em 1905.

Em Minas Gerais, a solenidade foi realizada na 
Comunidade dos Arturos, no Município de Contagem, 
na área metropolitana de Belo Horizonte. Com sua 
expressiva religiosidade, a Comunidade dos Arturos, 
representada juridicamente pela Irmandade Nossa 
Senhora do Rosário de Contagem, vem há mais de 
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um século manifestando culto a Nossa Senhora do 
Rosário. 

O dia 13 de Maio é especialmente comemorado 
por eles em lembrança da Abolição da Escravatura. 
Neste ano, a festa contou com a presença de um bis-
neto da Princesa Isabel, o Príncipe Imperial do Brasil, 
Dom Bertrand de Orleans e Bragança.

No Espírito Santo, no marco das comemorações 
do dia 13 de maio, a direção do Museu do Município 
de São Mateus teve a feliz idéia de contemplar 120 
afrodescendentes com o título de Cidadão Vencedor. 
Entre os homenageados encontravam-se também o ex-
Prefeito Amocim Leite, o Vice-Prefeito Antônio Gomes, 
os Vereadores Paulo Rodrigues de Matos e Jorge Recla 
de Jesus e o Padre Jefferson Luiz Guimarães. 

O organizador da programação foi o curador do 
Museu, o historiador Eliezer Nardoto, segundo o qual 
a única exigência requerida do cidadão homenagea-
do era ter nascido em São Mateus. Ressaltou ainda 
que, na escolha, deu prioridade aos representantes 
de diversos setores da sociedade: educação, saúde, 
esporte, folclore, religião, funcionalismo público e mo-
vimentos sociais. 

“Eu fico muito satisfeito em receber esta homena-
gem, nunca aconteceu, pela luta que tenho de muitos 
anos. Eu fico satisfeito e agradeço a Eliezer Nardoto 
e o povo que me ajudou. Esta homenagem me dá or-
gulho e fica na lembrança pelo resto da vida”, disse 
um dos homenageados, o agricultor do Sítio São João, 
na comunidade Rio Preto, Antônio Manoel dos Santos 
Filho, 68 anos.

O Prefeito Lauriano Zancanela, que participou 
da entrega do título Cidadão Vencedor, declarou em 
seu pronunciamento: “Nós temos que somar esforços 
para unir em torno de uma pátria, onde a questão das 
diferenças de religião, cor da pele e de condição so-
cial não sejam empecilhos para vivermos na plenitu-
de da paz”.

Sr. Presidente, no momento em que assistimos 
a várias forças querendo dilacerar o Brasil, dividindo-o 
entre indígenas, negros e brancos, folga saber que 
solenidades como essas são realizadas pelo Brasil 
afora, num clima não só de concórdia – com um mes-
mo coração –, mas da melhor das concórdias: aquela 
que se dá entre irmãos cuja mãe comum é a Pátria 
brasileira. 

Saibamos promover os vencedores e desbrava-
dores de um Brasil pacífico e cristão, sem divisão ou 
luta de classes e raças. 

Tenho dito.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, hoje, às 16h30min, teremos 
audiência com o Ministro da Ciência e Tecnologia, com 

a participação de toda a bancada do Amazonas, Depu-
tados Federais e Senadores. A audiência foi marcada 
pelo saudoso Senador amazonense Jefferson Péres, 
que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou 
um legado, uma história, uma conduta de transparên-
cia e de respeitabilidade.

Vamos tratar nessa audiência de recursos para 
investimentos na Amazônia, na área de ciência e tec-
nologia e em pesquisa, e também da ampliação dos 
campi universitários para os locais mais distantes da 
Amazônia.

O objetivo é oferecer educação de qualidade e ao 
mesmo tempo vocacionada, para que possamos explo-
rar, por meio da ciência e da tecnologia e do avanço 
das universidades, todo o potencial da região.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há alguns anos 
o Estado de Rondônia privatizou a CERON, a mando 
do Governo Federal. Àquela época a CERON devia 60 
milhões de reais e foi vendida por 60 milhões de reais. 
Mas ela tinha mais de 100 milhões de reais a receber. 
Agora, ela está sendo privatizada junto com outras 
empresas no País, com prejuízo de aproximadamen-
te 700 milhões de reais. Vamos requerer ao Tribunal 
de Contas da União e à Controladoria-Geral da União 
uma auditoria.

Sr. Presidente, o que nos deixa assustados é 
que as pessoas que participaram dessa administração 
estão sendo convidadas a assumir algumas diretorias 
agora em âmbito federal. 

É necessário que o Governo Lula fique atento a 
essa situação, para não dar continuidade a desvios ou 
prejuízos no próprio Governo Federal quanto à distri-
buição de energia.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para 
pedir a V.Exa. a transcrição nos Anais da Casa de 2 
importantes artigos sobre a personalidade e a memó-
ria do Senador Jefferson Péres, pelo Amazonas, cuja 
vida é um patrimônio moral daquele Estado. São eles 
O legado de Jefferson Péres e De Exceção a Paradig-
ma, publicados no jornal O Liberal dos dias 24 e 27 de 
maio, respectivamente.

Certamente, essa transcrição será conservada 
nos Anais do Congresso Nacional, onde S.Exa. se 
pontificou e o qual honrou, pelo trabalho profícuo em 
defesa da ética na política. S.Exa. se manteve sempre 
coerente a seus princípios.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que faça 
com que se dê publicidade a essa transcrição no pro-
grama A Voz do Brasil. Muito obrigado.
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ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Editorial

O legado de Jefferson Péres

Edição de 24-5-08

Michel de Montaigne (1533-1592), o pensador 
francês, dizia que ‘quem ensinasse os homens a mor-
rer, ensiná- los-ia a viver.

Não se sabe se o senador Jefferson Péres (PDT-
AM), que o Brasil perdeu ontem, aos 76 anos, chegou 
a ensinar alguém a morrer. Mas é certo que ensinou 
muitos a viver.

É pena que tantos próximos a ele, tantos com-
panheiros de Senado e de Congresso não tenham 
aprendido suficientemente com Jefferson Péres, num 
campo onde ele se fez conhecer muito bem: o da po-
lítica, o da vida pública.

Às esconsas ou mesmo em público, mas por 
meias palavras e tortuosas considerações, congres-
sistas incomodados com a luz dos holofotes direciona-
das para Jefferson Péres, considerado quase uma avis 
rara em termos de inteireza ética, num ambiente em 
que prolifera o relaxamento moral, muitos congressis-
tas, pois, argumentavam que o senador amazonense 
não poderia ser considerado a perfeição, porque hu-
mano e sujeito a erros, sobretudo porque atuava na 
vida pública.

É claro que esse argumento é e sempre foi tão 
pobre, tão falto de consistência que chega a provocar 
uma dolorosa perplexidade.

Somente os imbecis, os desprovidos de qualquer 
senso de razoabilidade e os que, nada tendo a dizer, 
insistem em dizer qualquer coisa, somente estes po-
deriam imaginar que um elogio a posturas edifican-
tes como as de Jefferson Péres no exercício de seu 
mandato parlamentar implicaria reconhecê-lo perfeito, 
imune a erros.

Jefferson Péres despontou por ser diferente. Dife-
rente para o bom. Diferente para o bem. Diferente em 
relação àquilo que a política deveria ser: um meio para 
impedir que os conflitos de interesses, em qualquer 
sociedade civilizada, desbordem para voluntarismos 
que tendem a desconsiderar os anseios gerais e dar 
prevalência a apetites pessoais.

O que é a roubalheira na vida pública, senão a 
predominância desses apetites pessoais – deletérios, 
perniciosos, destrutivos, corrosivos e repulsivos?

O que é a roubalheira na vida pública, senão a 
arrogância de poderosos – mais ou menos poderosos 
– que entram remediados na política e acumulam pa-

trimônios consideráveis sem nunca terem feito nada 
na vida, absolutamente nada, a não ser locupletar-se 
política?

O que é roubalheira, o que é o descaramento 
absoluto, o que é a falta de respeito à coletividade, 
senão contrariar as esperanças de quantos ainda não 
arquivaram a firme crença de que o patrimônio público 
deve ser tratado como mais zelo do que o patrimônio 
privado, justamente por ser público o patrimônio?

o que é o desregramento ético, senão o hábito 
que em regra todos os políticos têm, de bater no pei-
to e considerarem-se o mais puro dos seres, quando 
em realidade se sabe que são indignos de rastejar até 
onde os vermes rastejam?

Sobre isso, Jefferson Péres manifestou-se certa 
vez, no ano passado, durante os momentos mais ten-
sos e mais degrantes do Renangate, quando tentaram 
chantageá-lo. Disse então o senador amazonense: ‘Ca-
nalhas de todos os matizes, eu não sou como vocês: 
ética para mim não é pôse, não é bandeira eleitoral, não 
é construção artificial de imagem para uso externo’.

É isso. Apenas gente como a que Jefferson Pé-
res impôs qualificativo dos mais emblemáticos é ca-
paz de fazer da ética uma pôse, uma performance 
para consumo externo, uma bandeira para desfraldar 
no palanque, local justamente onde mais se mente, 
onde mais se espanca a ética, onde mais há exces-
sos despudorados.

Gente como foi Jefferson Peres constrói vida 
pública digna. Gente como foi Jefferson Péres se faz 
ouvir – e ouvir atentamente, com reverencial respeito 
–, como ele se fazia ouvir quando falava na tribuna do 
Senado ou em outras tribunas.

Gente como Jefferson Pêres ensina com os exem-
plos. Os melhores exemplos. Os melhores e imorre-
douros exemplos.

Art. do Dia

De exceção a paradigma

Edição de 27-5-08

O falecimento do senador Jefferson Péres pa-
rece suscitar novas reflexões e debates sobre a ética 
na política. As justas manifestações relacionadas à 
perda do representante do Amazonas no Senado da 
República servem, pelo menos, para destacar dois as-
pectos relevantes do atual quadro político nacional. O 
primeiro deles tem a ver com a inegável postura ética 
com que Jefferson desempenhou seus dois manda-
tos senatoriais. Para os que o conheceram de perto, 
o fato não chegou a surpreender, dado que sua atu-
ação sempre foi pautada pelos mais rigorosos princí-
pios éticos, e não apenas como vereador à Câmara 
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Municipal de Manaus e como senador. O parlamentar 
morto deixou marcada, igualmente, sua passagem pelo 
Tribunal de Justiça do Amazonas e pela Universidade 
Federal do Amazonas. Lá, como na Câmara Municipal 
e no Senado, Jefferson Péres sempre se revelou dota-
do de elevado espírito público e inusitado apego aos 
preceitos éticos que deveriam regular a vida de todos 
os cidadãos. É aí que se impõe indicar o segundo as-
pecto a considerar.

Dedicasse a maioria dos parlamentares – des-
de a mais remota Câmara Municipal até o Senado da 
República _ inclinação por conduta ética minimamente 
aceitável, talvez fossem menores as homenagens ao 
pranteado político. Posso afirmar que Jefferson mesmo 
gostaria que assim fosse, pois seus gestos e sua posi-
ções políticas eram sinceras, fugindo à pôse estudada 
dos que desejam simplesmente angariar votos. Por 
isso, hoje mais que ontem, são lembrados episódios 
de campanha eleitoral que revelam pronunciamentos 
incômodos para freqüentadores dos mesmos palanques 
que ele. Não se sabe, até hoje, de qualquer pedido de 
Jefferson para colocar algum de seus correligionários 
em cargos públicos. Até porque seus pronunciamentos 
de campanha eleitoral não davam margem a qualquer 
pedido dessa natureza. Entre desagradar ao eleitor e 
manter-se fiel aos propósitos que o animaram duran-
te o exercício de sucessivos mandatos populares, o 
senador amazonense preferia correr o risco de ver-se 
menos votado.

Talvez aqui estejamos diante de um outro aspecto 
merecedor de consideração, constituindo em si mes-
mo ingrediente pouco analisado. É o que diz respeito à 
suposta rejeição dos eleitores por quem se porta com 
dignidade e chega ao que parece o cúmulo de san-
dice: não prometer mais que a atenção exclusiva aos 
problemas coletivos, em detrimento do favor pessoal, 
da prebenda individual e do nepotismo, tão cultivados 
pela maioria dos seus pares. Não se fale, aqui, das 
idéias e da visão de mundo do senador morto, nem de 
qualquer outro político. Fiquemos apenas nesse parti-
cular aspecto da vida do pranteado amazonense, que 
o tornou diferente da maioria dos que com ele convi-
veram na seara política.

O que se pode ver, nas duas vezes em que Jeffer-
son Péres disputou uma vaga no Senado, foi crescer o 
número dos que sufragaram seu nome nas urnas. Me-
nos de 300 mil votos ele teve na primeira eleição, para 
alcançar mais de 500 mil votos, quando se reelegeu.

Cai, assim, pressuposto cuidadosamente mantido 
e divulgado por políticos que se inclinam pela ofensa 
à austeridade e justificam sua voracidade e sedução 
pelos bens públicos com a alegação de que o povo 
rejeita a ética.

Cumpre lembrar, embora com a sensação de 
asco, a manifestação falsamente pesarosa de muitos 
que, açoitados pela postura do senador amazonense, 
procuraram passar por seguidores de seu exemplo. É 
sobre estes que deve voltar-se o olhar dos brasileiros, 
em especial daqueles que, de tempos em tempos, são 
assediados para oferecer os votos que levam ao Par-
lamento os representantes populares.

Não se espere que todos os cidadãos defendam 
e orientem-se pelos melhores valores morais e éticos. 
É compreensível, portanto, que parte das casas políti-
cas acolham os representantes desse tipo de gente. A 
maioria, porém, gostaria de ter outros Jefferson Péres 
a representá-los e a representar seus Estados.

Se a morte do senador amazonense disseminar 
o debate sobre o tema e se a consagradora votação 
por ele obtida sensibilizar futuros candidatos a cargos 
eletivos, sua figura ultrapassará a condição de excep-
cionalidade, para transformar-se em inaugural de uma 
nova fase na vida política brasileira.

Bastaria isso para reconhecer que valeu a pena 
ter levado Jefferson Pares ao Senado Federal.

José Seráfico é professor da Universidade Fe-
deral do Amazonas.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, diante do ressurgimento da novela 
CPMF, este Deputado, que votou favorável à sua ex-
tinção, quer adiantar o seu voto caso algum imposto 
semelhante venha a votação nesta Casa.

Votaremos contra.
Votaremos contra, mesmo contra determinação 

de nosso partido, como aconteceu então, porque en-
tendemos que um partido democrático, como é o PDT, 
não pode ficar contra a maioria dos cidadãos.

Votaremos contra porque a arrecadação do Go-
verno Federal é crescente, batendo recorde sobre 
recorde, enquanto não se vê iniciativa, programa ou 
intenção de cortar gastos.

Dados do próprio Governo mostraram que, depois 
do fim do imposto, a arrecadação federal teve aumento 
de 40 bilhões de reais, quase a mesma arrecadação 
anual do imposto.

Quando a Receita Federal quer alardear sua 
eficiência, anuncia essa superarrecadação, mas o 
Governo, depois, aparenta penúria, numa encenação 
lamentável, pela hipocrisia que transmite à sociedade, 
já muito descrente dos Poderes Públicos.

Votaremos contra também porque os recursos ar-
recadados com a CPMF não foram destinados à saúde, 
confirmando um imposto baseado em mentiras, pois, 
além disso, foi apresentado como provisório e tornou-
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se permanente, e nada garante que um novo imposto 
não vá seguir a mesma trajetória mentirosa. 

O Governo precisa ser exemplo de verdade, e a 
CPMF era o contrário disso. 

Finalmente, votaremos contra porque se pode 
prever que a sociedade organizada e a opinião públi-
ca se levantarão contra nova CPMF, e nós teremos a 
honra de poder dizer que fomos os primeiros. 

Convidamos outros Deputados, que prezam a 
verdade nos serviços públicos, a que também revelem 
antecipadamente seus votos, como pás de cal no res-
surgimento desse fantasma chamado CPMF.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
após 20 anos sem encomendas de navios de grande 
porte, a Indústria Naval vive atualmente um período de 
recuperação com registros impressionantes.

Nos anos 1970, áureos tempos da indústria na-
val, o número de empregados chegava à 40 mil. Pois 
somente agora, depois das sucessivas crises do se-
tor, é que retornamos à casa dos 40 mil empregados. 
E o temor de falta de mão-de-obra hoje faz com que 
os estaleiros desenvolvam suas próprias unidades de 
treinamento e qualificação, assim inviabilizando um 
suposto “apagão” de soldadores qualificados.

Desde 1998, o setor construiu uma capacidade 
produtiva impressionante que agora está consolidada 
e preparada para atender a todas as encomendas já 
identificadas.

O Brasil, um dos maiores fabricantes de navios no 
mundo, hoje ocupa o décimo lugar, aproximando-se da 
Índia e deixando para trás gigantes como a Noruega, 
a Dinamarca e os Estados Unidos.

Num país, nobres colegas, com mais de 8 mil 
quilômetros de costa e 42 mil quilômetros de rios na-
vegáveis, a navegação deve ser prioridade, ainda mais 
quando cerca de 95% do comércio externo brasileiro é 
feito por navios. Entretanto, por causa da falta de uma 
frota nacional que atenda este volume, o Brasil sofre 
o prejuízo de US$10 bilhões anuais com transporte 
marítimo em navios de outras bandeiras; e para alterar 
este quadro dependemos de uma moldura institucional 
estável e que enxergue a longo prazo.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em várias 
solenidades, reiterou que, dominar a tecnologia da 
construção de navios e plataformas no cenário global 
é assunto prioritário.

A PETROBRAS, Sr. Presidente, vem puxando boa 
parte desse movimento acentuado, seja com encomen-
das de diversas plataformas ou através do Programa 
de Modernização e Expansão da Frota Transpetro – 
PROMEF, que prevê a construção de 42 embarcações 

de última geração, gerando, na primeira fase, por volta 
de 22 mil empregos na construção de 26 navios.

Diante da ocupação dos estaleiros mundiais, a 
Indústria Naval Brasileira é a alternativa de curto pra-
zo para a construção de navios para segmentos de 
petróleo e transporte de mercadorias, na cabotagem 
ou no longo curso.

A situação dos estaleiros da Ásia e da Europa 
oferece ao País uma janela de oportunidades para o 
desenvolvimento de sua Indústria Naval. Pelo menos 
até 2014, os armadores internacionais terão dificul-
dades em colocar novas encomendas nos estaleiros 
daquelas regiões, fazendo do Brasil um alternativa 
consistente e real.

Sem dúvida, o que se vê hoje é o resultado posi-
tivo não apenas dos bons ventos que voltaram a soprar 
impulsionando o mercado, de programas consistentes 
de encomendas, mas, principalmente, da comprovação 
que apenas com todas as partes envolvidas remando 
para o mesmo lado é possível perseverar.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, De-
putado Narcio Rodrigues; Sras. e Srs. Deputados; 
senhores telespectadores da TV Câmara e da TV As-
sembléia, do Ceará, instala-se, hoje, solenemente, em 
Fortaleza, a 12ª Conferência da UNALE, congregando 
delegações das Unidades Federadas, para debate de 
questões relevantes, dentro de temário atualizado, que 
engloba assuntos a exemplo das Reformas Política e 
Tributária, a fim de que os Deputados Estaduais se 
manifestem sobre itens polêmicos, amplamente tam-
bém debatidos no âmbito desta e da outra Casa do 
Congresso Nacional.

O Chefe do Poder Legislativo, Deputado Domigos 
Aguiar Filho, acha-se à frente do magno conclave, na 
condição de anfitrião, reunindo os seus colegas, com 
vistas a que se alcancem os objetivos colimados, situ-
ando os Parlamentares das Assembléias na condição 
de partícipes de discussões da maior importância para 
os destinos do País.

No que tange à reforma tributária, o Parlamento 
acha-se mobilizado com o objetivo de propiciar ao Bra-
sil uma formulação que evite confronto de interesses 
entre as várias Regiões, nos termos de proposta que 
o CONFAZ apresentou à consideração da Comissão 
Especial, presidida pelo ex-Ministro Antonio Palocci, 
sendo Relator o ilustre colega Sandro Mabel.

Relativamente à reforma política, é quase certo 
que algumas sugestões oportunas venham a ser ofe-
recidas, vigorando em 2010, quando serão efetuadas 
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as disputas para Presidente da República, Governa-
dores de Estado, Congresso Nacional e Assembléias 
Legislativas.

Não é mais possível que se procrastine um tema 
de inquestionável preeminência, deixando-se à última 
hora a aprovação de diretrizes atualizadas, notadamen-
te aquelas que objetivam banir a nefasta influência do 
poder econômico em tais competições, vitais para os 
nossos rumos democráticos.

Empresta-se, por isso, o maior relevo ao Con-
gresso da UNALE, tendo o Presidente Domingo Aguiar 
Filho feito a todos nós, da bancada cearense, convite 
formalizado para o evento, instando-nos a comparecer 
ao magno acontecimento, que passou a ser assunto 
destacado nos noticiários da mídia local.

Auguramos ao conclave pleno êxito, com a indica-
ção de soluções para um temário que aglutina itens de 
palpitante atualidade em relação aos rumos do País.

É essa, Sr. Presidente, a homenagem que quero 
prestar aos Deputados Estaduais de todo o País reu-
nidos hoje em Fortaleza.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Apro-
veitamos a oportunidade para cumprimentar o Fórum 
de Assembléias Legislativas que se realiza em Forta-
leza e que discute um tema da maior importância para 
o País, trazendo uma contribuição inclusive ao debate 
que está acontecendo nesta Casa sobre reforma tri-
butária. Desejamos êxito a esse evento que se realiza 
em Fortaleza a partir de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, para registrar, com 
satisfação, a decisão desta Casa, que ontem aprovou, 
em primeiro turno, a PEC que trata da fixação do nú-
mero de Vereadores para todo o País.

Com certeza, essa PEC vem fazer um reparo 
histórico, pois, no passado, em função da ausência 
de decisão desta Casa e do Senado Federal, o Tribu-
nal Superior Eleitoral fixou o número de Vereadores, 
criando, portanto, muitas anomalias.

Ontem, a Câmara dos Deputados, em primeiro 
turno, fixou novas normas e o número de Vereadores no 
País. Dessa forma, acreditamos que muito brevemente 
esta Casa vai deliberar sobre a matéria em segundo 
turno, para que a proposição vá ao Senado, a fim de 
que isso entre em vigor ainda no mês de junho e, assim, 
possa vigorar a partir da próxima Legislatura.

O SR. CARLOS ALBERTO CANUTO (Bloco/
PMDB-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, trago hoje à tribuna 
a homenagem pessoal que quero prestar a um ilustre 

conterrâneo, o Diretor de Operações da Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Cleonilson Nicácio da Silva, 
que hoje honra aquela estatal e que sempre honrou a 
Força Aérea Brasileira nas mais diversas missões que 
desempenhou, dentro e fora do Brasil.

Na INFRAERO, esse Oficial já imprimiu a sua 
marca de gestão competente.

Todos se lembram de como andou desgastada a 
imagem do transporte aeroviário, entre 2006 e 2007. As 
mudanças feitas por exigência da crise, em seu auge, 
produziram efeitos surpreendentemente rápidos. Que o 
digam, Sr. Presidente, os milhões de cidadãos que de-
pendem do avião para viajar. E aos que pensam ter sido 
tudo isso fácil, em razão dessa rapidez, basta lembrar 
a que ponto de insegurança, desconforto, desespero e 
descaso pelo passageiro se havia chegado.

A solução não foi fruto senão de providências 
certas, no momento preciso. As pessoas que pas-
saram a responder pelo sistema trouxeram de suas 
bem-sucedidas carreiras não só o profundo conhe-
cimento que possuem do setor, mas, principalmente, 
uma liderança inquestionável, o que garantiu o resgate 
absoluto da autoridade moral, de fato imprescindível, 
em uma atividade do porte e complexidade como é a 
Aviação Civil. 

No exercício das respectivas funções, os novos 
dirigentes têm demonstrado a máxima habilidade e 
firmeza para lidar com os agentes envolvidos na ex-
tensa cadeia dos serviços aeronáuticos, no ar e em 
terra. Percebe-se o entrosamento desses serviços. 
Prevalece hoje uma mentalidade de gestão.

O meu homenageado é dos que detêm esses 
méritos, na INFRAERO, que tem à frente o Presidente 
Sérgio Gaudenzi, cujo foco de trabalho está situado 
no binômio conforto/segurança, diante do desafio da 
enorme demanda que passou a existir, com a queda 
dos preços das passagens aéreas.

Para tanto, no Núcleo de Operações ganhou-
se mobilidade e se deu velocidade às informações. A 
informação da ponta do sistema passou a ser traba-
lhada em tempo real, passo a passo, a partir de cada 
Núcleo em funcionamento nos principais aeroportos, 
até chegar a Brasília, onde o Brigadeiro lhe dava o tra-
tamento necessário. As informações de maior reper-
cussão junto aos passageiros – do estacionamento à 
sala de embarque – eram diretamente encaminhadas 
ao Presidente da Empresa e até mesmo ao Ministro 
da Defesa, se fosse o caso.

O Tenente-Brigadeiro-do-Ar Cleonilson Nicácio 
Silva era Chefe do Estado-Maior de Defesa, quando 
foi nomeado Diretor de Operações da INFRAERO. Foi 
declarado Aspirante-a-Oficial em 1970 e promovido a 
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Tenente-Brigadeiro em 2007. Antes, exercera o cargo de 
Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional; de 
Ajudante-de-Ordens do Ministro Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas; Comandante da Base Aérea de 
Brasília; Adido Aeronáutico junto à Embaixada do Bra-
sil na França; e Diretor do Departamento de Assuntos 
Internacionais, do Ministério da Defesa.

Somando-se agora ao brilhante rol de serviços 
prestados ao Brasil o de Diretor de Operações da IN-
FRAERO, pode se orgulhar o destacado oficial de ter 
participação no êxito do esforço que fez o Governo 
para pôr fim à crise aérea. Hoje não há mais “apagão” 
nos aeroportos, e os atrasos estão no limite do acei-
tável, dentro dos padrões internacionais. Nas palavras 
do próprio Brigadeiro Nicácio, “a crise, graças a Deus, 
acabou”.

Como conterrâneo do Brigadeiro Nicácio, orgulho-
me de testemunhar a sua atuação acertada. Na quali-
dade de Parlamentar e cidadão, usuário constante do 
avião como meio de transporte rápido, moderno, eficien-
te e barato, resta-me parabenizá-lo e agradecê-lo.

Possa V.Exa. perseverar nesse trabalho, em be-
nefício do desenvolvimento e da imagem do Brasil, do 
conforto e da segurança dos brasileiros!

Muito obrigado!

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Medida Provisória que visa reestruturar 
a Dívida Rural foi assinada nesta terça-feira (27) pelo 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Com o objetivo de regularizar as dívidas acumuladas 
pelo setor desde a década de 1980, a proposição dá 
tratamento a R$75 bilhões e tem o potencial de aten-
der 2,8 milhões de contratos. 

A MP propõe ainda medidas que pretendem es-
timular o desenvolvimento da agricultura familiar e do 
agronegócio brasileiro, com destaque para a autoriza-
ção para renegociação de dívidas de mutuário inscrito 
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal (CADIN), desde que o motivo que 
originou a inscrição seja a dívida objeto da renegocia-
ção, e para a prorrogação do prazo de contratação das 
operações do Financiamento de Recebíveis do Agro-
negócio (FRA) para 30 de setembro de 2008.

Resultado de longa negociação entre o Governo 
e o setor, a MP foi construída num trabalho conjunto 
entre os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, de Desenvolvimento Agrário, da Integração 
Nacional e da Fazenda, além de nós parlamentares, 
com a proposta de sanar a dívida do setor, calculada 
em R$87,5 bilhões. A meta é garantir a recuperação 
da renda agrícola nacional e o retorno de recursos 

públicos que estavam comprometidos pelas dívidas 
dos produtores.

A expectativa do Governo é de que a recomposi-
ção da renda agrícola, no atual cenário de crescente 
demanda mundial por produtos agrícolas, consolide o 
Brasil como um dos principais exportadores do mundo, 
com reflexos positivos para a economia do País.

Com a Medida Provisória, o Governo pretende 
facilitar a liquidação das operações efetuadas nas dé-
cadas de 1980/90, já tantas vezes renegociadas, de 
maneira a possibilitar aos mutuários inadimplentes a 
regularização de suas pendências. Além disso, para 
evitar um novo acúmulo de dívidas, propõe a redução 
de encargos financeiros de alguns programas mais 
recentes de investimento rural e dos custeios prorro-
gados.

A MP, Sr. Presidente, define diferentes formas 
de negociação para cada grupo de dívida, ou seja, as 
propostas variam por programa e tipicidade. As diretri-
zes são de redução dos encargos por inadimplências 
incidentes sobre as prestações vencidas e não pagas; 
de diluição do saldo devedor vencido entre as parce-
las vincendas; de concessão de prazo adicional para 
pagamento; de redução das taxas de juros das ope-
rações com encargos mais elevados; e de concessão 
de descontos para liquidação das operações antigas 
com risco da União.

As condições gerais da renegociação visam à 
liquidação ou à normalização das dívidas originárias 
de crédito rural e podem ser sintetizadas em cinco 
pontos:

I – para as operações antigas – efetua-
das com risco da União, dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento do Norte (FNO), 
do Nordeste (FNE) ou do Centro-Oeste (FCO) 
e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé) – serão concedidos descontos es-
tabelecidos em percentuais inversamente pro-
porcionais ao valor das dívidas, ou seja, quanto 
maior o saldo devedor menor o desconto;

II – para as operações de crédito em si-
tuação de inadimplência, sujeitas a encargos 
atrelados à Taxa Média SELIC (TMS) mais 1%, 
os encargos serão substituídos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) mais 
6% ao ano;

III – O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) irá definir os prazos para que os mutuá-
rios manifestem interesse em aderir ao proces-
so de reestruturação do endividamento, para 
a amortização do valor mínimo exigido sobre 
as prestações vencidas, para renegociação do 
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saldo devedor, e para os agentes financeiros 
formalizarem as renegociações;

IV – nas operações cujos mutuários são 
representados por uma cooperativa ou associa-
ção serão considerados, para efeito de enqua-
dramento nas faixas de desconto, os valores 
devidos por cooperado (os saldos devedores 
serão divididos pelo número total de coopera-
dos ou associados ativos da entidade);

V – os custos dos descontos serão assu-
midos pelo Tesouro Nacional (operações com 
risco da União), pelos Fundos Constitucionais 
de Financiamento (operações lastreadas com 
seus recursos), e pelo Funcafé (operações com 
recursos e risco dessa fonte).

Dessa forma, Sr. Presidente, o Governo Lula 
atende a uma antiga reivindicação nossa, para rene-
gociar os débitos rurais.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, o Instituto Agrotecnolo-

gia, uma associação sem fins lucrativos que tem como 
objetivo apoiar o desenvolvimento, capacitar e difundir 
as tecnologias e métodos agrícolas, visando à segu-
rança alimentar e nutricional dos consumidores, e em 
parceria com a Biofábrica Moscamed Brasil, realizará 
no período de 29 a 31 de maio de 2008, na Orla Nova 
em Juazeiro/BA, o V Seminário Internacional da Certi-
ficação do Agronegócio para Exportação – AGROTEC-
NOLOGIA 2008, paralelamente à III Feira de Serviços 
e Soluções Tecnológicas para o Agronegócio.

Os eventos terão como objetivo disseminar e es-
clarecer as questões relativas às vantagens da certifi-
cação para os produtores agrícolas, propiciando uma 
visão panorâmica dos protocolos vigentes nos diversos 
países para onde se desloca o fluxo de exportação. 
Além disso, oferecem um foro de excelência para as 
inovações tecnológicas emergentes, abrindo novas 
oportunidades de negócios nas áreas de serviços, 
comercialização de máquinas e insumos.

Com as rodadas de negócios, que será realiza-
da em Juazeiro, na Bahia, pretende a organização do 
evento incrementar a melhoria das relações entre a 
oferta e a demanda. Somente dessa forma é que se 
pode sistematizar informações e elaborar cenários, 
identificando-se oportunidades e definindo-se as ten-
dências para cada segmento com enfoque principal 
no cliente final.

As rodadas de negócios serão apoiadas e co-
ordenadas pelo PROMO BAHIA e SEBRAE-BA, com 
participação de pelo menos 15 empresários europeus. 
O pólo Juazeiro/BA e Petrolina/PE sempre figurou na 
história socioeconômica de Pernambuco, Bahia e do 
Brasil como um dos mais importantes entrepostos co-

merciais. O Município de Petrolina situa-se no ponto 
exato onde corria o cruzamento de 2 históricas e es-
tratégicas estradas interioranas do Brasil. A primeira, 
fluvial, representada pelo Rio São Francisco, integrando 
o norte ao sul; a segunda, aberta por paulistas, baia-
nos, pernambucanos e portugueses.

As cidades de Petrolina e Juazeiro são conside-
radas as principais do Vale do São Francisco, sobres-
saindo-se como o maior pólo de desenvolvimento em 
hortifruticultura irrigada do País por contar com uma 
excelente estrutura de apoio técnico e educacional, 
sobretudo pela parceria com a Prefeitura Municipal de 
Juazeiro e o SEBRAE.

A III Feira de Serviços e Soluções Tecnológicas 
para o Agronegócio inclui um espaço destinado à degus-
tação de frutas, vinhos e derivados, cursos e rodadas 
de negócios, atividades de que participarão atacadis-
tas com atuação no CEAGESP e em outros pontos de 
comercialização da Região Sudeste, além de outros 
vindos dos Estados Unidos e a Europa. A exemplo dos 
seminários anteriores, também serão ofertados mini-
cursos aos participantes neles interessados.

O Instituto Agrotecnologia, parceiro líder no even-
to é o Coordenador do EUREPGAP (The Global par-
tnership for Safe and Sustanable Agriculture), NTWG 
(National Technical Working Group) no Brasil, para o 
setor de frutas e vegetais, conforme se constata do 
convênio firmado com o EUREPGAP.

Gostaria, Sr. Presidente, de cumprimentar a to-
dos os envolvidos na realização do evento, principal-
mente Daniel Veloso, Diretor-Presidente do Instituto 
Agrotecnologia, e Aldo Malavasi, Diretor-Presidente 
da Biofábrica Moscamed Brasil. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer que, no 
último sábado, estive na minha querida Sertânia, em 
Pernambuco, ocasião em que uma “menininha” comple-
tou 135 anos. Fiquei muito feliz em rever conterrâneos 
e constatar o desenvolvimento daquela cidade, que 
tem à frente o Prefeito Prof. José Ivan e o Deputado 
Ângelo Ferreira, que hoje é Secretário de Agricultura, 
colocando exatamente nos trilhos o destino da minha 
querida cidade.

Um grande abraço aos sertanienses!

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Sem revisão do 

orador.) –

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, estive participando, semana passada, entre os 
dias 22 e 24 de maio, do 4º Encontro Nacional da Rede 
Bionatur Sementes Agroecológicas, no Município de 
Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul.

A Bionatur teve sua origem em 1997 nos Muni-
cípios gaúchos de Hulha Negra e Candiota, e hoje já 
se expande para outros 8 municípios e também nos 
Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 
No seu processo organizativo possui em torno de 300 
famílias assentadas da reforma agrária e pequenos 
agricultores.

A Bionatur participa no mercado ecológico de 
sementes de hortaliças com a produção de mais de 
110 variedades de hortaliças de 45 espécies cultiva-
das. Porém, a estratégia da Bionatur vai muito além 
da comercialização de sementes: contribui também 
no processo de construção de uma nova matriz tec-
nológica, fortalecendo a cooperação na base social, 
com produção de alimentos saudáveis e geração de 
trabalho e renda.

A Bionatur se constitui em uma das principais 
Redes de Sementes Agroecológicas do mundo, distri-
buindo sementes em todo o território nacional e tam-
bém para outros países como Venezuela, Cuba, Haiti 
e Nicarágua. Recentemente, a Bionatur firmou parceria 
com vários Ministérios e com a CONAB, na perspectiva 
do aperfeiçoamento e da consolidação da rede.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, a Bionatur é 
um excelente exemplo para nosso País e para o mun-
do, na organização em defesa da agroecologia, da 
ampliação da agrobiodiversidade e da soberania ali-
mentar dos povos. É, pois, uma importante ferramenta 
dos movimentos sociais para a produção de alimentos, 
enfrentamento da produção de sementes transgênicas 
e do modelo agroexportador, que agravam a destrui-
ção ambiental, além de causar o encarecimento dos 
alimentos.

Sr. Presidente, solicito que divulgue este pronun-
ciamento no programa A Voz do Brasil e nos demais 
meios de comunicação.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Narcio Rodrigues, 
peço atenção para um imbróglio que temos de resol-
ver. Os municípios brasileiros têm firmado com a Caixa 
Econômica convênios que são renovados periodica-
mente e cujo CAUC precisa estar em dia. Se na data 
da renovação desses convênios, o CAUC não estiver 
em dia por uma coisa ou outra, por exemplo pela falta 
de uma certidão, os recursos são bloqueados. 

Estão bloqueados 150 milhões de reais na Caixa 
Econômica, que quer pagar as obras, mas o Tesouro 
Nacional não está deixando. Precisamos reagir a isso. 

Há obras 100% prontas, com mais de 90% já recebidos 
pela Caixa, mas os municípios não podem pagar as 
empreiteiras porque os recursos estão bloqueados. 

Solicitamos uma ação da Câmara dos Deputados 
junto ao Tesouro Nacional, ao Ministro do Planejamen-
to, ao Ministro da Fazenda, para que esses recursos 
sejam desbloqueados e a Caixa possa refazer esses 
convênios. É um absurdo cobrar uma ou outra certidão 
indevida no dia da renovação.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todos os que assistem a esta sessão ou 
nela trabalham, o ex-deputado federal do PSOL e mi-
litante da causa eco-socialista, João Alfredo, sofreu 
interpelação judicial da Secretaria do Meio Ambiente, 
da Prefeitura de Fortaleza, Ceará. 

João Alfredo é ativista do Movimento SOS Cocó, 
contra a construção da Torre Empresarial Iguatemi, cujo 
proprietário é o Senador Tasso Jereissati, às margens 
do Rio Cocó. A obra obteve o licenciamento ambiental 
por parte da Prefeitura, cuja Prefeita é a Sra. Luizianne 
Lins, do Partido dos Trabalhadores, e que tem como 
Secretária do Meio Ambiente a Sra. Daniela Valente 
Martins.

Contra a construção dessa questionável Torre 
– autorizada, repita-se, pela Prefeitura de Fortaleza 
– se insurgiram não só as pessoas e entidades dos 
movimentos ecológicos, sociais e a socioambientais 
de Fortaleza (como o SOS Cocó, a Frente Popular 
Ecológica, a AGB, a Crítica Radical etc.), mas tam-
bém o Ministério Público Estadual e a Procuradoria da 
República, os quais, cada um de sua parte, ajuizaram 
Ações Civis Públicas contra o licenciamento concedido 
ao empreendimento.

As razões que fundamentam essas Ações se 
encontram no fato de o prédio estar sendo construí-
do em área de preservação permanente (seja porque 
é margem do rio, seja porque é área de manguezal). 
Além disso, não foi realizado o devido estudo prévio 
de impacto ambiental nem tampouco consultado o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente.

O companheiro João Alfredo está sendo “acusado” 
– entre aspas, e pasmem, meus colegas – de escrever 
um artigo intitulado SOS Cocó: vitórias e perspectivas, 
em que afirma que a licença ambiental da Torre do 
Iguatemi foi dada contra o Direito. Esse artigo, que foi 
publicado no jornal O Povo, tem os mesmo argumen-
tos das ações do Ministério Público.

Além do mais, como suposto “comandante” do 
SOS Cocó, ele é responsabilizado por panfletos e ar-
tigos veiculados no blog do movimento, que noticiaram 
a reunião no Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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(COMAM), em que o ex-secretário Pedro Ivo Batista 
afirmara, por telefone, não haver sido concedida, em 
sua gestão, a licença para as obras do prédio – fato 
que é desmentido na Ação, eis que a Secretária, por 
seus advogados, afirma que o “procedimento que re-
dundou na concessão da licença ambiental questiona-
da foi iniciada e completamente instruído na gestão do 
antigo titular (Pedro Ivo) da pasta municipal que hoje 
ocupa a referente.” (Daniela). 

Em uma nota de solidariedade, ambientalistas, 
movimentos sociais, entidades, cidadãs e cidadãos de 
Fortaleza, afirmam:

“Às vésperas de 05 de junho, Dia Mundial 
do Meio Ambiente, recebemos, perplexos e in-
dignados, a notícia de mais um fato lamentável 
de perseguição e tentativa de criminalização 
de um militante, desta vez através de Ação de 
Pedido de Explicações (fase preparatória de 
processo criminal) dirigida a JOÃO ALFREDO 
TELLES MELO – advogado, ambientalista, con-
sultor do Greenpeace, ex-deputado e Professor 
de Direito Ambiental, expressão viva da defesa 
inquebrantável das causas ambientais. 

Esse ato nos revela – principalmente ao 
sabermos que esta ação foi provocada por ini-
ciativa de Daniela Valente, titular da Secretaria 
de Meio Ambiente (SEMAM), da Administra-
ção Municipal de Fortaleza – que se trata de 
um processo de caráter marcadamente intimi-
datório, motivado pelo descontentamento da 
citada Secretária pelo fato dos movimentos 
ecológicos, sociais e socioambientais, com os 
quais João Alfredo se articula, se confrontarem 
permanentemente e com inquestionável rigor 
ético com a política ambiental da Administra-
ção Municipal. 

Na citada Ação, a Secretária Daniela Va-
lente afirma ter João Alfredo cometido “calú-
nia, difamação e injúria”, tão somente porque 
o ex-deputado federal denunciou, em artigo 
publicado no mês de outubro de 2007, o equí-
voco do poder público municipal (representado 
pela Secretaria de Meio Ambiente/SEMAM) 
em conceder as licenças que autorizam o 
empreendimento imobiliário do grupo Tasso 
Jereissati – a Torre do Iguatemi, empreendi-
mento que está sendo construído às margens 
do Rio Cocó, causando devastação naquela 
Área de Proteção Permanente.

Vale ressaltar que esse procedimento 
tem como pano de fundo uma atuação omis-
sa e equivocada da Administração de Fortale-
za, que mina o direito à cidade e a qualidade 

ambiental urbana. Interesses especulativos 
predominam sobre o direito ao meio ambien-
te. Exemplo disso é o desmonte de dunas na 
Praia do Futuro, o aterramento de lagoas, a 
devastação de Áreas de Proteção Permanente, 
bem como o alargamento de vias circundando 
o manguezal do Cocó, entre outros.

Para nós, é evidente que a Secretária 
de Meio Ambiente do Município de Fortaleza 
quer criminalizar não só João Alfredo, mas 
fundamentalmente os movimentos sociais e 
ambientalistas, que não se deixarão intimidar 
diante de quaisquer práticas que busquem 
criminalizar o pensamento divergente e calar, 
através de instrumentos jurídicos, os movimen-
tos e lideranças que incomodam o status quo. 
Dessa forma, reafirmamos que o movimento 
em defesa do Parque do Cocó e do meio am-
biente de Fortaleza não é o movimento de 
uma pessoa só, de um só grupo, de uma só 
entidade – somos muitos e muitas!”

Sr. Presidente, a interpelação judicial causa es-
panto e indignação. Afinal, por que a Prefeita Luizian-
ne Lins, que tantos de nós ajudamos a eleger, pelos 
valores democráticos que ela representa (até contra 
a cúpula partidária), insiste em “delito de opinião” e 
faz cerceamento à liberdade de expressão? Será que 
questionar a construção de um prédio em área que 
se busca preservar virou crime ou mesmo ofensa a 
uma autoridade? 

A luz solar de Fortaleza, tão intensa, e a fortaleza 
do caráter de João Alfredo, tão luminoso, hão de pre-
valecer contra essas ações divorciadas da grandeza, 
da saudável disputa de idéias e da livre argumenta-
ção, descondicionada de interesses econômicos nem 
sempre visíveis. A João Alfredo, toda a nossa solida-
riedade, que se ampliará por outros parlamentares, 
certamente.

Agradeço a atenção.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, dia 27 de maio faz 6 anos que o 
Brasil perdeu um grande quadro político, que fez história 
em nossa caminhada pela democracia e pela igualda-
de. Seu nome permeia a trajetória de lutas da classe 
operária e do povo brasileiro nas últimas 6 décadas. 
Homenageá-lo é seguir essa trajetória, identificando 
nela as digitais do homem a quem agora reverencio, 
João Amazonas de Souza Pedroso.

João Amazonas foi Deputado Constituinte em 
1946 pelo Rio. Dirigiu o Movimento Unificador dos 
Trabalhadores (MUT), em meados da década de 40, 
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sendo um dos fundadores do PCdoB, em 1962. Prepa-
rou a resistência guerrilheira do Araguaia entre 1968 e 
1972. Esteve no exílio entre 1976 e 1979 e se tornou 
presidente do PCdoB em 1962. 

Seis anos sem João Amazonas. Nesse período 
houve grandes mudanças na política e na sociedade 
brasileira, em cuja construção o veterano dirigente co-
munista teve papel destacado. Ele não chegou a ver 
a vitória de Lula em 2002, embora tenha sido um dos 
maiores entusiastas partidários da candidatura do líder 
operário e sindical à Presidência da República desde 
o já longínquo 1989 e a Frente Brasil Popular. 

João Amazonas, Srs. Deputados, ensinou-nos a 
ver nosso Brasil na sua grandeza e diversidade, sem 
soluções fáceis, mas com soluções possíveis, onde 
a capacidade de se encontrarem saídas depende do 
rumo justo que se adote. 

João Amazonas, senhores, deixou a marca de 
suas idéias e da sabedoria política acumulada em mais 
de 6 décadas de militância comunista – idéias impres-
sas na bandeira do PCdoB e que têm influência não 
só no Congresso Nacional e no Governo Federal, mas 
principalmente na luta das massas pela democracia, 
pela soberania nacional e pelo progresso social.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, dia 27 de maio é o Dia Nacional da Mata 
Atlântica. Cientificamente, seu nome é Floresta Om-
brófila. Atualmente, ela é irregularmente distribuída 
pela costa atlântica brasileira, entre o Rio Grande do 
Sul (Município de Torres) e o Rio Grande do Norte, e 
tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados.

A Mata Atlântica é uma formação vegetal higrófila 
(de ambiente úmido), perene (sempre verde), densa 
(com muitas árvores por metro quadrado) e heterogê-
nea (com muitas espécies vegetais distintas). Embora 
represente apenas 7% da floresta original que cobria 
cerca de 100 milhões de hectares praticamente con-
tínuos, ainda é um vasto território, equivalente aos 
territórios da França e da Espanha juntos.

A Mata Atlântica é a mais rica entre as florestas 
tropicais úmidas do planeta, considerada o santuário 
ecológico mais pródigo da Terra e um dos ecossiste-
mas mais ameaçados no mundo. Apresenta, de fato, 
números impressionantes: reúne 15% de todas as for-
mas de vida animal e vegetal do mundo; e o número de 
espécies de aves – mais de 650 identificadas até hoje 
– é maior que o catalogado em toda a Europa.

Em sua extensão remanescente, encontram-se 
cerca de 5 mil espécies vegetais, muitas ameaçadas 
em sua sobrevivência – palmito, canela-preta, pau-

brasil, virola e braúna, por exemplo. Concentra também 
um dos maiores números de epífitas já catalogadas 
pela ciência, dentre estas, espécies que ainda não fo-
ram descritas, destacando-se raríssimas orquídeas, 
bromélias, pteridófitas, piperáceas, cactáceas, entre 
outras. É uma das regiões com maior índice de ende-
mismos do mundo.

Isto sem falar nas 171 das 202 espécies de ani-
mais brasileiros ameaçados de extinção, como o mico-
leão-da-cara-preta, o sagüi-da-serra, o papagaio-chauá, 
o macuco e a jacutinga, entre outros. O Brasil está entre 
os 7 países detentores de megabiodiversidade, uma 
riqueza excepcional, que se concentra principalmente 
nas Florestas Atlântica e Amazônica. A primeira, no en-
tanto, leva vantagens em vários aspectos. Reúne, por 
exemplo, 75% das espécies vegetais brasileiras, contra 
apenas 5% próprios da Floresta Amazônica.

Queremos saudar o belo trabalho realizado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica, entidade não-governa-
mental, sem vínculos partidários ou religiosos e sem 
fins lucrativos, criada em 1986 e que tem como missão 
defender os remanescentes da Mata Atlântica, valo-
rizar a identidade física e cultural das comunidades 
humanas que os habitam e conservar os riquíssimos 
patrimônios natural, histórico e cultural dessas regi-
ões, buscando o seu desenvolvimento sustentado. A 
SOS Mata Atlântica tem atuado de forma brilhante 
tanto junto à Frente Parlamentar Ambientalista como 
nos demais espaços da Câmara dos Deputados, de 
forma propositiva e firme em defesa desse santuário 
ecológico brasileiro.

Para comemorar o Dia Nacional da Mata Atlânti-
ca, a Frente Parlamentar Ambientalista e a Fundação 
SOS Mata Atlântica promoveram um café da manhã 
hoje, as 8h30. Na ocasião, foram apresentados os 
novos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais 
da Mata Atlântica, desenvolvido numa parceria entre 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e 
a SOS Mata Atlântica.

Márcia Hirota, diretora de Gestão do Conheci-
mento da Fundação, e Flavio Ponzoni, coordenador 
do Atlas pelo INPE, informaram as taxas de desmata-
mento do bioma, atualizações do período 2005/2007 
em várias regiões e mapas dos Estados da Bahia e de 
Minas Gerais. Mario Mantovani, diretor de Mobilização 
da Fundação, também participou do encontro e discutiu 
com os Parlamentares os principais desafios relacio-
nados à Mata Atlântica para as Eleições 2008.

Vale frisar que esse maravilhoso evento contou 
com a presença do Presidente da Câmara, Deputado 
Arlindo Chinaglia, além de ambientalistas, Deputados, 
Senadores, assessores de variadas regiões brasileiras, 
dos Cerrados ao Pantanal, da Caatinga aos Pampas 
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e da Amazônia à nossa querida Mata Atlântica, que 
vai do litoral aos sertões das gerais e ao Centro-Oeste 
brasileiro.

Queremos destacar aqui a parceria de diversas 
entidades ambientalistas como a SOS Mata Atlântica, 
a ECODATA, o WWF e tantas outras no apoio a propo-
sições associadas à defesa do meio ambiente. Entre 
elas podemos citar a PEC do Cerrado, de nº 115/95, 
que insere o Cerrado, a Caatinga e o Pampa na lista 
de biomas considerados patrimônios nacionais. Essa 
PEC tem encontrado eco em todos os setores organi-
zados, do Acre ao Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar 
que essa proposta está pronta para ser votada, listada 
entre as 20 matérias prioritárias do Congresso Nacional. 
Com a ajuda de todos, podemos sensibilizar os fóruns 
de decisão desta Casa para que ela seja incluída na 
Ordem do Dia na Semana do Meio Ambiente, no início 
do mês de junho. Assim estaremos protegendo ainda 
mais a biodiversidade brasileira.

Por fim, saúdo a posse do novo Ministro Carlos 
Minc. Desejo muitos êxitos na difícil jornada que ora 
se inicia. E registro minha homenagem à Senadora e 
ex-Ministra do Meio Ambiente Marina Silva pela sua 
luta incansável na defesa do meio ambiente. A passa-
gem de S.Exa. pelo Ministério foi um exemplo de ação 
permanente na defesa dos seus ideais.

Muito obrigado.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar visita 
que fiz, no último final de semana, a Aracaju, Capital 
do Estado de Sergipe, a convite do nobre Deputado 
Albano Franco, ex-Governador daquele Estado, jun-
tamente com a Presidente da Executiva Estadual do 
PSDB, Míriam Ribeiro, e dos aguerridos companheiros 
Fabiano e Raimundo. 

Visitando o Município de Estância, em companhia 
do Prefeito Ivan Santos Leite e o Vice-Prefeito Gilson 
Andrade de Oliveira, tive oportunidade de assistir a 
uma verdadeira aula sobre a cultura sergipana.

Seria de grande importante que todos os Con-
gressistas pudessem visitar aquele Estado e verificar 
a maneira solidária, acolhedora e simpática com que 
sua população recebe todos nós. 

Quero, portanto, agradecer imensamente a gen-
tileza do nobre Deputado Albano Franco, que divulga 
a cultura do nosso povo e do nosso País.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-
AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trago mais uma vez a esta Casa grave 
denúncia de violação de direitos humanos contra brasi-
leiros na Guiana Francesa. Para se ter uma idéia, num 
país civilizado, e a Guiana Francesa faz parte da Fran-
ça, é inadmissível que uma pessoa que tenha morrido 

vítima de violência seja sepultada sem necropsia. Eu, 
que sou médico, considero isso inconcebível. Mas foi o 
que aconteceu com a brasileira Nerize Dias de Oliveira. 
Ela morreu numa espécie de confronto entre a polícia 
francesa e garimpeiros brasileiros e simplesmente foi 
sepultada sem necropsia, em plena França. Em plena 
Guiana Francesa, que faz parte da França. 

Trago essa denúncia para conhecimento de V.Exas. 
Vou levá-la também à Comissão de Direitos Humanos 
e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Obrigado.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à presença de V.Exas. expressar mi-
nha indignação e vergonha diante da tentativa de res-
suscitarem o malfadado imposto do cheque, criado, 
originalmente, para subsidiar a saúde de nosso País 
e, posteriormente, utilizado para cobrir rombos orça-
mentários.

A extinção da cobrança da CPMF, luta à qual 
me dediquei, evidenciou o quão desnecessário era 
esse tributo. Com dinheiro no bolso, o povo brasileiro 
pode exercitar seu poder de compra, como pode ser 
observado pelos índices superavitários primários do 
Governo.

É escandaloso propagandear que faltam recur-
sos para custear a saúde no Brasil. O que falta são 
bons gestores do Erário, profissionais gabaritados no 
Governo Federal que possam gerir com eficiência os 
recursos oriundos dos impostos pagos com esforço e 
sacrifício pelos cidadãos brasileiros.

Como explicar à sociedade que, embora já sejam 
pagos inúmeros tributos, mais um imposto será criado, 
ou melhor, recriado, para custear um setor importan-
tíssimo que poderia ser subsidiado com eficiência e 
presteza não fosse a incompetência de nossos admi-
nistradores e a corrupção que corrompe e corrói as 
engrenagens da máquina pública?

Inexplicável a questão, Srs. Deputados. Fica sem 
resposta a indagação do povo brasileiro. Onde vai pa-
rar tanto dinheiro?

Não podemos permitir que as irresponsabilidades 
financeiras do Governo Federal justifiquem a ressur-
reição da CPMF. Responsabilidade e boa gestão dos 
recursos públicos. Esses devem ser os valores a nortear 
o presente e o futuro da saúde do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Treze 
oradores para 6 minutos. Chamo a atenção dos Srs. 
Deputados, para darem como lidos seus pronuncia-
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Costa Ferreira.
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O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PSC-MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero homenagear a Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado do Maranhão, que come-
morou, nos dias 5 e 6 de Maio, pelo Projeto Juiz Ci-
dadão, o Dia das Mães. O evento teve apoio de Juizes 
de Direito do Estado e a presença da comunidade. A 
programação teve inicio com palestra e lançamento 
de cartilha sobre o tema Maternidade Responsável e 
outros temas de interesses da família.

Deixo aqui registrado meus parabéns para o 
Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, pela 
iniciativa do projeto.

Solicito que o manual sobre o tema Materni-
dade Responsável seja registrados nos Anais deste 
Parlamento.

Sr. Presidente, quero ainda parabenizar a Presi-
dente da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Previdência Social), Sra. Assunta Di Dea 
Bergamasco, e o Sr. Afonso Ligório de Faria, o Pre-
sidente da ANFIP de Minas Gerais, pelo XI Encontro 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil, que teve início no dia 26 e cujo encerramento 
está ocorrendo, em Belo Horizonte.

Solicito que o folder do XI Encontro Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil seja in-
cluído nos Anais deste Parlamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

MANUAL E FOLDER A QUE SE REFE-
RE O ORADOR:



23632 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

(ORIGINAL ILEGÍVEL FORNECIDO PELO AUTOR)



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23633 

(ORIGINAL ILEGÍVEL FORNECIDO PELO AUTOR)



23634 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23635 



23636 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

(ORIGINAL ILEGÍVEL FORNECIDO PELO AUTOR)



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23637 

(ORIGINAL ILEGÍVEL FORNECIDO PELO AUTOR)



23638 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23639 



23640 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23641 



23642 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

(ORIGINAL ILEGÍVEL FORNECIDO PELO AUTOR)



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23643 



23644 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23645 



23646 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23647 



23648 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Depois de um trabalho feito à 
exaustão, ontem o plenário da Câmara aprovou, em 
primeiro turno, a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que aumenta de 51.748 para 59.791 o número 
de Vereadores.

O objetivo da PEC é resolver a polêmica criada 
em 2004, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
editou uma resolução interpretando a Constituição Fe-
deral quanto ao número de Vereadores que poderiam 
ser eleitos no pleito daquele ano, extinguindo 8.528 va-
gas nas câmaras do País, fazendo com que municípios 
com 47 mil eleitores ficassem com o mesmo número 
de Vereadores de outros com 2 mil habitantes.

Agora serão novos limites para o número de Ve-
readores de acordo com o tamanho da população do 
município.

Depois de promulgada, a futura emenda cons-
titucional produzirá efeitos a partir da próxima legis-
latura.

Faço um apelo para que, através de esforço con-
junto, consigamos realizar a votação em segundo turno. 
Posteriormente, a proposta será enviada para o Senado, 
que também deve submetê-la a dois turnos de votação 
com intervalo de cinco sessões entre elas. 

Pelo texto aprovado na Câmara, os municípios 
terão de gastar no mínimo 2% do orçamento que dis-
põe com as Câmaras de Vereadores e, no máximo, 
4,5%. Os percentuais variam com base no número 
de habitantes e do total da receita arrecadada pelos 
municípios. Na prática, houve um corte de aproxima-
damente 50% na definição de gastos. A proposta in-
terfere basicamente nos municípios que têm de 15 mil 
a 1 milhão de habitantes. 

O número mínimo de Vereadores nos municípios 
com até 15 mil habitantes será de 9 Vereadores e o 
máximo de 55, no caso das cidades com mais de 8 
milhões de habitantes.

A aprovação da proposta atende aos anseios da 
sociedade, pois repõe a proporcionalidade e reduz gas-
tos, ampliando dessa forma a democracia no País.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 
saúdo o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Ma-
terna e o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mu-
lher comemorados no dia de hoje, 28 de maio.

Cumprimento o Deputado Roberto Britto, Relator 
da Comissão de Seguridade Social e Família, onde 
conseguimos aprovar o projeto de lei sobre a obriga-
toriedade de instalação e manutenção de cartório de 
registro de nascimento e óbito nas maternidades. Nossa 
Comissão está de parabéns, como também as compa-

nheiras Cida Diogo e Rita Camata que se empenharam 
na aprovação da matéria. Nós, mulheres, batalhamos 
muito para que este projeto fosse aprovado. 

Sr. Presidente, quero ressaltar a importância da 
Lei nº 11.634/07, fruto de projeto de lei de autoria da 
Deputada Luiza Erundina, sancionado pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 28 de dezembro de 2007. 
Essa legislação vem se somar à luta das mulheres pela 
redução da mortalidade materna, posto que estabelece 
procedimentos de assistência pré-natal nos serviços 
municipais de saúde.

Destaco também a importância da aprovação, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, do Projeto de Lei nº 4.186/98, na for-
ma do substitutivo da Relatora da matéria, Deputada 
Maria do Carmo Lara. Representantes da Associação 
Brasileira de Rádios Comunitárias – Abraço e agentes 
de comunicação defendem a aprovação do parecer da 
Relatora, assim como nós, visto que o substitutivo por 
ela elaborado contempla as expectativas, se não de 
todos, mas de uma grande parte dos que defendem 
as rádios comunitárias como meio de comunicação 
entre as instituições e a população geralmente exclu-
ída desse processo. 

Obrigada, Sr. Presidente.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nos últimos anos, os avanços tecno-
lógicos permitiram o surgimento de um novo ramo de 
atividade econômica, ligada à prestação de serviços 
e que cresce de forma vertiginosa em todo o mundo: 
o telemarketing. 

No Brasil, milhares de trabalhadores, em sua 
ampla maioria jovens com razoável conhecimento de 
informática, são arregimentados por empresas espe-
cializadas na prestação de serviços de telemarketing, 
muito embora nossa legislação seja extremamente 
precária na garantia dos mínimos direitos para os tra-
balhadores dessa nova profissão. 

O número de trabalhadores em telemarketing 
caminha rapidamente para atingir a casa do milhão, a 
maioria na faixa de idade entre 18 e 30 anos, do gênero 
feminino e com escolaridade média ou superior.

Nesse ramo de atividade, a rotatividade no em-
prego é elevada, estimando-se que metade dos traba-
lhadores mude de emprego a cada ano.

A atividade de teleatendimento é, segundo a 
Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), a área 
da economia que mais cresce e mais emprega no 
momento. Na busca pelo primeiro emprego e uma 
renda fixa, jovens se submetem aos baixos salários 
e ao sistema de controle rigoroso do trabalho, onde o 
não-cumprimento de metas significa demissão sumá-
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ria. Por outro lado, são também comuns no setor as 
demissões em massa, de forma arbitrária, já que es-
sas empresas funcionam baseadas numa política de 
rotação periódica de trabalhadores, até mesmo para 
se livrarem de encargos trabalhistas maiores.

Contra tais empresas as reclamações mais fre-
qüentes tratam de questões como assédio moral (hu-
milhação no local de trabalho), doenças ocupacionais, 
desrespeito às pausas obrigatórias na jornada de 
trabalho, rígido controle de tempo, além de cobrança 
excessiva por horas extras e produtividade. 

Levantamento feito pela Delegacia Regional do 
Trabalho da Bahia, no final de 2005, inspecionou 14 
empresas que totalizaram 19 centros de atendimento 
espalhados por Salvador. No relatório parcial foi de-
tectado que, desses postos, apenas 2 concediam as 
pausas necessárias à jornada de trabalho. 

Uma das dificuldades da profissão de operador 
de telemarketing é que a profissão não tem regramento 
específico na CLT, e o trabalhador exerce, na verdade, 
as funções de atendente, digitador e telefonista.

Em geral, um teleoperador que trabalha 6 horas 
diárias, limite permitido pela CLT, ganha em média 450 
reais por mês. Em alguns casos, esse valor baixa para 
até 225 reais por uma jornada de 4 horas diárias. Di-
ficilmente um trabalhador permanece tempo superior 
a 1 ano em seu emprego, e as empresas que utilizam 
seus serviços criaram um cadastro próprio que paira 
como uma espada sobre a cabeça do trabalhador que 
apresentar qualquer reclamação trabalhista ou se afas-
tar do emprego por problemas de saúde.

Trabalhadores vítimas de lesões ocupacionais e 
que recorrem ao Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho dessas 
empresas são humilhados e, quando o afastamento do 
serviço torna-se inevitável, são aconselhados a pro-
curar o INSS para receberem o auxílio-doença, como 
se a lesão adquirida não fosse causada pelo trabalho 
que desempenhava. Desta maneira, as empresas não 
emitem a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 
e acabam se isentando naquele período de oferecer 
aos trabalhadores, após seu retorno, 1 ano de esta-
bilidade. As empresas omitem os casos de doenças 
ocupacionais, pois sabem de sua responsabilidade 
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
prevista na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) 
para o período de afastamento. 

As seqüelas mais comuns entre os trabalhadores 
de telemarketing são o estresse, as doenças ósteo-
musculares (LER/DORT), as perdas auditivas, a fadiga 
visual, além de vários outros distúrbios físicos e men-
tais. Além disso, os empregados dos centros de aten-
dimento de telemarketing enfrentam alta rotatividade, 

sendo demitidos no máximo após 2 anos de trabalho, 
para evitar o agravamento dos sintomas das doenças 
ocupacionais comuns ao setor.

Em geral, eles desempenham suas atividades 
dentro de salas climatizadas, possuem carteira assina-
da e, nem de longe, a função se compara ao trabalho 
braçal do chão de fábrica ou da lavoura. Essas “benes-
ses”, porém, não livram os profissionais de telemarke-
ting da exploração no ambiente de trabalho. 

A socióloga Selma Venco, em pesquisa de dou-
torado defendida na Faculdade de Educação (FE) da 
UNICAMP, constata que essa profissão, uma das que 
mais cresce no País, esconde sérios descompassos 
sociais e condições de trabalho marcadas por fortes 
pressões psicológicas. Na opinião da pesquisadora, 
está se formando uma espécie de “proletariado não-
operário”.

Selma Venco apurou que os chamados teleo-
peradores realizam a média de 140 ligações em uma 
jornada de 6 horas, com pausa de 15 minutos, e pre-
cisam cumprir metas excessivas de produtividade em 
tempo preestabelecido. Segundo a socióloga, o setor 
de telemarketing apresenta características do taylo-
rismo – modelo criado por Frederick Winslow Taylor e 
disseminado na indústria, que consiste na racionaliza-
ção do trabalho e minimização do excesso de rotinas. 
A socióloga acredita que, apesar de apoiada em no-
vas tecnologias, a profissão está sujeita a formas de 
trabalho das antigas fábricas do século XIX.

Na avaliação da pesquisadora, a concentração de 
funcionários ocorre na faixa etária entre 18 e 25 anos 
– a idade do primeiro emprego -, e essa preferência 
decorre justamente da inexperiência profissional. “Por 
não terem a vivência de mercado e desconhecerem 
as leis trabalhistas, os jovens se tornam presas fáceis 
para pressões psicológicas”, explica. Em caso de baixa 
produtividade, por exemplo, utiliza-se uma interpreta-
ção duvidosa da lei para forçar o profissional a pedir 
demissão e, assim, perder seus benefícios.

A grande maioria dos trabalhadores do setor (cer-
ca de 80%) é formada por mulheres, o que também 
não é casual. Da parte patronal, as justificativas colhi-
das por Selma Venco resumem-se a certos atributos 
femininos, como paciência e delicadeza no trato com 
os clientes. Mas, para a socióloga, é mais plausível o 
fato de que a família e a sociedade não educam os 
homens para a subserviência, e que este aspecto não 
atende aos princípios de uma organização taylorista 
no setor de serviços. 

Apesar da predominância feminina visando am-
pliar os níveis de produtividade, verifica-se entre os 
homens o maior índice de ascensão profissional.
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A pesquisa de doutorado traz outra constatação 
importante: a presença significativa de teleoperadores 
negros, homossexuais, transexuais e obesos. Por seus 
depoimentos, Selma Venco observou que eles são re-
jeitados em outros segmentos do mercado de trabalho 
e acabam migrando para nichos que não exigem uma 
estética preestabelecida, como o de telemarketing, em 
que o contato com o público acontece a distância. “A 
atividade abriga pessoas que, rotuladas, não teriam 
acesso ao trabalho em lojas, bancos e outros seto-
res que impõem determinado padrão estético. Elas 
não são reconhecidas por suas qualificações, o que 
reforça os preconceitos presentes na sociedade de 
consumo”, argumenta.

Os teleoperadores advêm, sobretudo, das classes 
sociais menos favorecidas, pois precisam do trabalho 
para sobreviver e sujeitam-se a fortes pressões. Em 
entrevista, um empresário chegou a confessar que não 
admite pessoas de classe média, porque não agüen-
tariam “o primeiro apertão”. 

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados, a sofistica-
ção da exploração praticada pelas empresas de tele-
marketing. A preferência por pobres, mulheres, negros, 
homossexuais, transexuais e obesos, longe de ser uma 
atitude nobre e antidiscriminatória, se dá exatamente 
pelo fato de essas pessoas terem mais dificuldades 
de encontrar empregos no mercado e, por esta razão, 
quando empregados, se sujeitam a um nível maior de 
exploração. Um absurdo que requer imediato posicio-
namento do Legislativo.

A jornada intensa de 6 horas também faz parte de 
uma estratégia patronal. À alegação de que a jornada 
facilita ao jovem prosseguir nos estudos, sobrepõe-se 
a comprovação de que neste período é maior a pro-
dutividade, que cai consideravelmente após o limite 
de 6 horas. Para o empregador, é vantajoso revezar 2 
pessoas, em vez de manter apenas uma com carga 
de trabalho de 8 horas.

Preocupada com as constantes denúncias de 
exploração do trabalho de milhares de operadores de 
telemarketing, em todo o País, e com o fato de nossa 
legislação pouco ou nada proteger quem trabalha nesse 
novo ramo de atividade, requeri à Comissão de Traba-
lho, de Administração e de Serviço Público da Câmara 
dos Deputados a realização de audiência pública para 
debater esse assunto da maior importância. Espero que 
esta audiência pública seja marcada no menor espa-
ço de tempo possível, pois tenho sido procurada por 
diversas entidades representativas dos trabalhadores 
em telemarketing que trazem denúncias de abusos 
inaceitáveis cometidos pelas empresas que faturam 
milhões com a venda de serviços do gênero.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Temos 
12 Deputados inscritos para falar em 12 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem foi um dia especial para a 
agricultura brasileira. No final da tarde, foram assina-
dos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 3 impor-
tantes atos, entre eles o que consubstanciou o bem-
sucedido processo de negociação e renegociação das 
dívidas agrícolas.

O Brasil possui hoje 1,8 milhão de agricultores 
familiares. Desses, 679 mil serão beneficiados e po-
derão renegociar 5 bilhões de reais em dívidas. Esta 
será a quarta e maior renegociação de dívidas rurais 
no Governo Lula. 

Além disso, foi anunciado pelo Ministro da Agri-
cultura, Reinhold Stephanes, que não faltará recursos 
para a defesa sanitária e que mais 10 Estados brasi-
leiros estão livre da febre aftosa com vacinação. Na 
condição de catarinense, tenho orgulho em dizer que 
Santa Catarina é o único Estado da América Latina 
livre de vacinação da febre aftosa.

Outro ponto importante é a criação do fundo de 
catástrofes. Ele dará sustentação a um sistema de 
seguros para a área agrícola e funcionará como um 
resseguro. Hoje, o seguro só cobre 4% dos grãos. O 
Governo também vai criar adidos agrícolas em 8 em-
baixadas no exterior para pesquisar mercados e faci-
litar negociações sobre temas sanitários.

No tocante a adubos e fertilizantes para a pro-
dução de matérias-primas, atualmente, o Brasil im-
porta 70% do nitrogênio, 60% do fósforo e ainda o 
potássio.

Com a medida provisória assinada ontem, o Go-
verno pretende facilitar a liquidação das operações 
efetuadas nas décadas de 80 e 90, já tantas vezes 
renegociadas, de maneira a possibilitar aos mutuá-
rios inadimplentes a regularização de suas pendên-
cias. Além disso, para evitar novo acúmulo de dívidas, 
propõe a redução de encargos financeiros de alguns 
programas mais recentes de investimento rural e dos 
custeios prorrogados.

A medida provisória define diferentes formas de 
negociação para cada grupo de dívida, ou seja, as pro-
postas variam por programa e tipicidade. As diretrizes 
são de redução dos encargos por inadimplemento in-
cidentes sobre as prestações vencidas e não pagas; 
de diluição do saldo devedor vencido entre as parce-
las vincendas; de concessão de prazo adicional para 
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pagamento; de redução das taxas de juros das ope-
rações com encargos mais elevados; e de concessão 
de descontos para liquidação das operações antigas 
com risco da União.

As condições gerais da renegociação visam à li-
quidação ou à normalização das dívidas originárias de 
crédito rural e podem ser sintetizadas em 5 pontos: 

I – para as operações antigas, efetuadas 
com risco da União, dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento do Norte (FNO), do 
Nordeste (FNE) ou do Centro-Oeste (FCO) 
e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(FUNCAFÉ), serão concedidos descontos es-
tabelecidos em percentuais inversamente pro-
porcionais ao valor das dívidas, ou seja, quanto 
maior o saldo devedor menor o desconto;

II – para as operações de crédito em si-
tuação de inadimplência, sujeitas a encargos 
atrelados à Taxa Média Selic (TMS) mais 1%, 
os encargos serão substituídos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) mais 
6% ao ano;

III – o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) definirá os prazos para que os mutuá-
rios manifestem interesse em aderir ao proces-
so de reestruturação do endividamento, para 
a amortização do valor mínimo exigido sobre 
as prestações vencidas, para renegociação do 
saldo devedor e para os agentes financeiros 
formalizarem as renegociações;

IV – nas operações cujos mutuários são 
representados por uma cooperativa ou associa-
ção serão considerados, para efeito de enqua-
dramento nas faixas de desconto, os valores 
devidos por cooperado (os saldos devedores 
serão divididos pelo número total de coopera-
dos ou associados ativos da entidade);

V – os custos dos descontos serão assu-
midos pelo Tesouro Nacional (operações com 
risco da União), pelos Fundos Constitucionais 
de Financiamento (operações lastreadas com 
seus recursos), e pelo FUNCAFÉ (operações 
com recursos e risco dessa fonte).

Sr. Presidente, aproveito para registrar a premia-
ção do Sr. Acari Luiz Menestrina, fundador e Presiden-
te da Cia. Brasileira de Lácteos, como Personalidade 
de Vendas ADVB/SD 2008, prêmio concedido pela 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de 
Santa Catarina.

Muito obrigado.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, ocupo este espaço para destacar 
a importância do agronegócio em meu Mato Grosso 
do Sul, Estado que tem honrado a missão de produ-
zir grande parte dos alimentos que chegam às mesas 
de milhões de brasileiros e que, mesmo com toda a 
insegurança jurídica que se instalou no campo nos 
últimos anos, teve uma importância fundamental no 
crescimento do Produto Interno Bruto em 2007. 

Enquanto outros setores da economia cresceram, 
no máximo, 2% ao longo de todo o ano, o agronegócio 
atingiu a impressionante marca de 7,5%, respondendo 
por um terço de toda a riqueza produzida no Brasil.

Esse gigantesco potencial do campo ficou ainda 
mais patente na semana que passou, quando o Sindi-
cato Rural da minha querida Dourados realizou a 44ª 
edição da Exposição Agropecuária e Industrial. Era 
possível sentir o pulsar da economia de toda a região. 
Foi uma verdadeira festa da produção, com faturamento 
de mais de 70 milhões de reais, sendo mais de 7 mi-
lhões apenas com os leilões de gado de corte, leiteiro, 
melhoramento genético, ovinos e eqüinos. 

Foi uma das maiores exposições agropecuárias 
já realizadas não apenas no interior de meu Estado, 
mas em todo o Centro-Oeste, uma vez que todas as 
expectativas de negócios foram superadas nos 10 dias 
de feira agropecuária. O público compareceu em peso 
ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, 
superando a impressionante marca de 100 mil pessoas 
apenas no final de semana. 

Méritos do produtor rural da Grande Dourados, 
que está cada vez mais organizado na defesa do 
agronegócio, e méritos ainda maiores do ruralista 
Gino José Ferreira, Presidente do Sindicato Rural de 
Dourados, que comanda uma diretoria comprometida 
com o campo e que não tem medido esforços para 
defender o produtor rural. 

O fato é que o agronegócio está vivendo um novo 
tempo em meu Mato Grosso do Sul, e o Sindicato 
Rural de Dourados mostrou isso para todo o Brasil. 
A força do campo está na capacidade de trabalho de 
cada produtor rural do meu Estado, homens e mulhe-
res que não se dobram às adversidades geradas pela 
insegurança jurídica, pelas invasões de terras, pelos 
laudos de antropólogos que entendem que toda terra 
deve ser devolvida aos índios, mesmo que essas pro-
priedades estejam devidamente escrituradas, produ-
zindo riquezas e alimentando esta Nação. 

A 44ª edição da Exposição Agropecuária e In-
dustrial refletiu o potencial do agronegócio da Grande 
Dourados e, mais importante, serviu para ratificar o 
peso que o campo tem na economia regional. 

A Exposição Agropecuária e Industrial de Doura-
dos é grande por natureza, mas essa grandeza tam-
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bém está em parcerias importantes com os Governos 
Municipal e Estadual, com o SEBRAE, FAMASUL, 
SENAR, EMBRAPA Agropecuária Oeste, Cooperativa 
Agrícola e Industrial, Grupo Plantio na Palha e deze-
nas de patrocinadores que apostaram no potencial da 
Grande Dourados. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encerro este breve pronunciamento parabenizando 
toda a diretoria do Sindicato Rural de Dourados, a 
Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul e 
todos os produtores rurais que entenderam que a or-
ganização sindical é o caminho mais curto para que 
o setor seja ouvido pelas autoridades municipais, es-
taduais e federais.

Quero registrar ainda que toda essa pujança tem 
sido conquistada por mérito e trabalho do homem do 
campo e lembrar que os governantes não precisam fa-
zer muito para que o agronegócio continue crescendo 
a passos largos. Basta não atrapalhar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
agora outro tema. Tiveram início, no último dia 13, as 
obras de terraplanagem na área onde será construída 
a primeira Vila Olímpica Indígena do País, na Reser-
va Indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul, nas 
confluências das aldeias Bororó e Jaguapiru. Estive 
lá, acompanhado de diversas lideranças indígenas, 
na sexta-feira passada, dia 16, e confesso que fiquei 
emocionado com a grandiosidade da obra, não ape-
nas no aspecto físico, mas também na simbologia da 
mesma, por ser uma iniciativa que, seguramente, terá 
reflexos muito positivos na vida daquela comunidade 
dentro de alguns anos.

Ao ver as máquinas trabalhando, relembrei da 
luta pela implantação da Vila Olímpica, que para mim 
já é histórica, pois é fruto de uma iniciativa que tomei 
em 2005, quando, com o apoio dos nobres pares, cria-
mos uma Comissão Externa, da qual fui coordenador, 
para averiguar, in loco, as causas da mortalidade de 
crianças indígenas por desnutrição. Naquela oportuni-
dade, constatamos que parte das mazelas dos povos 
indígenas de Mato Grosso do Sul é resultante da falta 
de melhores perspectivas de vida e de oportunidades. 
Daí por que propusemos em nosso relatório, entre ou-
tras medidas, ampliação da rede de abastecimento de 
água, melhoria e ampliação das equipes do Programa 
Saúde da Família dentro das aldeias e construção de 
moradias que não mais caíssem como as chamadas 
“casas de chocolate”.

A implantação da Vila Olímpica Indígena insere-
se no propósito da busca de novas oportunidades à 
comunidade indígena, que sensibilizou também o nos-
so colega Fernando Gabeira. Juntos, apresentamos 
emendas individuais ao Orçamento da União de 2006 

que somaram 700 mil reais com essa finalidade. Quero, 
portanto, fazer um agradecimento especial ao Deputa-
do Gabeira e, dando a notícia do início das obras de 
terraplanagem, dizer que queremos a presença dele 
na inauguração, prevista para meados de novembro, 
bem como a presença de outros colegas Deputados, 
cujo convite formal receberão em tempo oportuno.

O Deputado Gabeira foi parceiro não apenas na 
apresentação das emendas, mas também nas diversas 
gestões que fizemos no Ministério do Esporte, solicitan-
do a liberação do dinheiro. Juntos, conseguimos sensi-
bilizar o Ministro Orlando Silva, que se encantou com 
a proposta de um projeto pioneiro, que visa aumentar 
a qualidade de vida da população das aldeias Bororó 
e Jaguapiru, pois não há dúvida de que a prática de 
esportes vai melhorar a vida dos nossos indígenas e 
diminuir muitos problemas que enfrentam hoje.

Lembro, ainda, que minha atuação em benefício 
da causa indígena não se resumiu na Vila Olímpica 
Indígena ou nas ações conseqüentes da Comissão 
Externa, principalmente na área de saúde. Também 
consegui, após várias gestões no Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul e no Ministério da Educação, 
recursos da ordem de 750 mil reais, já empenhados, 
para a construção de um novo prédio para a escola 
indígena Guateka, de ensino médio, que estava caindo 
aos pedaços e foi fechada por não oferecer condições 
de segurança a professores e alunos. Outra conquista 
foi a construção de mais 200 casas dentro da Reserva 
Indígena de Dourados – devem começar a ser cons-
truídas em pouco tempo.

Com essas ações, nossa esperança é de que, 
dentro de algum tempo, em vez das notícias estam-
padas em jornais de todo o País relativas a morte de 
crianças, suicídios, alcoolismo, drogas e prostituição 
dentro das aldeias, tenhamos manchetes sobre con-
quistas de medalhas, aproveitamento de profissionais 
em grandes times, oriundos das atividades que, segu-
ramente, serão ofertadas na Vila Olímpica Indígena. 
Que os indígenas possam viver mais e melhor, tendo 
respeitada sua cultura, costumes e tradições!

Abordo agora um último tema, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Há tempos espero e torço 
pelo momento em que veremos confirmada a apro-
vação da convenção da ONU que trata dos direitos 
das pessoas com deficiência. Certamente, esse ges-
to significará um passo decisivo no que diz respeito 
à garantia da dignidade daqueles mais de 24 milhões 
de brasileiros que enfrentam no seu dia-a-dia algum 
tipo de deficiência.

Nosso gesto significará que esta Casa trabalha 
em absoluta sintonia com a política definida e defendida 
pelo Governo brasileiro para as questões que envol-
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vem as pessoas com deficiência. Não foi à toa que o 
Brasil conquistou o reconhecimento mundial por sua 
atuação no campo dos direitos humanos, pela defesa 
de valores como a dignidade e o combate ao precon-
ceito e à discriminação de qualquer natureza.

Falta muito pouco para comemorarmos definiti-
vamente esse passo tão importante na luta em defesa 
das pessoas com deficiência. Volto a pedir, uma vez 
mais, o empenho, o compromisso com a causa aos 
meus companheiros de Parlamento e, principalmen-
te, aos meus companheiros da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, da qual orgulhosamente faço parte, na condição 
de Presidente.

A proposta aprovada estabelece diversas obri-
gações para os Estados Partes signatários, na forma 
de diretrizes e garantias de direitos nas mais diversas 
áreas, com o objetivo de assegurar às pessoas com 
deficiência igualdade de oportunidades e adaptações 
necessárias ao seu livre acesso a bens, serviços e di-
reitos. E o Brasil tem avançado muito nessa área.

Os números divulgados pelo Governo têm reve-
lado um crescimento respeitável no investimento e no 
tratamento dedicado às pessoas com deficiência no 
Brasil. São dados animadores diante de um quadro de 
tantas dificuldades enfrentadas pelo segmento.

Paralelamente a essa conquista, não deixamos 
de enxergar a urgente necessidade de aprovarmos a 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que 
define os critérios e parâmetros para os investimentos 
em saúde para cada um dos entes federados.

Avançamos. Marcamos um ponto importante na 
luta contra o preconceito e a discriminação. Hoje, deve-
remos consolidar esse avanço, reafirmando a votação 
anterior desse projeto. São conquistas como essa que 
fazem valer o papel desta Casa e reforçam o compro-
misso dos Parlamentares que aqui estão com os ver-
dadeiros interesses da sociedade brasileira.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
dirijo-me ao Ministério da Defesa porque tenho obser-
vado algumas manifestações de oficiais das nossas 
Forças Armadas que se apresentam em alguns debates 
com uma visão, com uma concepção conservadora, 
atrasada e reacionária em relação aos movimentos 
sociais, como se seus representantes fossem inimi-
gos internos, voltando àquela velha lógica da Lei de 
Segurança Nacional.

Precisamos compreender que estamos numa 
democracia. É preciso, inclusive, que os integrantes 
dessa oficialidade se compreendam como cidadãos 
brasileiros a construir uma sociedade democrática.

Portanto, refutamos essa insistência, esse diálo-
go e essas manifestações contrárias aos movimentos 
sociais, desconhecendo-se o avanço democrático que 
existe. Esse comportamento não se coaduna com uma 
sociedade moderna e democrática.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado, é para dar o discurso como lido.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, é 1 
minuto para cada um. Estou dentro do meu minuto.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – V.Exa. 
deveria inscrever-se.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
V.Exa. me atrapalha. Todos têm direito a 1 minuto. Então, 
por favor, vamos ser coerentes com o que falamos...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não 
temos direito a 1 minuto. Esta parte da sessão é des-
tinada aos Deputados que queiram dar como lido o 
pronunciamento.

No máximo, 1 minuto. Deus permita que em 15 
segundos possamos fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, as chuvas que têm caído no meu Estado de 
Sergipe nos últimos dias, como na véspera do feriado 
do dia 21 próximo passado, em Aracaju, têm causado 
enormes prejuízos materiais e grandes sofrimentos à 
população sergipana.

Municípios como Maruim, Laranjeiras, Nossa 
Senhora do Socorro e a própria Capital foram alvo de 
inundações graves.

Desabamentos, vítimas, aumento de desabriga-
dos e proliferação de doenças, além da dengue, que 
já assola o Estado, têm causado riscos enormes, prin-
cipalmente às populações mais pobres.

As Prefeituras dos municípios atingidos e o Go-
verno do Estado têm tomado providências que estão 
ao seu alcance, mas necessitam de maior apoio do 
Governo Federal, principalmente dos Ministérios da 
Integração Nacional e da Saúde.

Apelo desta tribuna para as autoridades federais 
no sentido de que socorram o meu Estado nesta hora 
grave, liberem recursos, agilizem providências, não 
deixem sem amparo aqueles que já são marginaliza-
dos pela pobreza e pelas dificuldades da vida e das 
injustiças sociais.

Que as autoridades federais apóiem as autorida-
des estaduais e municipais neste instante de aflição!

A imprensa sergipana tem mostrado cenas cho-
cantes de populações ilhadas. Eu, particularmente, 
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visitei algumas localidades para ver de perto cenas 
impressionantes.

Por tudo isso, deixo registrado meu apelo para o 
Governo Federal, para o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, sempre sensível ao combate à pobreza, no 
sentido de que determine providências urgentes de 
ajuda a Sergipe, ao seu povo e principalmente às co-
munidades mais carentes, sempre vítimas maiores 
das calamidades.

É o apelo que faço.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Alguém 
quer dar como lido seu pronunciamento? Registrá-lo 
e encaminhá-lo à Mesa? (Pausa.)

Por favor. Então, vamos começar.
Com a palavra o Deputado José Carlos Vieira.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pro-Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em 2007 as micro e pequenas em-
presas tiveram um crescimento espantoso: 13% de 
novos empreendimentos a mais em relação ao ano 
anterior, e o comércio lidera essa expansão. O que o 
Frans Café, o Pão de Açúcar e as Casas Bahia têm em 
comum? Além da liderança em suas áreas, as compa-
nhias começaram sua carreira como microempresas. 
Realmente é difícil de acreditar, devido à grande bu-
rocracia e às altas taxas impostas aos pequenos co-
merciantes no Brasil. Mesmo esses titãs tiveram seus 
dias de pequenos. Um levantamento feito nas juntas 
comerciais de todo o País mostra que o número de 
empresas passou de 467.046, abertas em 2006, para 
529.419, em 2007, ou seja, uma nova empresa a cada 
um minuto no País.

Os números gerais mostram que a categoria, na 
verdade, é macro. Os dados mais recentes do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam 
que há 4,8 milhões de micro e pequenas empresas 
no País. O número representa 99,2% das empresas 
nacionais. Em relação à força de trabalho, correspon-
dem a 15,7 milhões de empregos, ou seja, 57,2% da 
mão-de-obra com carteira assinada. De acordo com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), o Brasil dos pequenos negó-
cios gera 20% do PIB, ou seja, um total estimado de 
R$350 bilhões de reais.

Além das condições externas e internas serem 
favoráveis, o bom resultado é fruto da aprovação da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas que reduziu a 
burocracia e até mesmo a carga tributária em alguns 
casos. No entanto, ainda é preciso avançar muito mais. 
O Brasil é o país que concentra a maior carga tributária 
e uma das legislações mais lentas do mundo. Apesar 
de todo o avanço e o grande número de novas em-

presas, é necessário mantê-las com sustentabilidade 
e garantir uma perspectiva de crescimento.

Outro fator favorável é a mudança no perfil dos 
empresários segundo dados do SEBRAE. O sonho do 
negócio próprio e do enriquecimento ainda freqüen-
ta a mente dos empreendedores, mas o momento é 
bem menos aventureiro do que já foi. Nos últimos anos 
houve uma enorme evolução do preparo dos donos e 
das intenções relacionadas às atividades entre 2005 
e 2005. A identificação de uma oportunidade de negó-
cio, que era incentivado por apenas 15% dos futuros 
investidores, passou a ser mencionada por 37% dos 
novos proprietários.

A soma da estabilidade econômica e do melhor 
preparo dos empresários em relação à administração 
resulta em um empreendimento mais sólido. Ou seja, 
a taxa de crescimento e participação do PIB das mi-
cro e pequenas empresas devem continuar a crescer 
nos próximos anos. Já outra pesquisa realizada pelo 
SEBRAE, em 2007, mostra que menos de uma em 
cada 4 micro e pequenas empresas abertas em 2005 
haviam fechado 2 anos depois – 78% das micro e 
pequenas empresas haviam sobrevivido. Para se ter 
uma idéia da mudança, em 2002 esse mesmo índice 
era de 50,6%, ou seja, metade entrava em falência em 
menos de 24 meses.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, é muito rápido. De-
sejo apenas agradecer à Câmara Municipal de Brejo 
Santo pela edição do Decreto nº 003, de 2008, que 
me concede o título de Cidadão Brejo-santense, no 
Estado do Ceará.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 2008  

DE 30 DE ABRIL DE 2008

Outorga o título de Cidadão de Brejo 
Santo ao Deputado Federal Marcelo Tei-
xeira.

O Presidente da Câmara Municipal de Brejo San-
to, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições le-
gais, etc.

Faço Saber, que a Câmara Municipal de Brejo 
Santo, Estado do Ceará, em sessões realizadas no 
dia 28 de abril do corrente ano, aprovou por quorum 
qualificado, o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2008, 
e eu promulgo o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º. Fica Outorgado o Título de “Cidadão Bre-
jo-santense”, ao Deputado Federal Antonio Marcelo 
Teixeira, pelos relevantes serviços prestados em prol 
do desenvolvimento do nosso Município, destinando 
recursos financeiros do OGU.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Brejo Santo – 
Ce, 30 de abril de 2008. – João Batista de França 
Sales, Presidente.

O SR. RATINHO JUNIOR (Bloco/PSC-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, “A injustiça num lugar qualquer é 
uma ameaça à justiça em todo o lugar”. O autor desse 
pensamento é Martin Luther King, o grande pacifista 
e ativista político norte-americano, assassinado em 
1968 quando intensificava sua luta pelo fim das desi-
gualdades raciais.

Sr. Presidente, recorro a pensamento tão pro-
fundo para expressar minha indignação com o que 
vem ocorrendo com os ex-funcionários da antiga VA-
RIG, aposentados e pensionistas do Instituto Aerus 
de Seguridade Social. E a injustiça, que agora parece 
ser localizada, pode se alastrar para todos os demais 
segmentos, a toda a sociedade. Quantos fundos, hoje 
poderosos, deixarão na miséria indefesos cidadãos 
que sonham com uma velhice tranqüila, em que pelo 
menos as necessidades básicas e os remédios este-
jam garantidos?

O Fundo Aerus, criado conforme os ditames da 
lei e que se constituiu em um dos mais importantes 
fundos de pensão do Brasil, sofreu intervenção da 
Secretaria de Previdência Complementar, depois de 
se mostrar financeiramente inviável. A crise teve ori-
gem a partir da falta de repasse dos recursos reco-
lhidos da contribuição individual dos trabalhadores e 
dos recursos correspondentes à parte das empresas 
aéreas, além da ausência de fiscalização e controle 
governamentais.

O resultado tem sido trágico: famílias inteiras 
destroçadas pela queda do poder aquisitivo, pela sú-
bita e drástica redução de suas rendas. Um dos casos 
mais comoventes foi apresentado no Jornal Nacional 
da Globo. Há poucos dias, esse importante noticiário 
mostrou idosos que tiveram suas aposentadorias avil-
tadas repentinamente, depois de terem desempenhado 
funções importantes na sociedade e contribuído sem 
falhas para ter um final de vida digno.

O caso do Sr. Ulisses Castro, apresentado na 
reportagem, comoveu a todos. Depois de uma longa 
vida profissional, o ex-aeroviário teve sua aposenta-

doria reduzida de R$1.900,00 para R$170,00, valor 
insuficiente para sobreviver.

O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, publicou, 
em sua edição de 3 de fevereiro, um caso ainda mais 
dramático. O benefício do ex-mecânico e ex-professor 
Waldir de Abreu, caiu de R$3.200,00 para R$109,00 
na época em que descobriu ter leucemia.

Aos 80 anos, Waldir de Abreu foi obrigado a se 
desfazer até do patrimônio adquirido com muito esfor-
ço em 44 anos de serviços prestados à VARIG, para 
garantir ao menos sua existência física. O desgosto e 
a convivência diária com a injustiça tratam de dar um 
fim lento à sua esperança.

Nobres colegas, são mais de 50 mil brasileiros, 
entre aposentados, pensionistas e familiares, jogados 
à própria sorte, desesperados, sem direito a sonhar. 
Não merecem o castigo que lhes foi imposto, de morte 
lenta e sofrida. Primeiro a morte espiritual, pelas pri-
vações e descrenças, depois a morte física, pela falta 
de recursos, pela inanição.

Não podemos assistir a tudo isso impassíveis, 
indiferentes, como se os fundos de pensão de nos-
sos familiares e amigos nunca possam ser atingidos. 
Vale reiterar: a injustiça num lugar é ameaça a todos 
os outros.

Sr. Presidente, o caso Aerus não foi resolvido na 
esfera administrativa e hoje encontra-se nas instâncias 
superiores da Justiça do País. O que queremos, então, 
é que o Supremo Tribunal Federal resolva definitivamen-
te a questão, que termine com a agonia que tanto tem 
maltratado esses cidadãos valorosos, trabalhadores e 
honestos. O direito desses aposentados e pensionistas 
deve ser assegurado e o Judiciário saberá encontrar o 
meio mais adequado de fazê-lo, não tenho dúvida.

Concluo este pronunciamento conclamando to-
dos os membros desta Casa para se aprofundarem na 
questão, conhecer a realidade e o sofrimento desses 
brasileiros e agir por eles. Ninguém pode calar-se ou 
omitir-se. Precisamos cobrar com vigor inabalável uma 
decisão rápida, justa e verdadeira sobre esse assunto 
improrrogável. Para essas famílias, a felicidade consis-
te em recuperar a fé na justiça, voltar a acreditar nas 
instituições. Nosso poeta maior, Carlos Drumond de 
Andrade, assim resumiu momentos como esse: “Che-
gou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um 
tempo em que a vida é uma ordem”. E a vida haverá 
de prevalecer.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo 
apenas registrar a presença da minha esposa, Adriana 
Rodrigues, ressaltar os 60 anos da Declaração Univer-
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sal dos Direitos Humanos e parabenizar o Secretário 
Especial dos Direitos Humanos.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar que nesta semana 
teve início a maior feira de agronegócio do Maranhão, 
a AGROBALSAS, realizado anualmente na cidade de 
Balsas. 

Esta é a oitava edição desse evento que reúne 
os setores responsáveis pela produção rural de todo 
o País, num verdadeiro intercâmbio de experiências e 
de tecnologias de várias áreas.

Importante evento agrícola do calendário mara-
nhense, a AGROBALSAS é voltada para a formação, 
produção e oportunidades de novos negócios. Seu 
objetivo é promover a integração entre produtores e 
clientes, além de divulgar novas tecnologias. Neste 
ano, são esperadas mais de 50 mil pessoas nos 3 
dias de evento. 

Destaco a importância do incentivo dado pelo Go-
verno do Maranhão, por meio da Secretaria de Indústria 
e Comércio. Ressalto também a parceria estabelecida 
com a FAPCEN, a EMBRAPA, o SENAI, a SEAGRO, 
a SECTEC, além das outras instituições envolvidas 
nessa iniciativa que muito engrandece nosso Estado 
no âmbito do agronegócio.

É relevante frisar que o Maranhão está vivendo 
momento de grandes oportunidades econômicas. Esta-
mos recebendo forte investimento por parte do Governo 
Federal, principalmente na área de infra-estrutura. 

No último dia 13 deste mês, foi reaberta a con-
corrência para a construção do Terminal de Grãos do 
Maranhão, no Porto do Itaqui. Trata-se de obra gran-
demente esperada por produtores e exportadores do 
Maranhão e de Estados vizinhos e que aumentará a 
capacidade de armazenamento e movimentação de 
grãos dos atuais 3 milhões de toneladas por ano para 
13 milhões até 2013.

Portanto, é imprescindível informar aos produto-
res e clientes de diversas regiões do Brasil sobre as 
vantagens de investimentos no Estado e as oportuni-
dades de negócios ali existentes. 

Parabéns a todos envolvidos na realização da 8ª 
Feira Agropecuária de Balsas – AGROBALSAS!

Desejo ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, agradecer aos colegas desta Casa que me aju-
daram na aprovação de projeto de lei que cria o Dia do 
Vaqueiro Nordestino, uma homenagem aos vaqueiros 
nordestinos e boiadeiros do País. 

A proposta, que agora segue para o Senado Fede-
ral, estabelece que o Dia do Vaqueiro Nordestino será 
comemorado no terceiro domingo do mês de julho.

Esse projeto é o reconhecimento da importância 
histórica dessa figura tão brasileira que simboliza o 
destemor e a força do nosso povo e o representa na 
manifestação da sua fé.

Anualmente, no terceiro domingo de julho, os 
sertanejos de vários Estados do Norte e Nordeste se 
reúnem no Município de Serrita, Estado de Pernam-
buco, para a celebração da Missa do Vaqueiro, evento 
religioso tradicional na cultura popular nordestina em 
que se homenageia Raimundo Jacó, vaqueiro covar-
demente assassinado na década de 50. 

Durante a celebração, a maioria do público assiste 
à cerimônia montada em seus cavalos. Na comunhão, 
a hóstia é substituída por queijo, rapadura e farinha 
de mandioca, alimentos do cotidiano dos habitantes 
do sertão.

O evento reúne a riqueza da cultura nordestina 
e a tradição católica, resultando em uma festa que 
cresce a cada ano, consolidando-se como referência 
religiosa, cultural e turística do nosso povo.

A Missa do Vaqueiro já é um marco no calendá-
rio sertanejo. 

Por essa razão, escolhemos a data em que a ce-
rimônia é realizada a cada ano – o terceiro domingo 
do mês de julho – para nacionalmente homenagear 
os vaqueiros nordestinos e, por meio deles, os boia-
deiros do País.

Agradeço, sensibilizado, à Câmara dos Deputados 
a aprovação desse projeto. Conto com idêntica aten-
ção dos Srs. Senadores para a aceitação da matéria 
pelo Senado Federal. 

Muito obrigado.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, espantou-me a manifestação da 
base aliada do Governo nesta Casa de que vão tentar 
aprovar uma nova contribuição sobre a movimentação 
financeira, semelhante à CPMF, para cobrir os gastos 
decorrentes da regulamentação da Emenda Consti-
tucional nº 29.

Trata-se, Sras. e Srs. Deputados, de um retrocesso 
imenso neste momento em que o Congresso Nacional 
tenta aprovar uma proposta de reforma tributária, com 
o objetivo de implantar uma política fiscal que não seja 
para aumentar a carga tributária, hoje maior do que a 
dos Estados Unidos.

O que precisa ser feito, em vez de criarem um 
novo imposto, é o Poder Executivo readequar os seus 
gastos, ou seja, melhorar o gasto público para organizar 
os investimentos em saúde. A base aliada do Governo 
tem que, neste momento, apontar caminhos nessa di-
reção e não tentar taxar ainda mais o contribuinte.
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O Brasil conseguiu muitos avanços nos últimos 
anos com as políticas macroeconômicas implemen-
tadas a partir de 1999, como o regime de metas da 
inflação, o câmbio flutuante e o ajuste fiscal. O País 
avançou e retomou o seu crescimento, mas ainda exis-
te muita coisa para ser feita.

Apesar dos avanços experimentados na área 
econômica, ainda há muito a ser feito na área fiscal. 
Como é que a base do Governo quer conter a carga 
tributária – é o discurso de muitos – criando a Contri-
buição Social para a Saúde, a CSS?

Como afirmou recentemente o ex-Ministro João 
Paulo dos Reis Velloso, “recriar uma nova contribui-
ção semelhante à CPMF é desenterrar um defunto”. 
A sociedade brasileira não pode ser penalizada pela 
falta de planejamento do Governo. Repito: a criação 
da CSS é um grande retrocesso.

O que esta acontecendo é que o Governo se nega 
a diminuir gastos públicos, escandaliza com saques 
por meio de cartões corporativos, utiliza o aparelho 
estatal para campanhas em todo o País às custas do 
Erário. Dessa forma, ninguém agüenta.

O Governo quer reeditar um imposto cuja extin-
ção mais de 80% da sociedade brasileira aprovou. E 
com a mesma desculpa que é para a saúde. Conve-
nhamos, Sr. Presidente, os Deputados da base aliada 
têm que acordar para a realidade e cumprir seu papel 
no Legislativo, em vez de serem meros chancelado-
res do Governo.

Não podemos ficar inertes. Não vamos calar e 
aceitar essa violência contra o povo brasileiro. É des-
prezível essa proposta. E o Congresso Nacional não 
vai curvar-se diante desse teatro montado pelo Poder 
Executivo, pois foi o Poder Legislativo, por intermédio 
do Senado Federal, que extinguiu essa contribuição 
nefasta, atendendo o clamor da população brasileira.

Esgotaremos todos os argumentos legislativos e 
jurídicos para impedir a recriação de uma contribuição 
sobre a movimentação financeira, por meio de projeto 
de lei complementar, de iniciativa do Congresso, con-
forme planeja a base do Governo.

Essa proposta vai encontrar muitas dificuldades 
nesta Casa e nas ruas, pois a população já está se 
movimentando contra esse absurdo.

Concluo, Sr. Presidente, solicitando aos Parlamen-
tares que pertencem à coalização do Poder Executivo 
que repensem na criação desse tributo, tão maléfico 
para a sociedade. Esta Casa precisa ter consciência de 
seu papel. Temos é que avançar mais e dar respostas 
ao povo brasileiro, que muito espera de todos nós.

Chega de impostos!
Muito obrigado.

O SR. DJALMA BERGER (Bloco/PSB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar a presença dos Vereadores Davenir e Paulinho, 
da vizinha e próspera cidade de Anitápolis, em visita 
ao Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Neste 
momento não é possível, Deputado. Perdoe-me, mas 
não posso conceder a palavra a V.Exa. Temos de se-
guir a lista de inscritos.

O SR. DJALMA BERGER – Já está registrado. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Feito 
o registro, fora da nossa orientação, que é ditada pelo 
Regimento Interno.

Gostaria de orientar V.Exa.: quando quiser fazer 
esse tipo de manifestação, encaminhe-a à Mesa, que 
fará com muito gosto o registro da presença dos ilus-
tres visitantes na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, servidores desta Casa, telespectadores, 
o tema que vou abordar hoje é assunto difícil e muito 
complexo para mim.

Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo, estão sendo promovidos verdadeiros sho-
wmícios nos bairros da cidade, com a presença de 
bandas e de milhares de pessoas. Evidentemente, 
esses eventos já foram objeto de ação perante o Po-
der Judiciário, em conseqüência do que foi proibida a 
sua realização. 

Imaginem o cenário: showmício, animadores em 
cima do palco, bandas, milhares de pessoas. Não se 
trata de um show qualquer, mas de um promovido pela 
Prefeitura de Novo Hamburgo, portanto pago com o 
dinheiro público. 

Num deles, no palco, com os animadores distri-
buindo camisetas, aconteceu o diálogo que quero trazer 
ao conhecimento desta Casa. Pergunta um animador: 
“O que houve com o teu olho, mulher? O que houve com 
o teu olho? O marido, é?” – “Maria da Penha, Maria da 
Penha”, diz o outro. Aí, diz o novo animador: “Agora, 
esta aqui – camiseta -, vai lá no meio. Vou tentar man-
dar para aquela senhora que levou uma no olho”.

Imaginem. Srs. Deputados, a situação de uma 
mulher que foi agredida na véspera, ou 2 dias antes, 
e ter esse tipo de exposição num show, bancado pela 
Prefeitura Municipal, a que ela foi para se divertir.

E aí, na seqüência, entra um vídeo da Prefeitura 
de Novo Hamburgo apregoando as obras do município. 
Termina o vídeo, e vejam o diálogo que os animadores 
– um deles é funcionário da Prefeitura – retomam. Diz 
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um: “Fala, meu galo”. Responde o outro: “O cara vai lá, 
surra a mulher, deixa o olho com um band aid gigante, 
uma atadura por baixo. Tem uma história sobre isso, 
sobre esse assunto”. 

Aí, entra outro animador e conta uma história. 
Não vou contá-la toda, porque não posso me rebaixar. 
Ele relata uma suposta história com 3 mulheres – uma 
paulista, uma gaúcha e uma carioca – que resolvem 
falar sobre suas relações domésticas. Diz a carioca 
que passou a se negar a fazer o serviço doméstico e 
que, no primeiro e no segundo dias, o marido não o 
fez, mas que, no terceiro dia, ele já se dispôs a lavar a 
louça de casa. Diz a paulista mais ou menos a mesma 
coisa. E aí diz o quê a gaúcha? A gaúcha diz: “É, eu 
também me rebelei lá em casa. Disse que não lavava 
mais nada para ele, não fazia o churrasco, não fazia 
mais nada”. E elas: “E daí?” – “No primeiro dia, não 
vi nada; no segundo dia, não vi nada; no terceiro dia, 
também não vi nada; no quarto dia, não vi nada. Lá pelo 
quinto dia, quando começaram a desinchar os olhos, 
comecei a enxergar de novo.” E diz o outro animador: 
“Tomou-lhe uma bem forte”. E aí termina o animador 
nesta seqüência de episódios: “E a Maria da Penha 
pegando. E a Maria da Penha pegando”.

Isso aconteceu num show da Prefeitura Municipal. 
Provavelmente, estava lá a esposa do Prefeito, que se 
diz coordenadora de uma Secretaria dos Direitos das 
Mulheres. Quem contou esse episódio é funcionário da 
Prefeitura. O que aconteceu com ele até agora? Nada. 
O Prefeito nada fez, apesar de a denúncia ter sido le-
vada à Câmara de Vereadores daquele município. E, 
naquele show, na sua manifestação, ele até dizia: “Es-
tamos trazendo a cultura para o bairro”. E se seguem 
a esses diálogos as bandas tocando as bandidas, as 
cachorras, as ajoelha-e-chora e não sei o quê mais.

Ao concluir, Sr. Presidente, quero dizer vou enca-
minhar a transcrição e, se necessário, o vídeo à ban-
cada feminina da Câmara dos Deputados, à Deputada 
Sandra Rosado. Esse caso configura uma violação à Lei 
Maria da Penha, e não podemos aceitar a naturalização 
da violência, o elogio à violência e a forma deslavada 
com que ela foi estimulada naquele show.

Igualmente, vou encaminhar denúncia sobre es-
ses atos ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
porque não é razoável que num show promovido com 
dinheiro público, com a presença de milhares de pes-
soas, haja veiculação desse tipo de visão distorcida 
sobre as relações entre gêneros, desse tipo de elogio 
à violência, desse tipo de naturalização e de estímulo 
ao uso da violência contra a mulher.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, coin-

cidentemente, após o pronunciamento do meu compa-
nheiro de bancada, o Deputado Tarcísio Zimmermann, 
quero expressar aqui minha indignação e meu apoio, 
como S.Exa. o fez em suas palavras.

Quero trazer um tema importante: a causa da 
Amazônia. Vou insistir na discussão dessa questão 
estratégica para o Brasil. 

A causa da Amazônia é uma causa da Nação 
brasileira. O Presidente Lula, esta semana, deixou 
claro: “A Amazônia tem dono. O dono da Amazônia é 
o povo brasileiro”. 

O Governo do Presidente Lula tem se esforçado 
para solucionar os grandes desafios – no sentido de 
que a Amazônia seja um tema nacional e se incorpo-
re ao projeto de desenvolvimento nacional do nosso 
País –, como a política de combinar desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental e social, o 
plano econômico que o Governo desenvolve a partir 
do zoneamento ecológico, a política de regularização 
fundiária, a demarcação das áreas indígenas, que 
não compromete a segurança nacional, repito, nem a 
segurança das nossas fronteiras – já falei sobre essa 
questão aqui, inclusive citando a legislação, os decre-
tos e a Constituição. As experiências que a Amazônia 
produziu ao longo da sua história com as populações, 
os trabalhadores, os negros, os índios, os habitantes 
daquela região, Sras. e Srs. Deputados, têm que ser 
levadas em conta, pois são 22 milhões de brasileiros 
vivendo na Amazônia.

Portanto, temos que equilibrar a visão estratégi-
ca da Amazônia com o projeto nacional, com as parti-
cularidades e o desenvolvimento de cada região – da 
Floresta Amazônica, dos cerrados, das savanas, das 
regiões. É necessário estabelecer o respeito através 
do desenvolvimento da infra-estrutura e o instrumen-
to de integração com a rodovia, a hidrovia e a própria 
ferrovia.

Inclusive tenho trabalhado com alguns colegas. 
Cito aqui o jornalista Duque Estrada, que tem um 
trabalho brilhante de como se fazer essa integração 
territorial preservando as adversidades e as caracte-
rísticas da Amazônia.

Temos trabalhado. Acho que o Ministro Manga-
beira Unger, com quem discutimos a manhã inteira na 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, tem todas as condições para gerenciar o Plano da 
Amazônia Sustentável. Entendo que o Sistema de Pro-
teção da Amazônia – SIPAM deveria estar vinculado ao 
Ministério de Assuntos Extraordinários, que administra 
o Plano da Amazônia Sustentável – PAS. 

Entendo que dialogar com as forças locais, ga-
rantir a presença do Estado na região, fortalecer as 
instituições do Estado Democrático de Direito – e a 
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autoridade democrática diz respeito à lei -, respeitar 
a diversidade étnica, cultural, econômica e política da 
região, tudo isso é fundamental para que possamos 
incorporar definitivamente a Amazônia como parte fun-
damental do nosso projeto nacional. São 5 milhões, 217 
mil e 423 quilômetros quadrados, que correspondem 
a 61% do território nacional, incorporando 9 Estados. 

Nosso Governo está enfrentando esse desafio 
de solucionar os grandes problemas para construir 
na Amazônia esse projeto nacional. A Amazônia não 
existe sem um projeto nacional e o projeto nacional não 
existe sem a Amazônia. Por isso, é muito importante o 
trabalho que o Ministro Mangabeira Unger executará 
à frente do PAS, assim como são importantes as ex-
periências locais. 

Quero aqui destacar a experiência do Governo 
do Amapá, do saudoso Governador João Alberto Ro-
drigues Capiberibe, a experiência do Acre com Jorge 
Viana. São experiências marcantes naquela região 
porque construíram alternativas concretas, vincularam 
os interesses econômicos e sociais com a preservação 
do meio ambiente. 

Preservação e desenvolvimento não são contra-
ditórios; respeito às terras indígenas não é contradi-
tório com a soberania; diversidade étnico-cultural não 
é contraditório com a visão nacional de um projeto de 
desenvolvimento da Amazônia.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a oportuni-
dade para mais uma vez reclamar do acesso à tribuna 
pelos deficientes físicos. Espero que a Casa corrija o 
problema até o final do ano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, traz-me 
a esta tribuna a aprovação da PEC nº 333, no dia de 
ontem. Esta Casa conseguiu fazer justiça e estabele-
cer o equilíbrio democrático entre 2 Poderes do mu-
nicípio, local em que as coisas acontecem, em que 
todos vivemos.

O Executivo, por si só, já é forte demais em to-
das as instâncias – federal, estadual e municipal. Com 
a perda de várias cadeiras de Vereador, o Executivo 
municipal fortaleceu-se ainda mais, em detrimento do 
Legislativo. Muitos segmentos perderam representa-
tividade; muitos bairros ficaram sem representantes 
nas Câmaras de Vereadores. Isso foi corrigido ontem. 
E esperamos que agora aumente o equilíbrio entre os 
Poderes. É muito mais fácil para o Prefeito ter domínio 
sobre a Câmara de Vereadores que tem 14 Vereadores 
do que sobre a que tem 21 ou 25 Vereadores.

Foi feito algo muito importante ontem, mas pou-
cos se deram conta disso. Adequamos o número de 
Vereadores de cada Câmara de Vereadores; conse-

guimos reduzir os gastos dessas Casas legislativas; 
conseguimos reduzir o valor dos repasses de verbas 
das Prefeituras para as Câmaras de Vereadores, algo 
inédito no nosso País. Desde que cheguei a esta Casa, 
não me lembro de termos votado qualquer tema so-
bre redução de gastos públicos. Tudo aqui se refere 
a aumento de despesa. E é de 38% a carga tributária 
sobre o nosso PIB.

Chamo a atenção para este fato inédito: aprova-
mos a redução dos gastos públicos. E isso abre um 
precedente: os nossos Vereadores também cobrarão 
do Executivo municipal, dos Prefeitos, a redução dos 
gastos públicos.

Criticava-se muito o gasto das Câmaras de Vere-
adores, que, mesmo reduzidas, mantiveram as despe-
sas e nomearam mais auxiliares. Enfim, reduziu-se o 
número de Vereadores, mas os gastos aumentaram. 
No Executivo isso não se discute. Então, agora os Ve-
readores, em muitos casos, vão ter de reduzir os seus 
ganhos, a sua remuneração, o seu provento; vão ter 
de reduzir o número de assessores. Mas vão poder 
cobrar dos Prefeitos, do Executivo local, a redução 
dos gastos públicos. Há muitos apaniguados, muitos 
pelegos do Prefeito. O nepotismo está instalado em 
muitos municípios.

Repito que do fato de termos reduzido os gas-
tos das Câmaras de Vereadores e de termos aberto a 
possibilidade de os Vereadores cobrarem do Execu-
tivo municipal a redução ou a racionalidade dos seus 
gastos poucos se deram conta.

Quero ainda aproveitar o minuto que me sobra 
para contestar o projeto com o qual se tenta instituir 
novamente a CPMF. Abolimos esse imposto nefasto 
no final do ano passado. A sociedade assim exigiu, e 
o Congresso Nacional atendeu. Agora, em questão 
de 24 horas, ou de 48 horas, a pretexto de adequar a 
Emenda Constitucional nº 29, propuseram a criação 
de uma nova CPMF, a chamada CCS. 

Já vimos este filme: começa com alíquota de 
0,1%; que sobre para 0,8%; e, daqui a 3 ou 4 anos, 
está em 0,38%, tal como era a CPMF. Temos de com-
bater isso. Tanto a Oposição quanto a Situação. Não 
é assim que vamos garantir recursos para a área da 
saúde. Há, sim, excedente de arrecadação tributária: 60 
bilhões de recursos a mais. Basta adequar os gastos 
excedentes. Pagamos 150 bilhões de juros da dívida; 
o déficit da Previdência Social representa 4% do PIB; 
há Ministérios e folhas de pagamento em excesso; en-
fim, o custeio é exorbitante. Mas essa é simplesmente 
uma questão de adequação de receitas.

Fica o nosso protesto e o chamamento para que 
se faça a regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29. Mas em absoluto vamos concordar com a cria-
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ção de um novo imposto. Disso quem tem de tratar é 
a Comissão Especial da Reforma Tributária, que será 
denegrida e perderá a sua função e o seu trabalho se 
esta Casa aprovar a nova CPMF, seja qual for o nome 
que queiram dar a ela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
o motivo e a razão da minha fala, da minha presença 
na tribuna é fazer 2 registros de fatos que aconteceram 
ontem, dia 27 de maio.

O primeiro, é com relação à edição da medida 
provisória que reza sobre o endividamento rural, em 
um total de 85 bilhões, provenientes de 2 milhões e 
800 mil contratos. O mérito desta medida é permitir a 
renegociação das dívidas dos produtores rurais, be-
neficiando não só os grandes, mas principalmente os 
pequenos e médios produtores, notadamente os do 
Nordeste. Há muito tempo este assunto vem sendo 
discutido e debatido, principalmente para resolver a 
situação dos pequenos produtores rurais.

Só para citar um caso: em uma das cidades da 
Paraíba, no meu Estado, a Cidade-Município de Ca-
baceiras, um proprietário fez um empréstimo em torno 
de 100 mil reais e hoje está devendo 1 milhão e 620 
mil, e a propriedade não vale isso. Essa situação tem 
de ser resolvida. 

Um outro exemplo: na Cidade de Guarabira, um 
pequeno proprietário tirou 4 mil reais. Hoje está deven-
do 30 mil, e a propriedade vale 20 mil reais. Já está na 
dívida ativa e por isso na eminência de ser leiloada.

Como é do conhecimento de todos, a inadimplên-
cia desses ruralistas os afasta do acesso aos recursos 
nas instituições financeiras para o custeio das suas 
plantações. Em determinadas áreas agricultáveis, es-
tamos assistindo à diminuição perversa da produção 
agrícola. Isto não é bom, principalmente agora que o 
principal tema mundial é a respeito do preço e de fal-
ta de alimentos. O outro lado da situação intranqüila 
em que vive os nossos produtores é a iminência de 
perderem as suas pequenas propriedades, porque já 
encontram na dívida ativa, conseqüentemente com o 
risco de serem leiloadas.

Portanto, parabenizo o Governo por essa feliz 
iniciativa, que foi discutida e ouvida por intermédio da 
Comissão de Agricultura da Casa. Acredito que deve 
haver outras necessidades, mas, quando chegar aqui, 
a Casa terá a oportunidade de fazer as emendas e 
aperfeiçoar essa emenda provisória que trata do en-
dividamento rural. Este é o primeiro assunto.

O segundo assunto é a respeito da aprovação 
ontem, nesta Casa, em primeiro turno, da proposta 
de recomposição numérica das Câmaras Municipais 

brasileiras, a chamada Emenda dos Vereadores. Esta-
mos resgatando a representatividade democrática em 
todos os municípios com a devolução das vagas que 
foram extintas, com resolução publicada em 2004 pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, houve a preo-
cupação de diminuir os custos com o Poder Legislativo 
municipal. É um desejo de toda a população brasileira. 
Criou-se também mais uma ferramenta para o pleno 
funcionamento da democracia brasileira. 

Sr. Presidente, há 4 anos esse assunto vem sendo 
debatido, discutido, pautado. Lembro-me muito bem, 
Deputado Walter Pinheiro, que há mais ou menos 
1 ano essa emenda foi colocada na pauta, mas em 
razão, Deputado Pedro Eugênio, de alguma medida 
provisória, de obstrução, não tivemos condições de 
votar, e ontem votamos, inclusive corrigindo algumas 
distorções criadas pela resolução baixada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral – TSE.

Eu, por exemplo, moro numa região onde há uma 
cidade com 1.300 eleitores e que tem 9 Vereadores; 
enquanto em outra cidade há 30 mil eleitores e tam-
bém tem 9 Vereadores. Ou seja, a representativida-
de dos municípios ficou prejudicada em face dessas 
distorções.

Ontem conseguimos votar a PEC dos Vereadores, 
praticamente por unanimidade, e vamos agora torcer 
para que ela seja votada em segundo turno, quando 
deverá ser encaminhada ao Senado. Esperamos que 
na outra Casa Legislativa sua tramitação seja rápida 
para que a mesma seja promulgada antes do dia 10 
de julho, a fim de que nas próximas eleições tenhamos 
um novo cenário em termos de representatividade.

Além de melhorar a representatividade e, em 
conseqüência, a democracia, avançamos, porque com 
essa nova emenda constitucional conseguimos dimi-
nuir os custos. Ontem ficou bem claro que anualmen-
te se gasta com as Câmaras em torno de 6 bilhões de 
reais, e com essa emenda o custo cai para 4,2 bilhões 
de reais.

Esta Casa está de parabéns pela grande vitória 
em que não só o Parlamento, mas o Brasil e a demo-
cracia saíram grandes vencedores. 

Eram esses os 2 registros que tinha a fazer.
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
exemplo do caro colega que acaba de deixar esta tri-
buna, Deputado Armando Abílio, vou fazer referência à 
medida provisória ontem assinada pelo Presidente Lula 
e que diz respeito à renegociação da dívida agrícola.

De uma só vez, em um só ato, o Presidente es-
tabelece as normas de renegociação da dívida dos 
produtores rurais, inclusive dos agricultores familiares, 
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que representam, do total da dívida, a menor parte, 
mas, do ponto de vista da quantidade de famílias, do 
impacto social e da responsabilidade na produção e 
na oferta de alimentos em todas as regiões do País, 
é a maior parte. E, do ponto de vista social e da eco-
nomia real das cidades, a agricultura familiar detém 
maior responsabilidade. Agora, esse setor terá opor-
tunidade de renegociar 780 mil contratos, num total de 
3 bilhões de reais. 

Sr. Presidente, há inúmeros casos que conhe-
cemos bem. E me vem à mente o Assentamento Ca-
talunha, às margens do Rio São Francisco, em Santa 
Maria da Boa Vista, que se encontra praticamente 
imobilizado por falta de normas para a definitiva rene-
gociação de suas dívidas.

E, portanto, vejo culminar positivamente o esfor-
ço conjunto desenvolvido pelo Governo – pelo Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, e pelo 
Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, relativo 
à agricultura familiar, com forte envolvimento dos mo-
vimentos sociais, da CONTAG, tendo à frente o nosso 
companheiro Manoel Santos, e de todos os sindicatos 
de trabalhadores rurais do País. Assim, será possível 
normatizar a renegociação das dívidas dos pequenos 
agricultores. Abre-se um campo importantíssimo de 
fortalecimento da agricultura familiar em nosso País.

O desafio agora é o de acoplar o grande avanço 
do crédito rural: 2 bilhões de reais para a agricultura 
familiar, em 2002, e 13 bilhões de reais para a safra 
2008/2009. É um extraordinário avanço. Devemos aco-
plar esse avanço à assistência técnica, cujos recursos 
também estão sendo aumentados de forma substancial 
no atual Governo. Essas 2 coisas não podem caminhar 
separadamente. 

Esta é a hora de todos nós que temos compro-
misso com a agricultura familiar – bancos oficiais, que 
têm papel importantíssimo, como o Banco do Nordes-
te, o BASA na Região Norte e o Banco do Brasil nas 
demais regiões – partirmos para a renegociação de 
todas as dívidas dos agricultores familiares. Também é 
a hora de criar condições para o crédito ser associado 
à assistência técnica; um crédito dirigido que permita o 
desenvolvimento de programas agrícolas e agropecuá-
rios integrados, a fim de que a agricultura familiar, que 
já deu tantas provas de ser capaz de sustentar a oferta 
de alimentos em nosso País, se torne cada vez mais 
pujante, forte e estruturada, a partir dos instrumentos 
que lhe faltaram durante tantos anos e que agora, por 
sua luta e pelo compromisso do nosso Governo, estão 
se tornando realidade.

Parabéns a todos os que nos permitiram che-
gar a este momento, com a medida provisória nesta 

Casa, para fazer valer os direitos dos agricultores fa-
miliares!

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao último orador do Pequeno Expe-
diente, Presidente da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática da Casa, Deputado 
Walter Pinheiro.

Depois do Grande Expediente, retornaremos à 
chamada dos oradores inscritos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
de volta a esta tribuna, venho falar de fato já noticiado. 
Portanto, de conhecimento público. 

No domingo próximo passado, tivemos oportu-
nidade de disputar as prévias realizadas pelo Partido 
dos Trabalhadores para as eleições municipais na cida-
de de Salvador. Vivemos processo muito interessante 
dentro do PT, antes criticado por muitos pelo fato de 
discutir bastante e chegar até o momento em que há 
necessidade de definição de candidatos por meio de 
prévias. Portanto, com a participação da base do par-
tido, o que é muito salutar. 

Vivi interessante experiência, tal como o fato de 
ter novamente mobilizado o nosso partido, de reacen-
der a militância, de retomar determinados pressupos-
tos de programas e posições, e até o desafio enorme 
de apresentar um projeto para Salvador, cidade que o 
Brasil conhece pelas suas belezas, pelo seu encanto, 
pelo jogo, pela ginga, pelo comportamento do sotero-
politano. Enfim, é a cidade que todos aprendemos a 
amar, com a qual todos aprendemos a conviver, e na 
qual nasci. Meu pai migrou da zona rural do Estado 
para Salvador e depois virou ferroviário. Nasci, aliás, 
no subúrbio ferroviário.

Portanto, a disputa realizada no domingo passa-
do me trouxe nova forma de enxergar esse processo. 
É um grau de amadurecimento.

Coincidentemente, Sr. Presidente, as prévias 
ocorreram no dia do meu aniversário. Portanto, pode-
ria dizer que ganhei um bom presente. Mas creio que 
o maior presente foi dado pelo Partido dos Trabalha-
dores, pela militância, pela mobilização, por todas as 
coisas conduzidas e apontadas nesse episódio, uma 
marca importante.

Quero salientar a postura democrática e militante 
do companheiro Deputado Federal Nelson Pellegrino, 
com o qual tive a oportunidade de trilhar o caminho até 
essa peleja. O companheiro Nelson, no exato momento 
do encerramento das prévias, assumiu a postura, o que 
não poderia ser diferente, de democrata, de militante, 
de companheiro de luta, não só me parabenizando, 
como também anunciando o seu total e pleno engaja-
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mento nessa campanha, o que para nós é fundamen-
tal. O companheiro Nelson já teve a oportunidade de 
disputar as eleições na cidade de Salvador e enfrentou 
uma barreira enorme. Portanto, tem experiência que 
em muito vai nos ajudar neste processo eleitoral.

Quero agradecer à militância do meu partido, a 
todos os companheiros e companheiras, mesmo àque-
les que não tiveram a oportunidade de votar ou que 
não desejaram votar em mim naquelas prévias, mas 
que, com certeza, estarão conosco.

Estamos empreendendo uma série de conversa-
ções para montar a nossa estrutura de campanha – o 
debate programático, a relação com os nossos dire-
tórios zonais, as conversas com os nossos diretórios 
setoriais -, a fim de que, calçados e sustentados na 
força militante da base do Partido dos Trabalhadores, 
tenhamos a oportunidade de ampliar o debate com os 
outros partidos. E já estamos fazendo isso. Conversa-
mos com o PCdoB, com o PSB, com o PV, e com eles 
estamos fechando o que pode ser chamado de mon-
tagem de um fórum de partidos que apresentará uma 
alternativa à cidade de Salvador. Isso é importante.

Nesta tarde ainda empreenderemos uma série 
de conversações. Buscaremos abrir diálogo com ou-
tros partidos para formar uma frente partidária que 
apresente a Salvador uma proposta de acordo com 
a realidade e com aquilo que a cidade merece, para 
promovermos transformações profundas.

Quero também salientar a importância do diálo-
go com o nosso Governador, o companheiro Jaques 
Wagner, e com o nosso Presidente Lula. É importante 
ressaltar o apoio que o Governo Federal vem dando 
à cidade de Salvador. No ano passado, o Governo li-
berou, por meio de transferências, recursos e inves-
timentos de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais 
para a cidade de Salvador.

Queremos aproveitar toda essa experiência acu-
mulada para implementar, na cidade de Salvador, 
políticas voltadas para a cidadania. Salvador é uma 
cidade negra, uma cidade excluída, uma cidade majo-
ritariamente jogada para a periferia. Vamos apresentar 
propostas sobre infra-estrutura urbana e saneamento, 
ou seja, vamos mexer na questão central da cidade, 
na vida do seu povo.

Enfim, são esses desvios que nos moveram para 
essa disputa, que vamos enfrentar com o mesmo vi-
gor e com o mesmo entusiasmo com que desempe-
nhamos, ao longo de todos esses anos, os mandato 
parlamentares nesta Casa. Quero aproveitar a boa 
convivência aqui, as experiências; juntar esse acumu-
lado e apresentá-lo em forma de proposta à cidade 
de Salvador.

Muita gente, Sr. Presidente, julga os Deputados 
que vão disputar cargos do Executivo pela primeira 
vez como inexperientes. Ora, isso não se aplica a 
Deputados que trabalham aqui com a elaboração do 
Orçamento. O Orçamento é executado nas cidades. 
Portanto, não há experiência melhor do que esta: a 
experiência da gestão, a experiência da visão admi-
nistrativa, a experiência da priorização na aplicação 
de recursos.

É essa experiência, Sr. Presidente, que quero 
apresentar à minha cidade de Salvador, para ter a 
oportunidade de fazer a boa disputa e – quem sabe? 
-, a partir de janeiro de 2009, passar a dirigir os seus 
destinos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
sejamos boa sorte a V.Exa., Deputado Walter Pinheiro 
nesta empreitada que assume, em nome do Partido 
dos Trabalhadores. A sua experiência, não só na área 
de Ciência e Tecnologia, mas também do Orçamento, 
obtida nesse caso nas discussões realizadas nesta 
Casa, certamente será da maior utilidade, se chegar 
à Prefeitura de Salvador. Desse volume de recursos 
carreados para a cidade, tenho certeza de que boa 
parte é decorrente da sua atuação vigorosa em defesa 
da Bahia, de Salvador e do povo baiano.

Desejamos boa sorte a V.Exa. e que o povo da-
quela terra saiba escolhê-lo. Desejamos que tenha 
êxito na empreitada iniciada.

O SR. WALTER PINHEIRO – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Felipe Bornier.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nesta semana comemora-se o Dia Nacional da 
Mata Atlântica, a mais rica entre as florestas tropicais 
úmidas do planeta, considerada o santuário ecológico 
mais pródigo da Terra. 

Sr. Presidente, a densa e exuberante Mata Atlân-
tica corresponde hoje a um dos ecossistemas mais 
ameaçados no mundo, pois um estudo intitulado Mapa 
da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros, coorde-
nado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), verifi-
cou que, em 500 anos de história, o Brasil já desmatou 
2,5 milhões quilômetros quadrados de sua vegetação 
nativa, sendo que a maior parte nos últimos 50 anos. 
Isso significa 30% de suas florestas.

Contudo, Srs. Deputados, para tentar reverter esse 
quadro, organizações não governamentais, órgãos do 
Governo, instituições e personalidades, isoladamente, 
têm buscado soluções visando à preservação e, se 
possível, a reconstituição do bioma.
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Temos de seguir essa linha, Srs. Deputados, uma 
vez que estamos em um momento extremamente críti-
co. Ou estabelecemos realmente uma política de lon-
go prazo de proteção da Mata Atlântica, com projetos 
completos – criação de novas unidades de conserva-
ção, adoção de diversas formas de intervenção -, ou, 
realmente, o que já está critico pode ficar pior.

A melhor leitura, porém, desse estudo é nos fazer 
lembrar que parte desse desmatamento resultou em 
progresso para o País, gerou renda e nos transformou 
num grande produtor agrícola. Mas o outro lado é que 
ele não foi feito pensando num aproveitamento contínuo 
e sustentável. Por isso gerou também enormes bolsões 
de miséria nas áreas de grande impacto ambiental. 
Esse é o lado cruel do desmatamento no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, demais senhoras e senhores aqui presentes, 
os que estão acessando a Internet e aqueles que sin-
tonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em todo o 
Brasil, especialmente a população de Minas Gerais, 
a quem tenho o orgulho de aqui representar, defendo 
a volta da Superintendência de Campanhas de Saú-
de Pública (SUCAM), órgão incorporado, em 1990, à 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Se não for 
a SUCAM, que seja então um órgão equivalente a ela 
em estrutura e eficácia.

Ao tempo da SUCAM e do seu “exército de mata-
mosquitos”, o controle de endemias e epidemias era 
mais bem executado no País. Não quero parecer sau-
dosista, mas a atuação dos funcionários da SUCAM 
deu bons resultados no combate às epidemias. Temos 
de pensar em medidas que já deram certo, como uma 
campanha nacional de saneamento, como a que ocor-
reu em 1986 e 1987, dando-nos a “vitória transitória” 
sobre a dengue naquele período.

Quero registrar ainda que, em 1955, a dengue foi 
considerada nacionalmente extinta, reaparecendo no 
Pará, em 1967, e no Rio de Janeiro, em 1977. Após 
a extinção da SUCAM, os casos de dengue subiram 
de 100 mil, em 1990, para 360 mil, em 1998, e para 
430 mil, em 2007.

É preciso enfatizar também o baixo custo do sis-
tema dos mata-mosquitos, vários deles demitidos pela 
FUNASA por terem sido contratados sem concurso 
público. Acho que não se pode dispensar os recursos 
mais atualizados de combate aos mosquitos trans-
missores de doenças como a dengue, a malária e a 
febre amarela. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, a epidemia de dengue no Rio de 

Janeiro não apresenta o mesmo quadro existente no 
início do século XX, quando o Presidente Rodrigues 
Alves determinou ao sanitarista Oswaldo Cruz que 
adotasse medidas para eliminar os focos de doenças 
na então Capital da República. De todo modo, acredito 
que há muitas coisas simples que podem ser feitas. 
E entre essas medidas está a recriação da SUCAM 
e seus “exércitos de mata-mosquitos”, que se mostra-
ram extremamente eficazes no combate a diversas 
epidemias no Brasil.

Muito obrigado.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna desta Casa, esta tarde, para 
registrar que a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável está realizando nesta semana 
o Seminário Conservação, Uso Múltiplo e Reuso da 
Água e Saneamento Básico.

Tive o privilégio de fazer, ontem, em nome da 
Comissão, a abertura do encontro, que tem uma rica 
e extensa programação.

Saúdo os Deputados Paulo Teixeira, Iran Barbosa 
e Arnaldo Jardim, autores do requerimento que deu o 
primeiro passo para a concretização desse seminário 
e membros atuantes de Subcomissões Especiais da-
quele Órgão Técnico, pela iniciativa mais que oportuna 
de realização desse evento.

Ao longo do dia de hoje e amanhã importantes 
autoridades e representantes dos setores envolvidos 
estarão aqui debatendo o tema da conservação e reuso 
da água nas construções sustentáveis e a política go-
vernamental de conservação e uso múltiplo da água. 

Expositores e debatedores são agentes direta-
mente ligados à questão, seja porque detêm poder de 
decisão quanto às providências necessárias à preser-
vação desse importante recurso natural, seja porque 
possuem conhecimento técnico e prático suficiente para 
discutir as melhores alternativas sociais, ambientais, 
econômicas e tecnológicas abrangidas pelo tema.

Sr. Presidente, a temática abordada nesse semi-
nário é atual, ampla, complexa; diria mais: é impres-
cindível e inadiável. 

A água, recurso natural fundamental à vida hu-
mana neste planeta, é preocupantemente escassa. Ad-
ministrar a sua conservação e o seu uso, conhecer as 
formas de seu aproveitamento após esse uso e contri-
buir para a formulação de uma política pública eficiente 
e cuidadosa nessa área são nossa obrigação.

No início de 2007, entrou em vigor a Lei nº 11.445, 
que estabelece as diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico. Esse instrumento legal, para cuja ela-
boração esta Casa contribuiu de forma decisiva, foi a 
concretização de um longo processo de negociação 
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entre representantes dos Governos Federal, Estadu-
ais e Municipais, além de organizações da sociedade 
civil, do meio empresarial e de entidades de proteção 
do meio ambiente e de defesa dos direitos dos cida-
dãos, entre outros. Embora não trate diretamente dos 
recursos hídricos, a nova lei tem influência na utiliza-
ção e conservação das águas. 

Até a aprovação dessa lei, a legislação federal 
sobre recursos hídricos era constituída pelo Código 
de Águas. Além da Lei do Saneamento, também es-
tão ligadas à utilização e preservação dos recursos 
hídricos o Código Florestal, a lei que instituiu a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente, bem como a Lei de 
Crimes Ambientais.

A Lei do Saneamento veio preencher um vazio na 
regulação de diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, que vem desde 1985, quando foi extinto o BNH 
(Banco Nacional da Habitação), que geria o também 
extinto Plano Nacional de Saneamento.

A nova lei, além de estabelecer as diretrizes para 
o saneamento básico e a política federal para o assunto, 
abrange as normas gerais para a prestação dos ser-
viços públicos de abastecimento de água, de esgota-
mento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem urbana de águas pluviais.

A importância da Lei do Saneamento é grande 
porque, entre as causas mais evidentes de degrada-
ção dos recursos hídricos no nosso País encontram-se 
as deficiências dos sistemas urbanos de esgotamento 
sanitário e de coleta e disposição de lixo. 

A dimensão continental do Brasil e sua localiza-
ção tropical e equatorial fazem com que nosso País 
disponha da maior quantidade de recursos hídricos 
endógenos – aqueles gerados por precipitações at-
mosféricas sobre seu território -, de superfície e sub-
terrâneos. No entanto, nos últimos 50 anos, o forte 
crescimento demográfico e econômico, com urbani-
zação acelerada e concentrada, não foi acompanha-
do de gestão de recursos hídricos à altura, gerando, 
em várias regiões, demanda por água muito maior do 
que é possível atender. Se outrora a escassez da água 
limitava-se às áreas naturalmente mais desprovidas do 
recurso, atualmente as grandes metrópoles, as áreas 
de industrialização intensa e as áreas agrícolas mais 
modernas têm imensos problemas relacionados ao 
seu uso e preservação.

Da mesma forma, os investimentos em sanea-
mento básico não acompanharam o crescimento das 
cidades. Quase toda a população urbana brasileira é 
servida por sistemas de abastecimento de água, mas 
apenas pouco mais da metade dispõe de redes de 
coleta de esgotos sanitários e uma parte ainda menor 
recebe algum tratamento antes da disposição final. 

Em relação ao lixo, a situação é semelhante: 
poucos são os municípios nos quais o lixo é tratado 
adequadamente, mediante disposição em aterros sa-
nitários, incineração ou compostagem.

Assim, senhoras e senhores, muito temos o que 
debater nesse encontro. A poluição generalizada dos 
corpos de água próximos às cidades, gerada pelos 
efluentes e resíduos industriais lançados nessas águas, 
bem como pelo esgotamento comercial e doméstico, 
têm tornado cada vez mais altos os custos de inves-
timento e operação dos sistemas urbanos de água e 
de esgotos.

Um diagnóstico preciso da situação atual deve 
servir de base ao planejamento e à gestão dos nossos 
recursos hídricos, de forma que possa ser garantida 
a disponibilidade de água de qualidade para todos os 
seus usos.

Ao concluir, Sr. Presidente, manifesto aqui a ex-
pectativa dos que integram a Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de que o se-
minário possa avançar em todas essas questões que 
aqui abordei, permitindo que a Câmara dos Deputados 
possa contribuir diretamente para o aprofundamento 
desse importante debate.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, diariamente são cometidos crimes de 
toda ordem, envolvendo pessoas que procuram, por 
meio da violência, alguma forma de se afirmar ou suprir 
alguma necessidade. Nas comunidades carentes, as 
estatísticas são ainda mais estarrecedoras.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, esse fator ne-
gativo contribui diretamente para o crescimento da taxa 
de exclusão social do Brasil. Segundo estudo feito por 
uma equipe de pesquisadores da USP, a violência, alia-
da à falta de escolaridade e ao analfabetismo, piora os 
indicadores que elevam a exclusão.

De acordo com o estudo, a porcentagem de ex-
cluídos no Brasil na década de 60 era de 49,3%, para 
uma população de 69 milhões de habitantes. Trinta 
anos depois, com muito mais de 120 milhões de ha-
bitantes, o índice de exclusão caiu para 42,6%, e, in-
felizmente, nesta década, voltou a subir, chegando à 
marca de mais de 47% por ano, para uma população 
de mais de 170 milhões de habitantes.

Um outro indicador que tem contribuído para o 
aumento da exclusão, Sr. Presidente, é o alto índice de 
desemprego, que vem sendo uma vertente dos tem-
pos modernos. E aí volto ao ponto: o que fazer, então, 
Sr. Presidente, para reverter tamanha disfunção so-
cial? Que medidas tomará o Governo para amenizar 
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de verdade o suplício de tantos, aliás, dos que mais 
precisam?

Ora, Sr. Presidente, a melhor política social é o 
emprego, porquanto este, sim, resgata a cidadania, 
a dignidade e até mesmo a liberdade. Aí, finalmente, 
poderemos voltar nossa preocupação social para os 
outros fatores que acentuam esse “quimera contem-
porâneo” que é a exclusão social e assim encontra-
remos o caminho para a dignidade, ou, ainda, para o 
real progresso de nossa Nação. 

Já são muitos os problemas que tem esta Na-
ção. Assim, devemos vencer este primeiramente, para 
depois continuarmos nossa batalha por um Brasil me-
lhor.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com a exoneração, a 
pedido, da ex-Ministra Marina Silva, os olhos de am-
bientalistas de todo o mundo se voltam para o Brasil.

Depois da crise que se instalou no Governo Fe-
deral, em face das divergências havidas entre o meio 
ambiente e a Casa Civil da Presidência da República, 
tornadas públicas com a saída de Marina, o tom do 
discurso do Presidente Lula na cerimônia de posse do 
novo Ministro tentou amenizar o visível constrangimen-
to vivenciado pelo País em decorrência das denúncias 
formuladas pela ex-Ministra, que acusou o Governo 
de dispensar à sua Pasta tratamento de “Ministério 
de segunda linha”.

Não bastasse a turbulência que se abateu nessa 
delicada área após a exoneração da ex-Ministra, o atu-
al Ministro Extraordinário de Assuntos Estratégicos e 
coordenador do Plano Amazônia Sustentável, Roberto 
Mangabeira Unger, antecipou-se criticando severamen-
te a primeira ação apresentada pelo substituto na Pas-
ta ambiental, Carlos Minc, afirmando que a pretensão 
de utilização do Exército na Amazônia não resolverá, 
por si só, os problemas ambientais, assim como não 
servirá para minimizar os riscos à soberania nacional 
na floresta, já que “o trabalho do Exército ultrapassa 
e muito o caráter de defesa, tendo sido também um 
trabalho social”, conforme declarou.

Para o Ministro Unger, a melhor maneira de se 
preservar a Amazônia mantendo sua soberania é cons-
truindo um “projeto consistente de desenvolvimento 
com preservação”, pois a “Amazônia não é apenas 
uma coleção de árvores, mas um grupo de pessoas. 
Nela vivem mais de 25 milhões de brasileiros. Se essas 
pessoas não tiverem oportunidades econômicas, serão 
impelidas a uma atividade econômica desordenada, 
que levará ao desmatamento”, observou.

No meio de todo esse fogo cruzado, Sr. Presi-
dente, a preocupação de entidades ligadas ao meio 
ambiente é no sentido de que os critérios atualmente 
utilizados para a concessão de licenciamento ambien-
tal – considerados responsáveis pela morosidade na 
implementação das obras do PAC, menina dos olhos 
da ministra Dilma Rousseff – possam adquirir novos 
contornos para privilegiar os interesses econômicos 
dos empreendimentos sob análise do IBAMA, que atu-
almente se debruça sobre 149 projetos, na sua gran-
de maioria voltados para construção de hidrelétricas, 
termelétricas e gasodutos vinculados ao Ministério de 
Minas e Energia.

O novo Presidente do IBAMA, o geógrafo mineiro 
Roberto Messias Franco, ex-Diretor de Licenciamento 
Ambiental do Instituto, já adiantou que o parecer técnico 
sobre a usina nuclear de Angra 3 deverá ficar pronto 
nas próximas semanas, o que aumentou a desconfian-
ça dos ambientalistas, que sempre manifestaram-se 
contrários à obra.

A preocupação demonstrada por esses setores 
alinhados com a postura conservacionista adotada na 
gestão de Marina Silva, em detrimento da visão con-
vergente com as políticas do Palácio do Planalto, é a 
de que, agora, Sr. Presidente, os licenciamentos am-
bientais sejam concedidos à revelia dos rígidos critérios 
técnicos até então observados pela Pasta ambiental. 

Corrobora para essa inquietação a determinação 
direta do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao novo 
Ministro do Meio Ambiente de afastar de sua Pasta os 
colaboradores de Marina Silva alinhados com ONGs, 
como forma de reduzir a influência dessas organiza-
ções não governamentais nas decisões do Ministério, 
ordem esta dada pelo Presidente em contrapartida ao 
pedido do Ministro Minc, de a sua Pasta passar a ter 
papel mais relevante nas discussões sobre as políticas 
industrial e energética.

No entanto, as substituições já levadas a efeito 
acenam para a esperada harmonia entre os interes-
ses dos grupos ambientalistas e as intenções do Pre-
sidente Lula e da Ministra-chefe da Casa Civil Dilma 
Rousseff.

O novo Presidente do IBAMA, Roberto Messias, 
por exemplo, já trabalha na área ambiental há 32 anos, 
tendo ocupado a direção de organizações não gover-
namentais de expressivo relevo, como a WWF Brasil, 
a União Internacional para Conservação da Natureza 
(UICN) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), além dos cargos de Secretário 
Especial de Meio Ambiente e Secretário-Executivo do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1986 a 1988. 
Em Minas, ocupou a Superintendência do IBAMA de 
2003 a 2007 e foi indicado para comandar o órgão 
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responsável pelo licenciamento ambiental do Governo 
atual pelas mãos da própria Marina Silva. 

Já a Secretária-Executiva Izabella Mônica Vieira 
Teixeira ocupava a Subsecretaria de Planejamento e 
Política Ambiental do Governo do Rio de Janeiro, sen-
do muito bem conceituada no trade ambientalista pela 
postura rigorosa adotada nas concessões de licencia-
mentos ambientais.

Dessa forma, Sr. Presidente, não há, a rigor, moti-
vos para preocupação, mormente pelas afirmações do 
novo dirigente da Pasta, no sentido de que as licenças 
não serão concedidas em ritmo mais acelerado para 
atender interesses políticos do Palácio do Planalto.

Tem o Ministro Carlos Minc asseverado em todas 
suas aparições públicas que o “marco legal para o licen-
ciamento vai continuar absolutamente o mesmo, sem 
nenhum tipo de agenda oculta”, além de anunciar a 
criação de um fundo internacional com recursos priva-
dos para estimular o desenvolvimento na Amazônia. 

Embora defensor de uma celeridade na liberação 
de licenças, garantiu o novo Ministro que irá impor maior 
rigidez ao processo, afirmando, em tom de brincadei-
ra, “que sua música é 2 para lá, 2 para cá: 2 licenças 
concedidas, 2 novos parques ambientais”.

Meus votos, portanto, Sr. Presidente, de pleno su-
cesso nessa árdua empreitada. Desejo à nova equipe 
toda sorte de felicidades à frente desse Ministério de 
inegável primeira linha do Governo Federal.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com o sugestivo nome de Mãe Coruja, o 
Governo de Pernambuco implementa programa voltado 
para reduzir a mortalidade materno-infantil e promover 
ações de saúde em favor das mulheres gestantes usu-
árias do sistema público e das crianças na chamada 
primeira infância, de zero a 5 anos de idade. Ao longo 
de 4 anos, serão investidos 30 milhões de reais na 
assistência à saúde da gestante e do bebê, em todas 
as regiões do Estado. 

O programa foi implantado inicialmente no Ser-
tão do Araripe, Município de Ouricuri, estendendo-
se gradativamente às demais regiões do Estado, em 
suas cidades-pólos. Pioneiro na gestão do programa, 
aquele município já conta com cerca de 3 mil gestan-
tes cadastradas. Hoje, em Arcoverde, o Governador 
Eduardo Campos e a Primeira-Dama, Renata Campos, 
idealizadora e coordenadora do Mãe Coruja, lançarão 
o programa, contemplando os Municípios de Arcover-
de, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Sertânia, 
Ibimirim, Custódia, Petrolândia, Inajá, Manari, Tacaratu 
e Jatobá. Outras cidades contempladas no Araripe são: 
Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, 

Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade. 
Essas são localidades que apresentam baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) e que requerem, 
portanto, políticas públicas assistenciais com mais 
intensidade.

A interiorização do programa Mãe Coruja é uma 
característica positiva e compatível com as propostas 
de Governo. Neste sentido é que a implantação vem 
avançando do Sertão rumo ao Agreste, Zona da Mata 
e Região Metropolitana, até cobrir todo o território es-
tadual, em 2010. As Gerências Regionais de Saúde 
com sede em Limoeiro, Palmares, Arcoverde, Caruaru, 
Petrolina, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Sal-
gueiro, Garanhuns e Recife fazem parte desse roteiro 
de cobertura do programa Mãe Coruja.

Gerido pelas Secretarias de Saúde, da Mulher, da 
Educação, do Desenvolvimento Social, da Juventude 
e Emprego, da Agricultura e do Planejamento o pro-
grama Mãe Coruja está sob a coordenação eficiente 
e determinada da Primeira-Dama do Estado, Renata 
Campos, como já dissemos.

O programa é interdisciplinar e envolve vários 
órgãos do Governo. No próximo mês de junho, gesto-
res e profissionais participantes do Programa Saúde 
da Família deverão ser capacitados para desenvolver 
ações na linha do Mãe Coruja.

A participação das Prefeituras e dos seus agen-
tes de saúde é considerada primordial para a interação 
com a comunidade e o êxito do programa.

Ficou estabelecida a meta, ao final de 4 anos, de 
beneficiar mais de 150 mil mulheres que dão à luz em 
Pernambuco e dependem exclusivamente do Sistema 
Único de Saúde. Ao ingressar no programa, a mulher 
recebe um kit contendo um manual da gestante, encarte 
sobre planejamento familiar e questões reprodutivas 
e um álbum para o futuro bebê. Também tem direito a 
um enxoval com fraldas de tecido, banheiras, bolsa, 
toalhas e lençóis. A assistência social é ministrada de 
modo a reforçar os laços afetivos familiares e entre a 
mãe e a criança. 

A mãe coruja, no imaginário popular, é aquela 
devotada com amor e zelo à proteção do seu filho. Um 
dos símbolos clássicos da filosofia, a figura da coruja 
simboliza sabedoria e intuição.

A sabedoria dos governantes e homens públicos 
consiste em zelar pelo bem comum, promover ações 
em favor do desenvolvimento, da cidadania e da de-
mocracia. 

Generoso e participativo em sua concepção, 
implementado nas localidades mais carentes, a partir 
do Interior do Estado, o programa Mãe Coruja segue 
na linha de resgatar a nossa histórica dívida social 
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para com os excluídos e promover políticas sociais 
humanitárias. 

As boas ações, o êxito e a consolidação do pro-
grama Mãe Coruja devem ser motivos de júbilo para 
a sociedade pernambucana.

Muito obrigado.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, revelo aqui números desoladores sobre o 
assassinato de mulheres no Ceará, onde até quarta-
feira, 14 de maio, segundo a Polícia, foram registrados 
34 mortes, sendo 19 na Capital Fortaleza e região me-
tropolitana e as demais, 15, no interior do Estado. 

No Bairro Jardim América, em Fortaleza, Maria 
Liduína Cavalcante Barros foi assassinada em sua 
residência. No início da mesma semana, uma mulher 
foi morta no Crato, região do Cariri. No caso do crime 
do Jardim América, o acusado ainda não havia sido 
preso.

Ainda sobre violência, apresento dados do le-
vantamento do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde, divulgado na semana passada, baseado em 
registros do Ministério da Saúde sobre mortalidade 
no ano de 2006. Os números revelam que 90.775 
pessoas foram vítimas de violência no Brasil, o que 
significa dizer: 

a cada 6 minutos uma pessoa morre 
violentamente. São 249 corpos tombados dia-
riamente; 

a cada 11 minutos há um assassinato; 
a cada 15 minutos o trânsito faz uma 

vítima no País; 
a cada 65 minutos há um suicídio.

O levantamento também aponta que o Brasil 
desceu 7 posições no Índice Global da Paz. Está em 
90ª no ranking, atrás de países como Bolívia, Sérvia 
e Paraguai. A avaliação brasileira é considerada ruim 
em relação a itens como facilidade para obtenção de 
armas e crimes violentos.

Sr. Presidente, voltando à questão feminina, re-
afirmo que nós, mulheres, membros do Congresso 
Nacional, das Assembléias Legislativas, das Câmaras 
Municipais, dos movimentos feminista e de mulheres, 
enfim, todas nós, donas de casa, estudantes, traba-
lhadoras, devemos continuar nossa luta e mobilização, 
chamando a atenção da sociedade brasileira para que 
a impunidade não leve à banalização da violência con-
tra a mulher. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Re-
gistro o transcurso dos 11 anos da Defensoria Pública 
do Estado do Ceará e ao mesmo tempo homenageio 

a classe pelo Dia do Defensor Público, comemorado 
em 19 de maio.

Defensores públicos, famosos advogados dos 
desprovidos financeiramente, são responsáveis por 
guarnecer os direitos das classes mais desfavorecidas 
da sociedade. Incumbidos também pela concretização 
do sentimento de justiça, promovendo para o Estado 
uma enorme economia de recursos públicos. 

Uma classe tão imponente e necessária para a 
máquina estatal que muitas vezes não tem o devido 
reconhecimento – não são vistos, ouvidos nem valo-
rizados – já que não desempenham suas atividades 
para arrecadação de recursos para o Estado, mas sim 
poupá-los. 

Faço um apelo Sr. Presidente. Vamos nos aten-
tar à importância dos defensores públicos, heróicos e 
abnegados, tendo em vista que sem Defensoria não 
há cidadania. Acredito que é o mínimo que nós, cida-
dãos, podemos fazer como agradecimento.

Em virtude de viagem em missão oficial aos Esta-
dos Unidos para representar esta Casa na homenagem 
a D. Yolanda Queiroz, peço desculpas aos defensores 
públicos pela delonga em demonstrar meu gesto de 
estima e consideração pela classe.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
reiterar o pedido a V.Exa. e a todos os Parlamentares 
presentes no sentido de apoiar a aprovação da PEC 
nº 487, de 2005, mais conhecida como PEC da De-
fensoria, que, sem dúvida, garantirá à instituição ins-
trumentos para atender de forma efetiva aos anseios 
da população carente. 

Para concluir, quero agradecer a José Feliciano de 
Carvalho Júnior, advogado, pela lembrança e sugestão 
dessa homenagem. Como cidadã congratulo-me com 
todos os membros da Defensoria Pública, que fazem 
um excelente trabalho em prol da sociedade.

Parabéns à Defensoria Pública do Ceará!
Parabéns aos defensores!
Muito obrigada.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Programa de Expansão e Moderni-
zação da Frota de Embarcações de Apoio da PETRO-
BRAS, relançado esta semana pelo Presidente Lula, 
poderá resultar na construção, a curto prazo, de mais 
de 140 novos navios. É uma oportunidade ímpar para o 
novo pólo naval do Rio Grande do Sul. Com a recupe-
ração e prolongamento dos molhes, o aprofundamento 
do canal e a decisão de convertê-lo funcionalmente em 
Porto do MERCOSUL, obra que eu, como Ministro dos 
Transportes do então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tive a honra e a responsabilidade de concre-
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tizar, o pólo naval de Rio Grande é hoje uma realidade 
que a cada dia se torna mais promissora.

Já tínhamos um dos melhores e mais movimenta-
dos portos do Brasil, fruto das decisões que havíamos 
implementado. Agora, primeiro foram as plataformas 
oceânicas, depois o chamado dique seco, com a in-
dústria naval. Mas se sabia que, a partir destes, seria 
criada uma demanda crescente por embarcações de 
médio e grande porte, para servir de apoio, especial-
mente após a localização de novas jazidas petrolíferas 
na camada de pré-sal do litoral brasileiro.

A nova e benfazeja ocasião abre um leque de 
possibilidades que só os mais otimistas ou mesmo 
visionários poderiam vislumbrar há alguns anos. Sem 
pecar pela falta de modéstia, quero me incluir entre es-
tes, já que previ em diversas manifestações públicas, 
há mais de 12 anos, que a região sul do Estado do Rio 
Grande do Sul seria, em um futuro não muito distante, 
um verdadeiro canteiro de obras e um novo eldorado 
para aqueles que buscam oportunidades.

Com a mesma convicção, venho pregando, agora, 
a necessidade de que a região se prepare para rece-
ber mais esses investimentos, como quem vai a uma 
guerra. Do contrário, os empregos e as chances de 
progresso profissional irão parar em mãos de oriundos 
de outras regiões do Estado e até do País. 

Não nos iludamos. Não há fronteiras para a ân-
sia do homem pelo crescimento. Assim, melhor fará o 
habitante daquela zona do Estado gaúcho se o mais 
rapidamente possível preparar-se para o que já é e o 
que será o novo porto e o novo pólo naval. Ou, para 
usar uma imagem adequada a uma região portuária, 
ficará a ver navios!

Muito obrigado a todos pela atenção.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada, os presidentes dos 
12 países que integram a América do Sul estiveram 
reunidos em Brasília para assinar o Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL).

Com a assinatura do tratado e sua ratificação 
pelos 12 Congressos Nacionais, a Comunidade Sul-
Americana de Nações (CASA), criada em 2004, e até 
então dirigida pelo Presidente da Bolívia, Evo Morales, 
passará a formar este novo bloco, agora sob o coman-
do da Presidenta do Chile, Michelle Bachelet.

Em sua posse, a presidenta chilena fez questão 
de dizer que a organização desse órgão por parte de 
um presidente sindicalista, um outro indígena e uma 
mulher não é mera casualidade. É um marco do novo 
momento que vive a América do Sul.

Assim, a UNASUL visa não apenas aprofundar, 
mas acelerar os processos de integração política, eco-

nômica, social e cultural entre os seus Estados-mem-
bros. E o mais importante: com base na solidariedade, 
cabendo, inclusive, ajuda aos países economicamente 
mais fragilizados. Sua criação ganha ainda mais im-
portância quando observamos um cenário internacio-
nal de crise energética, ambiental e de abastecimento 
de alimentos.

O Presidente Lula, ao afirmar que esse é o fato 
político mais importante para o nosso continente após 
200 anos de vida política independente, acrescentou: 
“Estamos transformando em realidade o sonho inte-
grador de nossos próceres e libertadores”. 

O órgão contará, de partida, com um Conselho 
de Chefes de Estado e de Governo, um Conselho de 
Ministros de Relações Exteriores e um Conselho de 
Delegados.

Mas, a exemplo da União Européia, a UNASUL 
precisará de instrumentos políticos e financeiros co-
muns aos seus membros, como um Parlamento único, 
um Conselho de Defesa, um Banco Central único e uma 
moeda única para uma integração eficaz e completa. 
É assim que se pretende tirar do papel a execução do 
Plano de Integração da Infra-Estrutura Regional da 
América do Sul (IIRSA), para permitir a livre circulação 
de pessoas e de mercadorias no continente.

Vale dizer que, de acordo com a CEPAL, esse 
grupo de países tinha, até 2006, 360 milhões de ha-
bitantes e respondia por um Produto Interno Bruto de 
US$2,5 trilhões. A UNASUL permitirá uma ação em 
bloco na hora de negociar, de investir e de defender 
os interesses do continente.

Assim, Sr. Presidente, estamos vislumbrando o 
começo de uma nova ordem na América do Sul, plural, 
pacífica, democrática e solidária. Que isso signifique, 
de fato, preservação do que resta das nossas rique-
zas naturais e culturais, além de crescimento econô-
mico com inclusão social, sem dispensar a presença 
de ninguém.

Muito obrigado.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no feriado da última quinta-feira, dia 
22 de maio, a cidade de Itaboraí comemorou mais um 
aniversário de emancipação político-administrativa. 
Neste ano, o município teve um motivo especial para 
festejar: em 2008 a cidade completa 175 anos de li-
berdade política. Portanto, Sr. Presidente, parabenizo 
Itaboraí e seu povo pelos vigorosos anos que passaram 
e pela perspectiva de enorme crescimento no futuro.

Atualmente, Itaboraí já ultrapassou o número de 
300 mil habitantes e apresenta forte crescimento econô-
mico nas áreas industrial, agropecuária e de serviços. 
Apenas para que tenhamos uma dimensão do potencial 
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da cidade, Sr. Presidente, está previsto um aumento 
de mais de 100% da população local para os próximos 
anos. Felizmente, Sras. e Srs. Deputados, tal demanda 
populacional poderá ser perfeitamente suprida: graças 
à instalação da nova refinaria de petróleo, que já está 
em construção, será possível absorver esse enorme 
contingente de mão-de-obra. 

Além do mais, Sras. e Srs. Deputados, com os 
investimentos representados pelo novo complexo pe-
troquímico, o município centralizará as aplicações 
financeiras na região, representando grande poten-
cial de expansão para as cidades vizinhas. Apenas 
como exemplo, Sr. Presidente, lembro que o município 
vem sendo beneficiado pelas inversões do PAC e do 
Complexo Petroquímico desde o final do ano passa-
do. Ainda em 2007, a cidade assinou um contrato do 
PAC do Governo Federal (Programa de Aceleração 
do Crescimento), que, sozinho, representou cerca de 
19 milhões de reais para a cidade, beneficiando mais 
de 4 mil famílias. 

Na continuidade desses investimentos, o Presi-
dente Lula, o Governador Sérgio Cabral e as lideran-
ças políticas municipais lançaram, neste mês de maio, 
os trabalhos do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 
Também parte do PAC, as obras vão ligar Itaboraí ao 
Porto de Itaguaí, atravessando a Baixada Litorânea e 
marcando definitivamente a geografia econômica do 
Município e de todo o Estado do Rio de Janeiro. Ao 
longo do Arco, poderão ser instaladas indústrias com-
plementares que fabricarão vários produtos de forma 
totalmente interligada. Tamanhos resultados, Sras. e 
Srs. Deputados, só se tornaram possíveis graças à 
privilegiada localização de Itaboraí e de sua logística 
instalada.

Por tudo isso, Sr. Presidente, o povo itaboraiense 
merece meus sinceros parabéns. Os novos recursos 
já estão trazendo mais competitividade para a cadeia 
produtiva municipal e maior inclusão social para a po-
pulação local. Assim, encaminho a toda a cidade e a 
seus líderes políticos a enorme felicidade que tenho 
em comemorar o maravilhoso passado da cidade e o 
promissor futuro que se apresenta. Parabéns, Itabo-
raí, por seus 175 anos de emancipação. Que venham 
muitos outros.

Era isso o que tinha a dizer. 

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, estamos encerrando o mês de maio, e 
eu não poderia deixar de registrar a passagem do dia 
13 de maio, data em que foi assinada a Lei Áurea, uma 
lei que, embora contestada pelo movimento negro, mar-
cou o início do fim de uma das fases mais obscuras de 
nossa história, cujos reflexos ainda hoje percebemos, 

com a segregação dos negros que saíram das senzalas 
e foram empurrados para as favelas, sofrendo, ainda 
em nossos dias, todo tipo de discriminação.

Portanto, os 120 anos da assinatura da dessa lei, 
uma data emblemática para todos nós, é um momento 
propício para recolocarmos na pauta das discussões 
as políticas públicas adotadas em nosso País, com 
vistas a corrigir essa situação de desigualdade que 
ainda persiste. Sabemos que a Lei Áurea foi assinada 
sem nenhuma preocupação em assegurar condições 
dignas de sobrevivência para os negros escravizados, 
que, apesar de libertos, tiveram que sobreviver nas 
piores condições possíveis, e que isso também não 
foi preocupação nos anos subseqüentes e os negros 
passam ocupando sempre posições inferiores em 
nossa sociedade.

O Estado brasileiro tem, portanto, obrigação de 
aprofundar as políticas de igualdade racial, com vistas 
à construção de uma sociedade mais igualitária entre 
as diferentes etnias existentes no Brasil.

Gostaria aqui, Sr. Presidente, nobres colegas, 
de fazer menção a uma pesquisa do IPEA, divulgada 
recentemente, e que revela que a população negra vai 
se tornar, ainda em 2008, numericamente igual a dos 
brancos, e será ultrapassada em 2010. E o que isso 
representa? Que, se não formos muito rápidos na ado-
ção dessas políticas, teremos o aprofundamento ainda 
maior da diferença entre negros e brancos. 

Vale registrar aqui alguns avanços, como a que-
da do analfabetismo entre os negros, nos últimos 30 
anos – hoje os alfabetizados negros chegam a 97%. 
contra 99% de brancos, o que é muito pouco se con-
siderarmos o cidadão que é simplesmente alfabeti-
zado, não tem a condição mínima para ter acesso ao 
mercado de trabalho, tendo que se contentar com as 
piores remunerações. Repito que as políticas públicas 
em andamento ainda carecem de compromisso com a 
questão racial. Precisamos de vários passos à frente 
nessa caminhada pelo fim das disparidades.

E isso fica muito claro quando analisamos, na 
pesquisa do IPEA, o item que trata do número de ne-
gros nas universidades nos últimos 30 anos. Entre os 
brancos, 4,7% estavam nas faculdades nas últimas 
décadas, contra 0,7% dos negros. Em 2006, diz a 
pesquisa, 17% eram brancos, contra 4,9% de negros. 
Um indicador, Sr. Presidente, que nos dá a certeza 
da necessidade de votação do projeto que estabele-
ce cotas para os negros nas universidades federais e 
que, felizmente, esta Casa pretende incluir na pauta 
dos trabalhos nos próximos dias.

Não é preciso dizer da importância de projetos 
como esse, ainda necessários diante da realidade 
que acabamos de expor. Também tramita nesta Casa 
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projeto de minha autoria que visa fomentar políticas 
educativas que reconheçam a equidade entre homens 
e mulheres, independentemente de raça ou etnia, 
rompendo assim um legado cultural histórico de su-
bordinação e discriminação contra as mulheres, prin-
cipalmente negras. 

No meu Estado, a Bahia, cuja Capital, Salvador, 
tem a maior população negra fora da África, em gran-
de parte morando nos bairros da periferia e em fave-
las, o Governador Jaques Wagner vem lutando pela 
implantação de políticas de igualdade racial e, assim 
que assumiu seu mandato, criou uma secretaria es-
pecial para tratar dos assuntos da população negra. 
Ainda é muito pouco, mas é um indício de que o tema 
não passará despercebido na atual gestão.

Também é a Bahia, Sr. Presidente, nobres co-
legas, o primeiro Estado a implantar um projeto de 
turismo étnico-afro, que foi objeto de uma audiência 
pública proposta por mim, promovida na Comissão de 
Turismo e Desporto, com a Ministra do Turismo, Marta 
Suplicy, o Secretário de Turismo, Domingos Leonelli, 
e representantes de entidades do movimento negro, 
para debater a importância desse novo nicho para fa-
zer crescer mais ainda o turismo baiano. 

Esse projeto inovador, que tem o apoio do Minis-
tério do Turismo, foi lançado no ano passado, durante 
os festejos da Boa Morte, festa tradicional da cidade 
de Cachoeira, que todos os anos recebe uma grande 
quantidade de turistas afro-americanos.

O programa pretende incentivar não só o turismo 
étnico-afro, aumentando o número de turistas afrodes-
cendentes oriundos dos EUA para a Bahia, mas atrair 
investidores, impulsionando a economia daqueles 
bairros e cidades inseridos no programa e permitindo 
também o aumento do número de empregos e a qua-
lificação de muitos negros baianos, além de promover 
e divulgar a cultura afro-baiana, uma das mais ricas 
de nosso País.

Iniciativas como essas, Sr. Presidente, somadas a 
outras implantadas pelo Presidente Lula, como a cria-
ção da Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, e a aprovação pelo Congresso 
Nacional, como lutamos, do Estatuto da Igualdade Ra-
cial são animadoras, porque sinalizam que estamos 
trilhando o caminho que nos levará ao desenvolvimento 
de uma política nacional para a eliminação da discri-
minação no emprego e na ocupação e a promoção da 
igualdade racial no Brasil. É isso que desejamos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Gostaria de fazer um pequeno registro neste plená-
rio. Trata-se da realização, na noite de hoje, dia 28, no 
Auditório Petrônio Portella, do Senado Federal, da 13ª 
edição do evento que certifica os 100 melhores Prefei-

tos das Américas, na categoria município e cidadania, 
promovida pela organização Brasil Américas, Sistema 
Fibra, SESI, SENAI e Jornal do Brasil.

Para nossa grande alegria, entre eles estão 3 
queridos amigos, Moema Gramacho, do Município de 
Lauro de Freitas, Luiz Caetano, de Camaçari, e o nos-
so Prefeito Raimundo Caires, de Paulo Afonso, que, 
além de querido amigo e eleitor, é motivo de orgulho 
para o nosso partido, o PSB.

Da Bahia, 5 Prefeitos foram agraciados, ficando 
assim como um dos melhores desempenhos entre os 
Estados brasileiros.

O objetivo dessa premiação é reconhecer ins-
tituições públicas compromissadas com as questões 
sociais, políticas, econômicas e de qualidade de vida. 
Vale ressaltar que entre os critérios para essa escolha 
está o crescimento econômico das cidades, sobretudo 
o ICMS, o Valor Adicionado e o ISSQN. Os municípios 
baianos mencionados acima, portanto, fizeram a sua 
parte e obtiveram o reconhecimento de seu trabalho.

Sr. Presidente, desejo parabenizar em especial 
os Prefeitos baianos e os demais que também serão 
agraciados na noite de hoje com a certificação da 
organização Brasil Américas e que foram indicados 
pela Associação Nacional dos Municípios Produtores 
– ANAMUP.

Muito obrigada.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Justiça brasileira, para dizer o mí-
nimo, acaba de ser colocada sob um severo ponto de 
interrogação com o resultado do segundo julgamento 
que inocentou o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Mou-
ra, acusado de mandar matar a missionário americana 
Dorothy Stang na localidade de Anapu, no Pará. 

Digo severa interrogação, nobres pares, porque 
no primeiro júri, no ano passado, Vitalmiro havia sido 
condenado a 30 anos de prisão pelo crime. Como ex-
plicar decisões tão diferentes num espaço de tempo 
também muito curto, sobretudo diante das evidências 
desse homicídio que chocou não só o Brasil, mas o 
conjunto da comunidade internacional, pelo grau de 
crueldade dos assassinos ao tirarem a vida da reli-
giosa americana?

O promotor de Justiça Edson Souza disse que 
vai se manifestar oficialmente dentro do “prazo legal”. 
Ele afirmou que vai entrar com recurso dentro de 5 
dias pedindo um novo julgamento. Atônita com o ab-
surdo de decisões tão discrepantes, a opinião pública 
indaga sobre a lisura do julgamento e cobra respostas 
do Poder Judiciário. Deve-se respeitar as decisões da 
Justiça sob o argumento do respeito à lei e ao Estado 
de Direito. O que ocorre, contudo, é que não há coe-
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rência na absolvição do fazendeiro Vitalmiro Bastos 
de Moura depois da sua condenação em júri anterior 
à pena máxima. Em que veredicto a sociedade deve 
acreditar? 

Voz respeitada pela sobriedade de sua conduta, 
o presidente nacional da OAB, Cezar Britto, criticou o 
resultado do segundo julgamento de Vitalmiro. Segundo 
ele, o vacilo do Judiciário é muito ruim. Como explicar 
que num dia o júri condena na pena máxima e no outro 
absolve completamente? De acordo com ele, essa di-
ferença pode e deve ser corrigida sem perda de tempo 
pelas instâncias competentes do Judiciário.

É indiscutível que, sob os holofotes da imprensa 
internacional, a Justiça brasileira sai arranhada desse 
lamentável episódio. Os grandes veículos de comuni-
cação do mundo questionaram a falta de lógica dos 2 
julgamentos e objetaram a seriedade dos procedimen-
tos jurídicos adotados no Brasil. Isso, evidentemente, 
não é bom para o País, sobretudo agora que conquista 
o mais alto nível de confiabilidade perante os investi-
dores internacionais. 

É fora de questão que graves dúvidas ficaram em 
aberto e cabe ao Poder Judiciário esclarecê-las de for-
ma rápida e equilibrada. A justiça precisa ser realizada 
e os assassinos da religiosa Dorothy Stang, sejam eles 
quem forem, devem ser exemplarmente punidos pelo 
bárbaro crime que cometeram. O que não pode ficar 
no ar é sensação de impunidade, que tisna a imagem 
da Justiça brasileira e coloca o País na vala comum 
das republiquetas de bananas.

Fica registrada minha indignação ante grotesco 
episódio que infelizmente diminui a grandeza do Brasil 
e do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, para a maioria das pessoas da cidade 
grande o dia 10 de maio passou despercebido como 
a grande data em que se festeja a atividade rural no 
Brasil. Muitos ignoram, mas esse é o Dia do Campo. E 
o produtor, esse ser de coragem e vontade, mais uma 
vez viu passar a ocasião entre otimismo e apreensão. 
Otimismo pela pujança de volumes negociados e apre-
ensão pelos problemas não solucionados: insegurança 
quanto à propriedade, dívidas, custos em alta, remu-
neração inadequada.

Vejam, nobres colegas, a questão dos fertilizan-
tes. Desde 2006 as altas vêm-se acumulando, em parte 
pelo aquecimento da demanda mundial por alimentos e 
biocombustíveis; em parte, alega-se, pelos sucessivos 
aumentos do petróleo no mercado internacional. Mas 
é o caso de perguntar: como o Uruguai, por exemplo, 

sujeito aos mesmos preços, consegue vender fertili-
zantes até 40% mais barato? Os produtores gaúchos 
já estão atravessando a fronteira para suprir suas ne-
cessidades no País vizinho. 

Usando o exemplo da lavoura do arroz, vale lem-
brar que para esta os insumos representam 10% do 
custo. Na última safra, a produção custou R$2,8 mil 
por hectare. Com a alta dos fertilizantes, o custo pode 
passar para quase R$3 mil. Em uma lavoura de 500 
hectares, isso representaria R$100 mil a mais para o 
agricultor.

A alta tem sido mais expressiva em adubos como 
o superfosfato simples e a uréia, de uso intenso em 
culturas como as do milho, trigo e feijão. Há casos em 
que os aumentos já chegam a 70% em menos de um 
ano, podendo chegar a mais de 100%, na aferição dos 
últimos 12 meses. De 2006 para 2007, a uréia ficou 
67% mais cara e o fosfato de monoamônio, 112%. A 
agricultura brasileira não pode ser assim responsabili-
zada pelo aumento da inflação. Ao contrário, é vítima. 
E vítima maior, sem dúvida, é o pequeno agricultor.

Tenho ouvido muitas queixas de produtores que 
já se exasperam. Diante delas, faço o meu apelo ao 
Governo Federal para que comece realmente a se 
preocupar. A crise se avizinha. 

Muito obrigado.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero trazer ao debate desta Casa 
um tema que sempre encontra apoio e simpatia da 
opinião pública, mas que enfrenta oposição silencio-
sa de alguns setores: maior transparência nos gastos 
públicos.

A Constituição Federal dispõe sobre os princípios 
constitucionais da administração pública, quais sejam: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.

Nosso mandato teve a oportunidade de apresentar 
o Projeto de Lei Complementar nº 279, de 2008, que 
torna obrigatória a divulgação dos valores previstos 
e efetivamente gastos dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esse projeto altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, para reforçar o mecanismo de 
garantia da transparência da gestão fiscal previsto no 
art. 48.

Nós podemos, a partir desse projeto, ampliar o 
controle e a participação popular, seguindo o exemplo 
do Portal da Transparência, lançado em novembro de 
2004 pela Controladoria-Geral da União, um canal pelo 
qual o cidadão pode acompanhar a execução finan-
ceira dos programas de governo, em âmbito federal. 
Ali estão disponíveis informações sobre os recursos 
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públicos federais transferidos pelo Governo Federal a 
Estados, Municípios e Distrito Federal – para a realiza-
ção descentralizada das ações do governo – e direta-
mente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos 
realizados pelo próprio Governo Federal em compras 
ou contratação de obras e serviços, por exemplo.

Ao ter domínio de informações como essas, o 
cidadão fica sabendo como o dinheiro público está 
sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta 
aplicação do mesmo. O cidadão pode acompanhar de 
que forma os recursos públicos estão sendo usados 
no município onde mora, ampliando as condições de 
controle desse dinheiro.

A publicidade de tais informações é elemento in-
dispensável de aprimoramento da gestão administrati-
va, medida que inibe abusos e ilegalidades.

Essa é uma oportunidade de ampliarmos e apro-
fundarmos a participação na gestão pública em todos 
os níveis.

Conto com o apoio de todos os Deputados e 
Deputadas desta Casa para que transformemos essa 
proposta em lei e a fiscalização dos gastos públicos a 
todos os brasileiros.

Muito obrigada.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, trago 
à Casa a informação de que a Prefeitura de Manaus, 
nos próximos dias, passará a atender 113 mil famílias 
cadastradas no Programa Bolsa-Família.

O Bolsa-Família é um programa do Governo Fe-
deral desenvolvido em parceria com os municípios. E 
dele podem fazer parte famílias com renda mensal per 
capita de até R$120,00.

Manaus aderiu ao programa há muito tempo, 
mas, quando Serafim Corrêa assumiu o comando da 
Prefeitura de Manaus, apenas 15 mil famílias eram 
beneficiadas. Esse número foi crescendo significati-
vamente, e a remuneração ajudou a mudar a vida de 
muita gente. Hoje, existe uma média de atendimento 
de 300 pessoas por dia, e 85.254 famílias já recebem 
o benefício.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, relatos 
de manauaras dão conta de que o benefício ajuda – 
e muito – no seu dia-a-dia. Para dar uma idéia de sua 
importância, cito o fato de que o Bolsa-Família repre-
senta grande reforço no orçamento da população de 
baixa renda. Com o dinheiro que recebem do progra-
ma, as pessoas podem comprar roupas e alimentos 
para a toda família.

Sem sombra de dúvida, trata-se de uma ajuda 
e tanto. Mas, para receber o benefício é preciso que 
a situação e o cadastro das famílias estejam regulari-

zados perante a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

A propósito, Sr. Presidente, aproveito a oportuni-
dade para informar ao povo amazonense que a Pre-
feitura de Manaus, por intermédio da Secretaria de 
Assistência Social, formou equipes de cadastradores 
que vão fazer visitas domiciliares nos vários bairros 
de Manaus, com o objetivo de promover a devida in-
clusão no Bolsa-Família. E tudo sendo feito de forma 
transparente, para que o dinheiro público seja bem 
empregado nas causas sociais.

Os cadastros, caros colegas Deputados, podem 
ser feitos também nos Centros de Referência da As-
sistência Social, que, antes de inscreverem as famílias, 
programam uma visita ao seu domicílio. Além disso, 
serão ministradas palestras e cursos de geração de 
emprego e renda para os inscritos no programa.

O Bolsa-Família, em Manaus, usa a máxima: “Não 
damos somente o peixe, ensinamos a pescar”. Isso é re-
gra e é levado a sério. Até porque essas medidas fazem 
parte das orientações do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome que visam impedir, entre ou-
tras coisas, as fraudes nesse programa social.

O Programa Bolsa-Família, ao contrário do que 
pensam os seus opositores, tem muita seriedade com 
a coisa pública. Tanto que, além de toda essa fisca-
lização dos cadastrados, a Secretária Municipal de 
Educação faz, de 3 em 3 meses, o monitoramento de 
freqüência escolar, e a Secretaria Municipal de Saúde, 
a cada 6 meses, monitora o calendário de vacinação 
das crianças inscritas no programa.

Sr. Presidente, freqüência escolar e vacinação em 
dias são critérios para que a família continue escrita 
no Bolsa-Família. As informações sobre as famílias 
que deixam de cumprir essas condições são enviadas 
para o MDS para análise e, se for o caso, a retirada de 
famílias do programa.

Em Manaus, repito, o Bolsa-Família é levado à 
sério: família que não preenche os requisitos está fora 
do programa. Ele é, antes de mais nada, um programa 
social e não de assistencialismo como querem tachar 
alguns. Isso, não!

Feito o registro, quero dar meus parabéns ao 
Presidente Lula e ao Prefeito Serafim Corrêa pela ex-
celência no Programa Bolsa-Família, que muito tem 
ajudado no orçamento das famílias brasileiras, ama-
zonenses e manauaras. E não só: esse programa tem 
ajudado também a nossa gente no que diz respeito à 
educação e à saúde. 

Povo educado, nutrido e com saúde é povo de-
senvolvido.

Eram as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de aproveitar o espaço desta 
tribuna para rechaçar a insistência da base governista 
que, a pedido do Governo Lula da Silva, tenta retomar 
as discussões para ressuscitar a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira, a conhecida CPMF. 

A tentativa do Governo de instituir o imposto do 
cheque vai contra os interesses da sociedade e do se-
tor privado. A justificativa de que está faltando dinheiro 
para a Saúde não convence ninguém. É inconcebível 
pensar que um governo que está batendo dia a dia 
recorde de arrecadação tenha tanta necessidade as-
sim de voltar com um tributo como a CPMF, que onera 
principalmente a classe média deste País.

Com o intuito de passar, mais uma vez, o rolo 
compressor em cima do Parlamento, a idéia dos alia-
dos é aproveitar a apreciação da Emenda nº 29, que 
destina mais verbas para a Saúde, para tentar resga-
tar a contribuição. A manobra, além de um desrespei-
to com o Congresso Nacional, é inconstitucional, pois 
a recriação do imposto só pode ser feita por meio de 
uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, 
e não por um projeto de lei complementar como quer 
o Governo.

Em vez de defender com unhas e dentes a volta 
da CPMF, o Presidente Lula deveria se preocupar em 
organizar e tornar mais eficiente os gastos de seu go-
verno. Segundo a Receita Federal, a arrecadação de 
tributos bateu recorde consecutivo em abril, fechando 
em R$59,5 bilhões – 11,4% a mais do que no mesmo 
mês de 2007, quando ainda existia a CPMF. Só os re-
cursos obtidos com o IOF, cuja alíquota foi elevada a 
pretexto de compensar o fim da CPMF, subiram 146%. 
Esses dados revelam, portanto, que o Governo tem 
dinheiro suficiente para investir em saúde pública, só 
não tem competência para fazê-lo.

Para finalizar, gostaria de dizer que a briga não 
será fácil para o Governo Lula. Tanto a Oposição da 
Câmara quanto a do Senado estão armadas para im-
pedir os abusos recorrentes deste Governo e proteger 
a população de pagar mais impostos neste País.

Muito obrigado.

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na última segunda-feira, 19 de maio de 2008, 
entre tantas notícias preocupantes no mundo, entre 
conflitos étnicos e religiosos, na angústia de nações 
que amargam a falta de saídas para os principais 
problemas de sobrevivência de seus povos, o Brasil 
recebeu mais uma carga de estímulo para correr em 
direção ao futuro.

O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados, do Ministério do Trabalho, informou que 
nosso País bateu, no primeiro quadrimestre do ano, 
recorde de proporção histórica e incalculável alcance 
social e econômico: a geração de empregos formais, 
ou seja, com carteira assinada, atingiu a marca de 
848.962 registros. São quase 850 mil postos de trabalho 
permanentes criados em 4 meses. Um crescimento de 
21% se comparado a igual período de 2007.

E mais: conforme apurou o Ministério, nos últimos 
12 meses, o nível de emprego formal cresceu 6,29%, 
com a geração de 1 milhão 764 mil e 735 novos pos-
tos de trabalho. O melhor, e mais significativo, é que 
a expansão da economia beneficia todos os setores 
e alcança todas as regiões do Brasil, especialmente 
aquelas mais castigadas pelo desemprego e pela falta 
de perspectivas.

Diante desses fatos, quais os argumentos para 
apagar ou desqualificar as políticas públicas de de-
senvolvimento econômico e social que se operam no 
Governo do Presidente Lula? A não ser que a olheira 
indormida e unidirecional do oposicionismo continue 
fixa na própria e inconformada conveniência. 

Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PMDB/AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, em boa hora no Congresso Nacional surge uma 
frente, chefiada pelo Deputado Edio Lopes (PMDB/RR), 
destinada a dar apoio político à atuação dos militares 
na Amazônia. Num momento delicado para a ques-
tão indígena e agrária, em que vizinhos de continente 
exibem divergências de base que incluem incursões 
paramilitares em território alheio, quando o contraban-
do, a imigração clandestina e o tráfico em geral exigem 
um forte controle e uma fiscalização fronteiriça, é cla-
ro que o auxílio e a participação das Forças Armadas 
são um verdadeiro divisor de águas. Mas é sobretudo 
num momento em que o interesse internacional coloca 
em dúvida a autêntica propriedade da Amazônia que 
a ação das Forças Armadas tem de demonstrar defi-
nitivamente que esta terra tem dono.

A Amazônia hoje é alvo não apenas do interesse 
e da atenção, mas também da cobiça internacional em 
virtude de sua dimensão continental e seus recursos 
naturais ainda não suficientemente mesurados. Em que 
pese a preocupação saudável e meritória dos gran-
des centros mundiais acerca sobretudo do respeito e 
da manutenção do equilíbrio ecológico amazônico, é 
verdade também que a região é alvo vivo da avidez 
internacional tanto por sua fauna e flora, com espe-
cial interesse à biodiversidade, como ainda por suas 
reservas minerais que afloram a cada pesquisa mais 
aplicada. A riqueza amazônica precisa ser defendida, 
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utilizada de forma sustentada e preservada adequada-
mente pelos verdadeiros e autênticos donos da terra 
– a população brasileira. 

É claro que para a defesa de tão vasto e rico 
território, a participação ativa das Forças Armadas é 
fundamental e absolutamente indispensável. Afinal, é a 
classe fardada que há décadas seguidas vem provendo 
a Amazônia não apenas da presença do Estado nos 
mais isolados rincões, mas ainda assegurando uma 
assistência multifacetada a inúmeras comunidades 
que têm nas Forças Armadas a certeza de um apoio 
decisivo, sobretudo nas áreas de saúde, educação e 
segurança. Em áreas de fronteira, como é o caso do 
Amapá, a presença das Forças Armadas é fator de-
cisivo para a segurança da soberania e a certeza do 
respeito à nacionalidade. É válido dizer que onde estão 
as Forças Armadas está o mais legítimo sentimento 
de brasilidade.

Portanto, nobres colegas, é importante ressaltar 
a criação da Frente Parlamentar de Apoio às Forças 
Armadas na Amazônia e minha adesão à ela é uma 
atitude política, mas acima de tudo cidadã, preocupa-
da em marcar a região com o selo inconfundível de 
Brasil que as Forças Armadas carregam. Quero ainda 
acrescentar que a adesão implica ainda apoio explíci-
to a toda movimentação em favor do reequipamento e 
da modernização das Forças Armadas, cujas fileiras 
contam com homens e mulheres de inequívoca voca-
ção para o serviço do Estado. É com o auxílio da farda 
que o Brasil vai encontrar soluções definitivas para os 
problemas regionais, acompanhados de perto por mi-
litares abnegados que conhecem na pele os desafios, 
anseios e as expectativas do mundo amazônico.

Muito obrigado!

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, hoje foi realizado em mais de 
20 Estados brasileiros diversas atividades relaciona-
das ao Dia Nacional de Mobilização e Luta em Defe-
sa da Redução da Jornada de Trabalho sem Redução 
de Salário. 

Essas manifestações foram organizadas em con-
junto pelas 6 principais centrais sindicais – CTB (Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), CUT, 
Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), 
NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) e CGTB 
(Central Geral dos Trabalhadores do Brasil). 

Sr. Presidente, as centrais atingiram grande uni-
dade na luta pela redução da jornada e defendem, 
além da jornada de 40 horas semanais, a aprovação 
das Convenções nºs 151 e 158 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), o fim do fator previdenciário 

no que reduz o valor das aposentadorias e a realiza-
ção da reforma agrária. 

Uma grande notícia dada pelas lideranças do mo-
vimento pela redução da jornada de trabalho é que o 
abaixo-assinado pela redução já passou de 1 milhão 
de assinaturas. O abaixo-assinado deverá ser entre-
gue ao nosso Presidente da Câmara dos Deputados 
em 3 de junho próximo. 

O Dia Nacional de Mobilização e Luta pela Redu-
ção da Jornada de Trabalho é mais um sinal de reto-
mada da luta dos trabalhadores brasileiros. Ancorados 
numa conjuntura econômica favorável de crescimento, 
geração de empregos e aumento da renda do trabalho, 
os trabalhadores voltam a se mobilizar.

A agenda do trabalhador promete tomar conta 
desta Casa de leis. A jornada de trabalho, a aprova-
ção das convenções do OIT, o aumento do salário mí-
nimo são reivindicações que cada vez mais ganham 
as ruas e o apoio dos trabalhadores do Brasil. É hora 
de garantir melhores condições de trabalho e de vida 
para nosso povo. 

Somente com muita luta e mobilização as con-
quistas virão.

Parabéns as todas as centrais pelo Dia Nacional 
de Mobilização e Luta em Defesa da Redução da Jor-
nada de Trabalho sem Redução de Salário.

Muito obrigada.

O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para tratar de um 
assunto que reputo ser da maior importância para o 
crescimento do Brasil: a falta de mão-de-obra quali-
ficada. 

Quando se fala do baixo índice de crescimento da 
economia brasileira, logo vêm à tona os problemas de 
infra-estrutura como rodovias esburacadas, ferrovias 
precárias, portos saturados e risco de falta de energia. 
O que pouco se fala no Brasil é de outro fator tão ou 
mais importante. Ao longo de décadas de altas taxas 
de desemprego, a má qualificação da mão-de-obra 
brasileira permaneceu como um problema adormecido. 
Bastou a melhora do mercado de trabalho para essa 
deficiência surgir como uma ameaça real ao cresci-
mento do Produto Interno Bruto brasileiro.

Só para termos uma noção desse grave problema, 
existem mais de 90 mil vagas de empregos no Brasil 
que fatalmente não serão ocupadas. O motivo é a falta 
de profissionais qualificados para ocupá-las.

Vejam os senhores que o Brasil vive em uma 
enorme contradição, uma vez que existem aproxima-
damente 9 milhões de brasileiros em busca de em-
prego e não existem profissionais qualificados para 
ocupá-las. E de quem é a culpa pela falta de mão-de-
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obra qualificada? Incapacidade de planejamento do 
Governo Federal.

O Brasil já compromete, na área de qualificação 
profissional, uma quantia de recursos que relativamente 
ao PIB, Produto Interno Bruto, é maior do que em paí-
ses como os Estados Unidos, por exemplo. O que nós 
não temos é um sistema de integração dessa formação. 
Tudo isso é operado de forma quase concorrencial, não 
há uma ação sistêmica, articulada, planejada, uma in-
tegração entre o centro de formação e o setor produ-
tivo. O que temos são ONGs que deveriam fazer esse 
papel de articuladores, desviando recursos públicos, 
e o pior, sem que o Governo Federal tome as atitudes 
necessárias para conter esse “assalto aos cofres pú-
blicos”. O quadro nunca foi tão grave. É preciso que o 
Governo Federal tome medidas sérias para que não 
tenhamos um apagão que fatalmente prejudicará as já 
baixíssimas taxas de crescimento da nossa economia: 
o apagão da mão-de-obra.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR-MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero registrar pesar pela morte do 
ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal Afro 
Stefanini, que morreu no último domingo, em Cuiabá, 
e foi velado na Câmara Municipal de Rondonópolis, 
Mato Grosso. Aos 86 anos, ele foi vítima de um aci-
dente vascular cerebral. Registro tratar-se de um dos 
homens mais íntegros de Mato Grosso, de uma bio-
grafia que nos remete aos verdadeiros valores da vida 
de um ser humano.

Afro Stefanini foi Deputado Estadual por 3 man-
datos e também ocupou uma cadeira nesta Casa como 
representante de Mato Grosso. Foi conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) e ex-Chefe da Casa 
Civil no Governo Frederico Campos. 

Nasceu em Calábria, São Paulo, mas adotou o 
Estado de Mato Grosso para viver. Em Rondonópolis, 
onde residiu, dedicou-se ao serviço público por mais 
de 15 anos, como Coletor Estadual. 

Em 1967, iniciou-se na carreira política ao ser 
eleito Deputado Estadual e, em 1978, tornou-se De-
putado Federal. Afro ainda foi nomeado, em 1980, 
Secretário-Chefe da Casa Civil. 

O ingresso no Tribunal de Contas na vaga de 
Conselheiro ocorreu em 19 de janeiro de 1983, com 
a aposentadoria de Frederico Vaz de Figueiredo. No 
TCE, onde por 9 anos exerceu as funções de Conse-
lheiro, Vice-Presidente e Presidente, deixou grandes 
amigos e várias realizações.

Stefanini deixou órfãos 10 filhos, sendo 8 legíti-
mos e 2 adotivos, 8 netos e 6 bisnetos. 

Começou sua vida profissional como caminhonei-
ro, transportando postes para a instalação das linhas 

de telégrafo em Mato Grosso. Com uma generosidade 
que poucos possuem, financiava as lavouras de pe-
quenos produtores rurais e, em troca, pedia apenas 
os produtos da própria lavoura.

Não posso deixar de registrar que Afro Stefanini 
foi também o homem quem transportou todo o mate-
rial para a construção da primeira ponte da cidade de 
Rondonópolis inaugurada em 1955.

Afro Stefanini chegou a Rondonópolis, minha terra 
Natal, em 1947, dois anos antes da emancipação po-
lítica. Ele foi um dos incentivadores das plantações de 
algodão na região sul do Estado. Foi ele quem trouxe a 
primeira semente de algodão para Rondonópolis. Hoje 
o sul de Mato Grosso é um dos principais cultivadores 
do produto no País.

Durante a sua vida, Stefanini foi um incentivador 
do desenvolvimento de Mato Grosso, sempre sob a óti-
ca de que o desenvolvimento deve ser bom para todos, 
melhorando a vida de toda a população. Homem sensí-
vel, dedicou-se, nos últimos anos, a escrever poesias, 
com a sabedoria que a idade foi lhe acrescentando. 
Em 2002, lançou o livro Cutucando Engranzado, no 
qual reuniu suas poesias e trovas.

Daqui, desta tribuna, envio à família e aos amigos 
as minhas condolências.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
O Conselho Diretor da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) aprovou, nesta terça feira (27/05), o 
desmembramento do campus de Rondonópolis, que 
passa a ter o caráter de universidade autônoma, com 
orçamento, estrutura e quadro de pessoal próprios.

A aprovação foi unânime e o projeto será agora 
encaminhado ao Ministério da Educação. Se aprovado, 
transforma-se em projeto de lei de autoria do Poder 
Executivo para apreciação nesta Casa.

A proposta de desmembramento do campus de 
Rondonópolis foi elaborada por uma comissão envol-
vendo os 3 segmentos da universidade – professores, 
funcionários e estudantes – e relatada pela Conselheira 
Flávia Nogueira, representante do Governo do Estado 
no Conselho Diretor da UFMT.

Segundo a Conselheira, o referido projeto faz 
referência ao processo histórico de criação daquela 
unidade de ensino, que, após a divisão do Estado, 
passou a fazer parte da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Explicita com detalhes, como foi se dando ao 
longo do tempo, a expansão e a consolidação do Cam-
pus Universitário de Rondonópolis, bem como todos 
os esforços, anseios e apoios recebidos ao longo de 
sua história. 

Fica claro que a criação da Universidade Federal 
de Rondonópolis, por desmembramento da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso, é uma aspiração 
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legítima não apenas da comunidade acadêmica, mas 
de toda a sociedade da região sul de Mato Grosso, 
dado o dinamismo regional e as crescentes demandas 
apresentadas aquela instituição.

Hoje o campus de Rondonópolis mantém 15 cursos 
de graduação, com 178 professores (50% com cursos 
de mestrado e doutorado) e mais de 2 mil alunos.

A proposta tramitando internamente no Campus 
Universitário de Rondonópolis recebeu apoio unânime 
de todos os segmentos da comunidade universitária, 
representada pela coordenação do campus, pelas as-
sociações de docentes e de servidores técnico-admi-
nistrativos e de estudantes. Ao tramitar no CONSUMI 
também foi aprovada, tendo por base o relato do Prof. 
José Marques Pessoa, relato digno de nota pelo con-
teúdo acadêmico e político que se reporta à criação de 
uma universidade como sendo “um ato civilizatório”.

O relato faz alusão ainda ao fato de que, de forma 
paralela, mas não desarticulada do esforço local para 
a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, 
tramitou nesta Casa um projeto de lei de minha autoria 
que culminou com o encaminhamento de uma indicação 
ao Governo Federal, em março último, da transformação 
do Campus Universitário de Rondonópolis em Univer-
sidade Federal de Rondonópolis, indicando também o 
apoio da classe política nessa empreitada.

Além do relato da Conselheira Flávia Nogueira, 
votaram favoravelmente ao projeto os Conselheiros 
Javert de Mello Vieira, Elizabeth Madureira Siqueira e 
Duílio Maiolino Filho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou incen-
tivador dessa proposta e, como Parlamentar, já apre-
sentei aqui uma indicação para a criação do campus 
de Rondonópolis, que já foi aprovada pela Comissão 
de Educação desta Casa, como certifica o próprio re-
latório da comunidade universitária.

E não poderia ser diferente. O Brasil precisa de 
educação, e criar uma nova universidade é um ato de 
visão e de grande responsabilidade. 

A Universidade Federal de Mato Grosso já deu 
origem a outras instituições de ensino superior, como a 
de Rondônia e a de Mato Grosso do Sul, que se trans-
formaram em campi autônomos com a criação desses 
Estados. Além disso, a universidade federal apoiou a 
criação de instituições estaduais de ensino superior.

Assim como a universidade de Rondonópolis, 
acredito na aprovação da criação das universidades 
de Sinop e do Araguaia com sede em Barra do Gar-
ças. Acredito também na criação dos campi das cida-
des de Primavera do Leste e Campo Verde, pela ne-
cessidade da própria região que se desenvolve com 
índices acentuados de crescimento. É uma forma de 
o ensino superior acompanhar o desenvolvimento de 

Mato Grosso e de garantir a demanda cada vez mais 
crescente do mercado de trabalho por mão-de-obra 
qualificada.

Parabéns aos alunos, professores e funcionários 
do campus de Rondonópolis.

Parabéns ao povo de Rondonópolis por mais 
essa grande conquista.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é muito preocupante saber que o Gover-
no, junto com a sua base aliada no Congresso, está 
articulando a volta da CPMF. Não podemos permitir, 
Srs. Deputados, que esse imposto seja recriado. Que 
resposta daremos nós à sociedade se isso aconte-
cer? Não terá sido um engodo ou até mesmo uma 
traição? Sim, porque nós nos comprometemos com 
o povo, e naquele momento houve um clamor muito 
grande da sociedade para que o imposto do cheque 
fosse extinto.

Agora, somos surpreendidos com declarações do 
Presidente de que deixará por conta dos Parlamenta-
res, seus aliados – é bom frisar –, para que o imposto 
volte à vida dos brasileiros. Mais do que depressa, os 
Líderes do Governo colocaram no forno a proposta 
para ressuscitar a CPMF. Esperamos, senhores, que 
essa proposta não vingue, ou então o Congresso terá 
dado um golpe no povo brasileiro.

Se falta recursos para cobrir os investimentos da 
Emenda nº 29, que refaça o Governo as suas contas, 
porque está claro, para todo o País, que a arrecadação 
fiscal tem batido recordes consecutivos. É dinheiro que 
sai do bolso dos brasileiros, e vem o Governo dizer que 
não tem recursos para a saúde?

O fato é que o Presidente se apega à verborra-
gia para confundir a opinião pública e tentar criar um 
ônus para o Congresso com a extinção da CPMF. O 
Presidente precisa se conscientizar de que ninguém 
neste País agüenta mais pagar impostos. Nem mes-
mo os pobres que ele diz tanto defender, até porque, 
já está provado que os impostos têm custo bem maior 
para os pobres. O Governo precisa adotar, o quanto 
antes, o discurso de cortar gastos públicos. Aí sim po-
deremos dar credibilidade aos reclamos do Presidente. 
Enquanto isso não acontece, só podemos crer que a 
sanha deste Governo para arrecadar imposto é algo 
jamais visto neste País.

Muito obrigado.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, relembremos a recente aprovação, 
nesta Casa legislativa, da Medida Provisória nº 411, de 
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2007, que apresentou uma nova proposta do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM.

A matéria foi aprovada por unanimidade, com a 
colaboração de todos os Parlamentares, de todos os 
partidos políticos.

É consenso que a juventude brasileira é priori-
dade não só por representar um quarto da nossa po-
pulação, ou seja, cinqüenta milhões e meio de jovens 
entre 15 e 29 anos, mas porque urge a implantação 
de políticas públicas para esse segmento.

Está de parabéns o Governo Lula pela reformula-
ção do PROJOVEM, pela unificação dos 6 programas 
existentes em 1. A integração do Agente Jovem, dos 
Saberes da Terra, do Consórcio Social da Juventude, do 
Juventude Cidadã, do Escola de Fábrica e do PROJO-
VEM propriamente dito, gerou 4 novas modalidades: o 
PROJOVEM Urbano, o PROJOVEM Campo – Saberes 
da Terra, o PROJOVEM Trabalhador e o PROJOVEM 
Adolescente – Serviço Socioeducativo.

Hoje estão sendo atendidos, pelo PROJOVEM, 
467 mil jovens, e a previsão é de que até o ano de 
2010 sejam atendidos 4,2 milhões de jovens. A esses 
jovens são oferecidas oportunidades de elevação da 
escolaridade, conclusão do ensino fundamental, for-
mação e qualificação profissional e bolsa no valor de 
100 reais mensais pelo período em que estiverem vin-
culados ao programa. A única modalidade em que o 
jovem não recebe o benefício, diretamente, é no PRO-
JOVEM Adolescente, quando o benefício é entregue à 
família, pois são jovens de 15 a 17 anos em situação 
de vulnerabilidade social.

A gestão do PROJOVEM é compartilhada en-
tre a Secretaria-Geral da Presidência da República, 
por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e os 
Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, da Educação e do Trabalho e Emprego, sendo 
que cada um ficará responsável por uma das moda-
lidades do PROJOVEM. Essa integração demonstra 
bem a relevância da juventude para este Governo e a 
participação solidária na construção de uma trajetória 
de inclusão e inserção continuada na sociedade.

O Governo Federal inovou na concepção de po-
lítica pública e passou a considerar os jovens como 
sujeitos de direitos e a juventude como política de 
Estado.

Hoje estão em execução 45 programas federais 
que atendem ao público jovem, o Governo Federal rea-
liza 131 ações vinculadas à sociedade civil organizada, 
e 18 Ministérios e Secretarias participam ativamente 
das atividades juvenis.

A Secretaria Nacional de Juventude, além de 
integrar programas e ações do Governo Federal, é 
a referência da população jovem como órgão institu-

cional, como ocorre em vários Estados e Municípios 
brasileiros, pois considera as características, as espe-
cificidades e a diversidade da juventude na gestão de 
suas políticas públicas.

A Câmara dos Deputados teve e tem papel pre-
ponderante na determinação das políticas públicas de 
juventude. A Frente Parlamentar em Defesa das Polí-
ticas Públicas para a Juventude e a Comissão Espe-
cial destinada a acompanhar e estudar propostas de 
políticas públicas para a juventude, reunida nos anos 
de 2003 e 2004, ofereceram contribuições valiosas: o 
Plano Nacional de Juventude, que aguarda inclusão 
na pauta do plenário para ser votado, e o Estatuto da 
Juventude, que aguarda a constituição de uma Comis-
são Especial para ser analisado.

Iniciativas de sucesso como a criação da Secre-
taria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de 
Juventude e, recentemente, a instalação da 1ª Con-
ferência Nacional de Juventude, ocorrida de 27 a 30 
de abril, em Brasília, tiveram origem nas indicações 
encaminhadas ao Poder Executivo e entregues, pela 
Comissão Especial, ao Presidente Lula.

A Conferência reuniu 2.280 jovens delegados 
de todas as 5 regiões do País, os quais elegeram 22 
prioridades para a Política Nacional de Juventude, en-
tre as temáticas de educação, saúde, meio ambiente, 
segurança, família, cultura, trabalho, cidadania, jovens 
das cidades e do campo, jovens negros, jovens com 
deficiência. Essas prioridades representam, segundo 
Danilo Moreira, Presidente do Conselho Nacional de 
Juventude, a opinião de mais de 400 mil pessoas que 
participaram do processo, democraticamente construído 
com a participação de jovens de todo o País.

A aprovação, pelo Congresso Nacional, dos mar-
cos legais da juventude – Plano Nacional de Juventu-
de e Estatuto da Juventude – foi uma das propostas 
com maior índice de pontuação entre as 69 resoluções 
apresentadas.

Neste momento, nós nos associamos aos jovens 
que reivindicam urgência na votação dos Projetos de 
Lei nºs 4.529 e 4.530, ambos de 2004.

A juventude tem levantado sua bandeira de luta, 
ocupando o seu espaço de direito, como importante 
segmento social, e o Estado tem o papel de conduzir 
e implementar políticas públicas efetivas, capazes de 
oferecer perspectivas de futuro, proporcionando cida-
dania plena aos milhões de jovens brasileiros.

Propomos um amplo pacto a ser firmado entre o 
Poder Público e a sociedade civil, de todos os brasilei-
ros e brasileiras, de todas as gerações, em particular 
dos próprios jovens, no encaminhamento e na solução 
das demandas juvenis.

Muito obrigado.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero registrar que na próxima sexta-
feira a União dos Aposentados e Pensionistas de Mogi 
das Cruzes, no nosso Estado de São Paulo, comemo-
rará 23 anos de fundação. Sob a Presidência do nosso 
amigo Oscar José Pereira.

Tudo começou em uma praça no centro da cidade 
de Mogi das Cruzes, onde um grupo de 7 aposentados 
articularam um reunião para elaborar uma reclamação 
trabalhista em conjunto para tentarem diminuir a de-
fasagem salarial dos aposentados. O encontro, que 
deveria contar com 25 aposentados, reuniu cerca de 
248 pessoas.

A partir dessa reunião ficou evidente que esse 
grupo deveria fundar uma associação de aposentados 
e pensionistas para que, juntos, pudessem brigar pelos 
seus direitos. Tendo isso em mente, no dia 30 de maio 
de 1985, a União dos Aposentados e Pensionistas de 
Mogi das Cruzes – UAPEMC foi criada, por iniciativa de 
Astrolino de Souza e Silva, José Vicente Souza, Maria 
Estevão Souza de Oliveira e Waldemar Cordeiro. 

Depois de sua fundação, a UAPEMC funcionou 
por 6 anos na antiga Cúria Diocesana, no centro da 
cidade, mudando-se depois para sua sede própria loca-
lizada na Rua dos Aposentados, 495, Alto do Ipiranga, 
Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

Desde 1985 a UAPEMC, apesar de inúmeras 
dificuldades, tem crescido grandemente e continua 
lutando pelos direitos dos aposentados. Hoje a sede 
conta com 1 salão social para a acomodação de 450 
pessoas, 1 salão de jogos, secretaria, sala de atendi-
mento jurídico, 1 academia de boxe, onde os jovens 
carentes podem praticar o esporte gratuitamente, e 
iniciou a construção da sala de informática, onde cur-
sos serão oferecidos aos associados e dependentes, 
contribuindo para a inclusão digital e capacitação para 
o mercado de trabalho.

A UAPEMC hoje tem cerca de 3 mil associados 
e tem como meta dobrar esse número até o final do 
atual mandato, em maio de 2010. Nosso abraço a Os-
mir Batista, Primeiro-Tesoureiro da UAPEMC que tem 
trazido mudanças benéficas para a entidade.

Era o que tinha a dizer!
Muito obrigado!

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, servidores da Casa e dos gabinetes, 
ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 
Câmara, a Frente Parlamentar em Defesa da Infra-
Estrutura Nacional promove esta semana, nas depen-
dências desta Casa Legislativa, o Seminário Mineração 
e sua Importância na Economia Brasileira. Trata-se 

de grande evento, cujo objetivo é servir de alternativa 
para que os governos, a sociedade, os empresários 
e os trabalhadores discutam as dificuldades e os im-
pactos da mineração e aproveitem as oportunidades 
advindas desse setor para a melhoria da qualidade de 
vida da população por meio da geração de emprego 
e renda.

Evento semelhante acontece amanhã, dia 29 de 
maio, na cidade de Governador Valadares. Também 
naquela progressista e acolhedora cidade do leste de 
Minas Gerais, as principais autoridades do Estado, 
da região do Vale do Rio Doce e do município estarão 
reunidas para o Encontro Regional, uma das etapas 
do Seminário Legislativo Minas de Minas, cuja etapa 
final realizar-se-á entre os dias 9 e 12 de junho, em 
Belo Horizonte.

É sabido que Minas Gerais possui uma das maio-
res reservas minerais do mundo, e o seu desenvolvi-
mento tem vinculação histórica com a atividade mi-
nerária. Esse potencial ganha ainda mais força com 
a nova dimensão, ocasionada pela demanda mundial 
por bens minerais e a abertura de novos e promisso-
res mercados consumidores.

E, ao passo que novas perspectivas são incorpo-
radas, novos desafios também se apresentam. Como 
conciliar as atividades da mineração com a proteção 
do meio ambiente e a qualidade de vida? Como explo-
rar de forma sustentável as imensas riquezas minerais 
sem degradar o patrimônio ambiental? Como conci-
liar as descobertas e a exploração de novas jazidas 
minerais em áreas fragilizadas do ecossistema e de 
tensão ambiental?

São perguntas para as quais, de imediato, não 
temos respostas. São perguntas que nos inquietam e, 
por isso, esperamos que tanto o seminário que acon-
tece nesta Casa, quanto o que se realiza em Gover-
nador Valadares possam, ao seu final, respeitadas as 
características naturais e socioculturais das diversas 
regiões, encontrar o meio termo ideal para a sustenta-
bilidade social, econômica, social e ambiental.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a floresta amazônica detém a maior bio-
diversidade e é um dos ecossistemas mais íntegros e 
produtivos do planeta, fazendo com que os olhos do 
mundo se voltem em defesa da sua preservação, re-
legando o ser humano a um plano secundário.

Na Amazônia, os problemas vão muito além da 
devastação e estão presentes em sua gente, com es-
pecial atenção para os pescadores. Quando falo em 
pesca não me refiro apenas à atividade comercial que 
movimenta 200 milhões de dólares por ano, que cria 
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emprego e renda e que alimenta os amazonenses. Falo 
também de uma expressão cultural de fundamental 
importância social para a região.

A atividade pesqueira no Amazonas carece de 
políticas públicas específicas, relegando a atividade a 
um segundo plano. Ao mesmo tempo em que o setor 
ficou órfão de assistência governamental, ocorreram 
mudanças significativas, principalmente nos últimos 30 
anos. A introdução de tecnologia moderna de pesca, 
aliada ao crescimento do mercado interno e externo 
provocou uma explosão na produção, sem que os 
pescadores, principalmente os artesanais, tivessem 
qualquer assistência do Estado. Ficaram à mercê da 
própria sorte.

Sr. Presidente, nunca é demais repetir que os 
pescadores da região amazônica dependem da pes-
ca de subsistência, que deve ser abundante e de fácil 
acesso. A ruptura dos padrões tecnológicos, ocorrida 
entre os anos de 1950 e 1970, provocou a expansão da 
pesca comercial, com a introdução de aparelho de alta 
capacidade de captura de peixe e do uso de motores a 
diesel nas embarcações. Caberia ao Estado acompa-
nhar de perto a evolução da atividade para aumentar 
a fabricação de gelo e a criação de portos como forma 
de auxiliar o trabalho dos pescadores.

Quando falo de pescadores estou me referindo 
a um universo de 700 mil trabalhadores, a uma ativi-
dade que gera 3,5 milhões de empregos, tem um PIB 
(Produto Interno Bruto) de 5 bilhões de reais e produz 
um milhão de toneladas de peixe por ano em toda a 
Região Norte. Não se trata de uma atividade pequena; 
pelo contrário. No entanto, ainda está a esperar uma 
estrutura para sua cadeia produtiva, desde as regiões 
produtoras até a comercialização. Além de políticas 
públicas, está a merecer mais terminais pesqueiros e 
mais fábricas de gelo.

Sras. e Srs. Deputados, em outubro do ano pas-
sado, na Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, o Ministro da Secre-
taria Especial da Aqüicultura e Pesca, Altemir Grego-
lin, anunciou que tinha uma verba de 100 milhões de 
reais para investimento em infra-estrutura para o setor 
pesqueiro do norte do Brasil. Falou-se na construção 
de 32 portos de pesca pelo Ministério dos Transportes, 
além da criação de 16 Centros Integrados de Pesca 
Artesanal – CIPARs nos pólos de pesca e de aqüicul-
tura. Naquele momento, sentimos que o Estado come-
çava a resgatar sua dívida social com os pescadores 
da Região Norte.

Mas, como já disse, o Estado teima em se afastar 
de sua obrigação com o setor pesqueiro. A situação 
chega a um extremo tal que beira a letargia. As ações 
demoram a sair do papel. Vejam o exemplo do terminal 

pesqueiro de Manaus, que ficou projetado durante 30 
anos até que pudesse ser realizado. Os 30 anos que 
separaram o projeto da execução explicam bem como 
ele já estava obsoleto ao ser inaugurado. Segundo o 
Presidente da Federação dos Pescadores do Estado 
do Amazonas, falta local adequado para armazena-
gem no terminal.

Sr. Presidente, a demanda crescente não foi ob-
servada durante os 30 anos que o terminal ficou proje-
tado. Sua inauguração foi e há de ser comemorada, mas 
não como solução definitiva para o problema. Temos 
de continuar a luta para melhorar a infra-estrutura do 
setor pesqueiro, sob pena de continuarmos assistin-
do à mortandade indiscriminada de peixes. Sem local 
para armazenagem, os pescadores lançam fora cerca 
de 10% do que pescam. O terminal tem capacidade 
para estocar apenas 200 toneladas, ficando muito lon-
ge de atender uma produção que varia de 120 a 150 
toneladas de peixe.

O comércio continua sendo realizado de forma 
precária e improvisada. Em conseqüência, milhares de 
peixes são jogados no rio. Veja bem, Sr. Presidente, 
milhares de peixes são jogados fora enquanto Manaus 
tem 350 mil pobres, segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Quem mais sofre com a situação são os pescado-
res artesanais, que se tornam reféns de atravessadores, 
pois não têm como conservar o pescado e o vendem a 
qualquer preço. A pesca artesanal é uma atividade pre-
dominantemente de subsistência, realizada por grupos 
familiares e precisa urgentemente de proteção estatal.

A construção de terminais pesqueiros é, portanto, 
de fundamental importância para a economia e a cul-
tura amazônica. O impacto social que eles provocam 
é de um alcance espetacular, melhorando a renda do 
pescador, gerando empregos diretos e indiretos, con-
tribuindo decisivamente para incrementar o número de 
agroindústrias de beneficiamento do produto.

Finalmente, gostaria de fazer uma pequena ob-
servação sobre o futuro da pesca na Região Norte, 
especificamente no Amazonas. É preciso também, 
urgentemente, criar políticas específicas para conci-
liar a conservação da biodiversidade com o potencial 
produtivo. O desenvolvimento sustentável da pesca é 
importantíssimo para a conservação da biodiversida-
de e para que a região amazônica possa sustentar o 
título de ter o mais diversificado estoque de peixes do 
mundo. A atividade pesqueira está intrinsecamente 
ligada à ecologia.

Sr. Presidente, solicito que este discurso seja 
divulgado no programa A Voz do Brasil e nos demais 
órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
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O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, depois de muita apreensão, os pro-
dutores de carne bovina recebem uma boa notícia: o 
reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde 
Animal – OIE, de 10 Estados brasileiros, entre eles 
Goiás, e o Distrito Federal como áreas livres de febre 
aftosa com vacinação. 

A medida, porém, não deverá ter grandes impac-
tos comerciais, pois, apesar de esses Estados terem 
tido suspenso o status de área livre em outubro de 2005 
devido à ocorrência de focos de febre aftosa em Mato 
Grosso do Sul e no Paraná, a União Européia continuou 
adquirindo carne brasileira das áreas autorizadas pelo 
Bloco. E a maioria dos mercados mundiais de carne 
segue a União Européia, pois todos sabem que o Bloco 
mantém estrito controle das condições sanitárias e de 
rastreabilidade nos países fornecedores. 

Essa decisão da OIE, por outro lado, tem forte 
apelo de marketing para a carne brasileira, uma vez 
que elimina qualquer eventual suspeição sobre a sani-
dade do produto nacional. Vale ressaltar que a medida 
apenas restabelece o reconhecimento desses Estados 
como áreas livres de febre aftosa, não atribui o mesmo 
status a nenhuma outra Unidade da Federação. 

Esse reconhecimento, que foi comunicado aos 
membros da Comissão de Agricultura e Pecuária, da 
qual somos integrantes, pelo Ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes, reforça em todo o mundo a ima-
gem de que oferecemos um produto de reconhecida 
qualidade e confirma a transparência com que o pro-
dutor brasileiro sempre tratou a questão dos focos de 
febre aftosa no País. 

Sr. Presidente, a medida ajudará o País inclusive 
nas negociações que desenvolve para a abertura de 
mercados nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático. 
Só se espera que o Governo continue desenvolvendo 
ações firmes no sentido de que o status de área livre 
seja devolvido também a Mato Grosso do Sul, detentor 
do maior rebanho nacional de bovinos de corte.

Alerta o Presidente do SINDICARNE do Estado 
de Goiás, José Magno Pato, entretanto, que a maior 
preocupação das autoridades goianas e da própria ini-
ciativa privada deveria ser com a questão da habilitação 
para exportação de carne para a União Européia. Ar-
gumenta ele que, apesar de vários Estados constarem 
como autorizados, apenas 106 fazendas no País estão 
habilitadas a fazer essa venda – em Goiás, somente 2, 
embora o Estado detenha um dos maiores rebanhos 
bovinos brasileiros, com 20,1 milhões de cabeças. 

Para o dirigente do SINDICARNE goiano, a apa-
rente apatia das entidades dos próprios pecuaristas 
pode estar ligada aos bons preços que o boi tem hoje 

no mercado interno, o que torna a exportação não tão 
vital quanto antes. É preciso que se entenda que essa 
situação, com toda certeza, não será eterna e que, em 
algum momento, voltaremos a depender novamente 
do mercado externo para equilibrar os preços no mer-
cado doméstico.

E, ontem, em São Paulo, o Ministro Reinhold Ste-
phanes anunciou que a Organização Mundial de Saúde 
Animal reconheceu, como áreas livres de febre aftosa 
com vacinação, o Distrito Federal, a Bahia, o Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A decisão foi comunicada a S.Exa. pela delegação 
do Ministério que está em Paris, sede da organização. 
O anúncio oficial é aguardado durante a 76ª Sessão 
Geral plenária da OIE. 

Segundo o Ministro Reinhold Stephanes, Mato 
Grosso do Sul ainda não foi reconhecido pela entidade 
como área livre da doença porque faltaram informações 
técnicas adicionais. Essas informações, porém, serão 
entregues à OIE e, dentro de 60 dias, o status de área 
livre deverá ser reconhecido pela entidade internacional 
também para aquele Estado, acrescentou S.Exa.

Com o reconhecimento da OIE, importantes Esta-
dos exportadores de carne, como São Paulo e Paraná, 
poderão voltar a embarcar seus produtos para países 
que pagam mais pela carga, como o Chile e os inte-
grantes da União Européia. O Ministro descartou, no 
entanto, que a mudança no status possa incrementar 
a receita com exportações no curto prazo, uma vez 
que hoje existe baixa oferta de animais para abate no 
mercado interno brasileiro.

Para o Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Goiás – FAEG, José Mário 
Schreiner, o aval da OIE reforça o bloco do Centro-
Oeste, embora este esteja desfalcado pelo fato de a 
região sul-mato-grossense não ter recebido ainda o 
reconhecimento da OIE. 

Salientou Schreiner que situação está voltando 
à normalidade e que Goiás nunca perdeu o status de 
zona livre de aftosa porque, desde 1996, não registrou 
um caso sequer de febre aftosa. Reforçou ainda o Pre-
sidente da FAEG que o status de área livre da doença 
foi conquistado pelo Estado em 24 de maio de 2000, 
quando recebeu, na França, o título da Organização 
Mundial de Saúde Animal. E o mercado goiano está 
em expansão, embora tenha sofrido com as restrições 
– já superadas – da União Européia. Rússia, países 
asiáticos e Emirados Árabes, por exemplo, estão am-
pliando seus negócios com Goiás.

Segundo dados da Federação, no complexo car-
ne – que inclui suínos, bovinos e aves –, o Estado ex-
portou, em 2006, 348 mil toneladas com rendimento 
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de U$760 milhões. No ano passado, foram 426 mil 
toneladas, totalizando U$1,068 bilhão, um aumento 
de 40,53%. 

No primeiro quadrimestre deste ano, o rendimento 
bateu novo recorde, em comparação a igual período 
de 2007: U$401,5 milhões contra U$290,8 milhões, o 
que representa 132,3 mil toneladas e 135,9 mil tone-
ladas, respectivamente. A diferença para menos no 
quadrimestre é justificada pelo aumento no preço da 
carne ocorrida este ano. Apesar disso, o número de 
exportações no período foi de 38%.

Feito o registro dessa notícia, Sr. Presidente, 
passo a abordar outro assunto: a chegada a Goiás 
do mais importante programa de inclusão digital da 
América Latina. 

No último dia 15, o Ministro das Comunicações, 
Hélio Costa, esteve em Goiânia para assinar convênio 
com as Prefeituras goianas para a instalação de te-
lecentros comunitários nos 246 municípios do Estado 
até 30 de junho. O investimento aproximado é de R$5 
milhões em equipamentos. 

Também os 139 municípios do Tocantins serão 
atendidos com telecentros. Em todo o País, o inves-
timento será de cerca de R$140 milhões para im-
plantação do programa nos mais de 5 mil municípios 
brasileiros.

A bancada do PMDB na Câmara Federal partici-
pou ativamente dessa conquista, sempre mostrando 
ao companheiro de partido e Ministro Hélio Costa a 
importância de se levar até Goiás esses telecentros. 
E o Prefeito Iris Rezende, também do nosso partido, 
é outro entusiasta da instalação dos telecentros co-
munitários.

Esse programa amplia o acesso gratuito da po-
pulação de mais baixa renda às mais modernas tec-
nologias de informação e comunicação. 

Segundo o Ministro das Comunicações, todos os 
telecentros terão Internet de alta velocidade. O progra-
ma também prevê a conexão de 18 mil escolas públi-
cas à Internet banda larga ainda este ano. Até o fim 
do Governo Lula, serão 55 mil as escolas atendidas. 
Isso já aproxima o Brasil de qualquer país da Europa, 
bem como dos Estados Unidos, em termos de inclusão 
digital para a população.

Cada Prefeitura receberá, para formação do te-
lecentro, um kit com 10 computadores, uma central de 
monitoramento com câmera de vídeo de segurança, 
11 estabilizadores, uma impressora a laser, um pro-
jetor multimídia, mesas e cadeiras. Para se cadastrar, 
o município deve acessar a página do Ministério das 
Comunicações na Internet no endereço www.mc.gov.
br. Em todo o País, 80% dos municípios já se cadas-
traram.

O projeto é desenvolvido em parceria com as 
Prefeituras, que cedem o espaço para abrigar os equi-
pamentos e o pessoal necessário. A Organização das 
Nações Unidas já definiu a Internet como algo tão im-
portante quanto a eletricidade foi há 50 anos. 

Em sua visita a Goiânia, o Ministro Hélio Costa 
ressaltou o empenho da bancada goiana no Congres-
so Nacional para a aprovação do projeto de inclusão 
social.

O programa começou com a redução do preço 
do computador de R$4 mil para R$800. Com isso, pela 
primeira vez, a venda de computadores ultrapassou a 
de televisores em 2007, com 10 milhões de aparelhos. 
Segundo o Ministro, uma das principais metas do pro-
grama é incentivar o ensino a distância.

A maioria dos municípios goianos já se inscreveu 
no convênio. O Governador Alcides Rodrigues, presente 
ao ato de assinatura de convênio, disse que o Estado 
terá condições de oferecer o benefício da informação 
pela Internet a todas as comunidades goianas. Para o 
Governador, o programa de inclusão digital é um de-
safio para esta e para as próximas gerações reduzirem 
a desigualdade.

Para o Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o pro-
grama do Ministério das Comunicações vai mexer não 
só com Goiás, mas com todo o País. Para demonstrar 
o avanço tecnológico nos últimos anos, relembrou o 
Prefeito o tempo em que a carta era o único meio de 
comunicação a distância, e foi assim até o surgimento 
do telégrafo, a maior modernidade na época.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia 
Municipal de Processamento de Dados – COMDATA, 
já realiza estudos para a escolha do local onde fun-
cionará o primeiro telecentro.

O Ministério das Comunicações investe na pro-
posta de políticas públicas de telecomunicações que 
beneficiem o consumidor. Uma delas é a adoção de um 
sistema de tarifa única para interconexão, no qual as 
ligações feitas entre operadoras diferentes custariam 
R$0,07 o minuto, como na Índia. Hoje, o custo médio 
dessas ligações aqui é de R$0,53 o minuto. Somente 
isso, aumentaria o uso da telefonia em até 500% no 
Brasil, que é o 47º país em uso do telefone móvel em 
razão do alto custo.

Aliás, vale lembrar que as operadoras de telefo-
nia já são obrigadas a desligar o telefone no máximo 
24 dias depois da solicitação do cliente, sob pena de 
ter de devolver os valores pagos em dobro, e que foi 
ampliado o prazo para utilização de créditos.

O setor de tecnologia de informação e comuni-
cação, cada vez mais, tem peso na formação do Pro-
duto Interno Bruto do País. Trata-se do elo condutor 
e da indústria de convergência em função da qual se 
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reestruturarão todos os demais ramos da produção de 
bens e serviços na era pós-industrial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, um ano após o lançamento do Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE), dos 5.563 municípios 
brasileiros, 5.445 aderiram ao Plano de Metas Compro-
misso Todos pela Educação. A Caravana da Educação 
visitou todos os Estados brasileiros para garantir que 
Governadores e Prefeitos fizessem a adesão. 

Na opinião do próprio Presidente Lula, “a educa-
ção é um legado que todo pai e toda mãe quer deixar 
para seus filhos e que todo governante quer deixar 
para o seu povo. Estamos pagando uma dívida histó-
rica na educação”. 

A adesão ao Plano de Metas significa que o Pre-
feito se compromete a colocar em prática, na rede de 
ensino do município, as 28 diretrizes definidas pelo 
Ministério da Educação. Entre elas, está a de garantir 
que as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de 
idade. Consta do plano também a definição de regras 
claras, baseadas no mérito e na representação, para 
a nomeação de diretores escolares.

Os municípios prioritários firmaram 448 convênios 
para a aquisição de 513 veículos escolares por meio 
do Programa Caminho da Escola, com investimento 
de R$72,5 milhões. 

Também para os municípios de menor IDEB o Go-
verno anunciou ações que representam investimentos 
da ordem de R$1,3 bilhão nas áreas de formação inicial 
de professores, formação continuada de professores 
e formação de gestores e funcionários das escolas. 
Esses recursos também proporcionarão laboratórios 
de informática, conexão banda larga para escolas, fer-
ramentas de planejamento para escolas e secretarias, 
ações de melhoria da gestão educacional, ações de 
melhoria das práticas pedagógicas e materiais peda-
gógicos e didáticos. 

Além disso, foram assinadas diversas autoriza-
ções que beneficiam os demais municípios, tais como 
o pagamento de 496 convênios firmados por meio do 
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (PROINFÂNCIA), destinado à construção de 515 
unidades escolares, no valor de R$363,4 milhões.

Os investimentos para a compra de 7 mil labo-
ratórios (35 mil pontos de acesso) para escolas rurais 
somam R$29 milhões, enquanto a aquisição de 22 mil 
laboratórios (176 mil pontos de acesso) destinados a 
escolas urbanas terão outros R$189 milhões. Já a com-
pra de 4,3 mil salas de recursos multifuncionais (8,6 

mil pontos de acesso) para atender escolas públicas 
conta com recursos da ordem de R$39 milhões, e a 
aquisição de 1,1 mil computadores portáteis para alu-
nos cegos computa o valor de R$1,6 milhão. 

Por fim, Sr. Presidente, ressalto que, no âmbito do 
Programa Saúde na Escola, são de cerca de R$48,8 
milhões os recursos para a obtenção de materiais e 
equipamentos médico. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Anselmo 
de Jesus.

O SR. ANSELMO DE JESUS (PT-RO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, os brasileiros já começam a observar, por todo 
o País, os primeiros sinais concretos do Programa de 
Aceleração do Crescimento. São obras de infra-estru-
tura logística, energética, social e urbana que até o ano 
de 2010 mudarão a fisionomia das diversas regiões e 
marcarão o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como o melhor da história da República.

O Programa de Aceleração do Crescimento é di-
ferente de qualquer programa desse tipo feito até hoje 
no Brasil, pois alia o investimento em infra-estrutura a 
medidas para estimular os setores produtivos e esten-
der benefícios sociais a todas as regiões.

Justamente por isso, o PAC surgiu no momen-
to em que a estabilidade econômica foi consolidada 
e se criaram as condições para o desenvolvimento 
acelerado e sem risco de retrocessos. As conquistas 
do primeiro mandato do Presidente Lula estabelece-
ram o ambiente necessário para o lançamento de um 
programa ousado, que contempla todos os Estados 
brasileiros e prevê investimentos de R$503,9 bilhões 
entre os anos de 2007 e 2010.

Esse valor está dividido em R$67,8 bilhões do 
orçamento federal e R$436,1 bilhões provenientes das 
empresas estatais e do setor privado. É um enorme 
volume de dinheiro que será aplicado na recuperação 
da infra-estrutura existente, na conclusão de obras em 
andamento e em novos projetos, selecionados por sua 
capacidade de gerar retorno econômico e social, ou 
seja, produzir benefícios reais para a população.

Alguns números já permitem antecipar que está 
começando uma nova etapa do desenvolvimento bra-
sileiro e – o que é muito importante – disseminada por 
todo o País, não apenas nas áreas que já têm uma 
atividade econômica forte.

Nos 4 anos do PAC, serão construídos, duplicados 
ou recuperados 42 mil quilômetros de estradas e 2.518 
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quilômetros de ferrovias. Haverá ampliação e melhoria 
de 12 portos e 20 aeroportos, construção de usinas e 
linhas de transmissão de energia elétrica, instalação 
de refinarias, petroquímicas, usinas de produção de 
biodiesel e de etanol e implantação de mais de 4.500 
quilômetros de gasodutos.

Como, ao lado do caráter econômico, o plano tem 
um forte enfoque social, estão previstas muitas obras 
para atender diretamente à população. Serão cons-
truídas ou melhoradas moradias para 4 milhões de 
famílias e sistemas de água e coleta de esgotos para 
22,5 milhões de domicílios. Haverá ainda revitalização 
e integração de bacias hidrográficas, construção de 
sistemas de abastecimento de água bruta e irrigação 
que beneficiarão quase 24 milhões de pessoas, am-
pliação e construção de metrôs em 4 cidades.

Do ponto de vista da distribuição de recursos, o 
maior volume – R$180,5 bilhões – vai para os investi-
mentos nacionais, que ultrapassam os limites de uma 
única região. Houve o cuidado, entretanto, de progra-
mar também muitos projetos específicos, inclusive 
nas regiões menos desenvolvidas. Assim, o Norte re-
ceberá R$50,9 bilhões; o Nordeste, R$80,4 bilhões; e 
o Centro-Oeste, R$24,1 bilhões.

O Estado de Rondônia, que tenho orgulho de re-
presentar nesta Casa, contará com investimento total 
de R$14,3 bilhões para as áreas de logística, energia e 
infra-estrutura social e urbana. Será beneficiado ainda 
por investimentos considerados regionais, porque se 
refletem em mais de um Estado.

Para que tudo isso se torne realidade no prazo 
previsto e possa ser acompanhado de perto pela po-
pulação, o PAC traz inovações gerenciais importantes. 
Uma delas é a criação do Comitê Gestor e do Grupo 
Executivo com o objetivo de coordenar e acompanhar 
a implementação do programa. Outra é a divulgação, a 
cada 4 meses, de um balanço do andamento de todos 
os projetos, proporcionando uma transparência inédita 
na administração pública nacional.

Nessa linha, em janeiro, o Comitê Gestor apre-
sentou o terceiro balanço geral do Programa de Ace-
leração do Crescimento, exatamente 1 ano após seu 
lançamento pelo Presidente Lula.

Ao contrário do que muitos alardeavam, esse re-
latório mostrou o PAC em pleno andamento, com os 
projetos nos diversos estágios de implementação e a 
grande maioria deles dentro dos prazos fixados. Sob o 
firme comando da Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, o principal programa do segundo Governo 
Lula começa efetivamente a mudar o País.

O balanço geral mostrou que, ao se completar 
o primeiro ano do PAC, dos 2.126 empreendimentos 
monitorados pelo Comitê Gestor, 86% estavam com 

ritmo de execução adequado, 12% exigiam atenção e 
apenas 2% eram considerados em situação preocu-
pante, devido a dificuldades na sua implementação. 
Do total de empreendimentos, 62% já tinham as obras 
iniciadas, 23% estavam em licitação e 15% na etapa 
de projeto ou licenciamento.

Tudo está sendo feito, portanto, para que o pro-
grama cumpra as metas ambiciosas estabelecidas até 
o ano de 2010.

No caso de Rondônia, conforme esse terceiro 
balanço, a grande maioria dos empreendimentos es-
tava na etapa de ações preparatórias de projeto e li-
cenciamento ou na fase de contratação. Certamente, o 
próximo balanço já indicará muitos avanços, mas vale 
a pena detalhar as informações disponíveis para que o 
povo do meu Estado tenha conhecimento do que está 
sendo feito ou previsto para os próximos meses.

No eixo de infra-estrutura logística, o PAC prevê 
para Rondônia a construção do terminal hidroviário 
de Cai n’Água, em Porto Velho, com investimento de 
R$10,1 milhões.

Ouço o aparte do nobre Deputado Zé Geraldo?
O Sr. Zé Geraldo – Deputado Anselmo de Je-

sus, quero parabenizar V.Exa. por fazer um relato dos 
investimentos do PAC em Rondônia e da situação em 
que as obras se encontram. Graças ao PAC, este País 
vai ter algumas obras que há 20, 30 anos imaginava-
se que poderiam ser realizadas. Para V.Exa. ter idéia, 
no Estado do Pará, 2 grandes rodovias – a BR-163, 
a Cuiabá-Santarém, e a BR-230, a Transamazônica 
– foram incluídas no PAC. E provavelmente nos pró-
ximos 3, 4 anos elas serão concluídas. Estamos na 
fase de regularização ambiental, com alguns trechos 
já iniciados, mas todos sabemos que, na Amazônia, 
em 4 anos, só se tem 2 para construir, já que o perío-
do de chuvas na região é de 5 a 6 meses. Mas o que 
importa agora é que houve a decisão política de fazer 
e que recursos foram destinados para as obras. V.Exa. 
é testemunha de que, se dependêssemos, todos os 
anos, da Comissão de Orçamento para aprovar re-
cursos dessa monta, isso demoraria seguramente 20 
anos, uma vez que dificilmente bancadas como a de 
Rondônia ou do Pará aprovam mais de 100 milhões 
por ano para investimento. No Pará, só as 2 rodovias 
citadas receberão mais de 2 bilhões de reais. Então, 
penso que, a partir do próximo ano, essas obras estarão 
em andamento em grande velocidade. A legalização 
dessas obras agora é exigida mais do que nunca pelo 
Tribunal de Contas da União. Anteriormente, mesmo 
não se tendo 1% das questões ambientais resolvi-
das, as obras eram iniciadas. Agora, se houver 1% a 
resolver, a obra pára. Este é o momento que estamos 
vivendo no País. Precisamos seguir à risca a legisla-
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ção, senão as obras param por qualquer ilegalidade. 
Parabéns pelo discurso!

O SR. ANSELMO DE JESUS – Eu que agrade-
ço a V.Exa. Com toda a certeza, seu aparte só vem 
enriquecer o meu discurso. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado de Mato 
Grosso.

O Sr. Eliene Lima – Deputado Anselmo de Je-
sus, também quero parabenizá-lo pelo tema esco-
lhido. Realmente, as Regiões Norte, Centro-Oeste e 
Nordeste, se não houvesse um programa da natureza 
do PAC, acabariam ficando em segundo, terceiro ou 
quarto plano no quesito desenvolvimento do Brasil. 
Todos buscamos, nós de Mato Grosso, como V.Exa. 
e a bancada do Estado de Rondônia, do Pará e dos 
Estados do Nordeste, corrigir essas discrepâncias. 
Realmente, o PAC vai ajudar, e muito, o País, sobretu-
do em relação ao transporte. Em Mato Grosso, como 
disse o Deputado Zé Geraldo, temos a necessidade 
de construção das BRs 158 e 163, esta última liga a 
região do Araguaia ao Pará. A construção da FER-
RONORTE está em andamento, e recentemente foi 
decidida sua continuidade de Alto Araguaia até Ron-
donópolis. No tocante a energia, temos, no seu e no 
meu Estado, vários programas que, com o PAC, com 
certeza, contribuirão muito para que as injustiças e as 
desigualdades no Brasil sejam corrigidas. Parabéns a 
V.Exa. pelo tema escolhido!

O SR. ANSELMO DE JESUS – Eu que agradeço 
pelo seu aparte, que igualmente só vem enriquecer o 
meu discurso.

Prossigo, Sr. Presidente.
No eixo de infra-estrutura energética, Rondônia 

será contemplada com recursos totais de R$13,4 bi-
lhões, divididos entre 4 projetos de usinas hidrelétri-
cas. A usina de Santo Antônio, já licitada, terá R$6,9 
bilhões até 2010. A de Jirau receberá R$6,4 bilhões 
no mesmo período. Para as obras de Rondon II estão 
previstos R$73,5 milhões, e para os estudos ambien-
tais de Tabajara, R$1,4 milhão.

No eixo de infra-estrutura social e urbana, já 
estão sendo realizadas obras do Programa Luz para 
Todos, com dotação de R$230,9 milhões. Para obras 
de saneamento, todas em fase de contratação ou já 
contratadas, serão destinados R$541,4 milhões, aten-
dendo a 45 municípios rondonienses.

Só a Capital, Porto Velho, receberá R$124,8 mi-
lhões, a serem aplicados em obras de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e drenagem para con-
trole de malária, entre outras.

Ji-Paraná, onde iniciei minha atividade política, 
receberá R$9,3 milhões para o sistema de abaste-

cimento de água e R$265 mil para saneamento em 
áreas indígenas.

Haverá ainda investimentos de mais de R$183,5 
milhões em habitação e urbanização, com projetos 
nesses e em outros 12 Municípios.

Além dos investimentos diretos no Estado, Ron-
dônia será beneficiada por empreendimentos regionais 
de infra-estrutura energética. Projetos nas áreas de 
geração e transmissão de energia elétrica receberão 
R$2,2 bilhões, sendo o mais importante deles a inter-
ligação Madeira–Porto Velho–Araraquara. Também es-
tão previstas linhas de transmissão entre Rondônia e 
Mato Grosso, inclusive a de Ji-Paraná a Vilhena. Ainda 
aparece em fase preparatória o gasoduto Urucu–Porto 
Velho, nos Estados do Amazonas e Rondônia.

Duvido que em algum outro momento de sua his-
tória Rondônia tenha recebido tantos investimentos im-
portantes coordenados pela União. Creio que o mesmo 
pode ser dito sobre vários Estados das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, quase sempre relegadas a 
segundo plano pelos Governos anteriores.

Ocorre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que o crescimento econômico duradouro com distri-
buição de renda é um compromisso pessoal do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, um objetivo esta-
belecido e várias vezes reafirmado pelo Partido dos 
Trabalhadores.

Ainda no 3º Congresso Nacional, realizado no 
ano passado, o PT incluiu entre suas resoluções a de-
fesa da compatibilização do crescimento da economia 
com a inclusão social e o desenvolvimento sustentá-
vel. Esse é o espírito do Programa de Aceleração de 
Crescimento, e por isso temos certeza de que ele pro-
moverá imensa transformação no País.

O PAC é o maior programa estratégico de inves-
timentos do Brasil nas últimas 4 décadas, e foi conce-
bido para induzir um crescimento que favoreça toda 
a população e não apenas pequenos grupos, como 
acontecia no passado. O Governo Lula está aprovei-
tando o momento favorável para acelerar a expansão 
da economia, com inclusão social, geração de emprego 
e renda e superação dos desequilíbrios regionais.

O PAC indica, portanto, que, com estabilidade 
econômica e um governo realmente voltado para os 
interesses da sociedade, o Brasil retomou o planeja-
mento de longo prazo. Hoje, existem metas claras a 
cumprir, e o Executivo está agindo para que elas sejam 
atingidas no tempo determinado.

Tenho certeza de que, com todas essas ações, 
antes mesmo de 2010 o País estará crescendo a um 
ritmo ainda mais acelerado do que o atual e distribuindo 
os frutos por um número cada vez maior de pessoas. 
Será a consagração definitiva do excelente trabalho 
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realizado pelo Governo do Presidente Lula, com o 
apoio do Partido dos Trabalhadores e a aprovação da 
imensa maioria dos brasileiros.

Durante o mês de maio, celebramos por meio do 
PAC, que vem gerando melhoria de qualidade de vida 
e trabalho para todos os brasileiros, importantes ho-
menagens aos trabalhadores. Portanto, quando se fala 
em PAC, temos a certeza de que o Brasil está ficando 
melhor para os seus cidadãos e, principalmente, para 
quem mais precisa.

Aos companheiras e companheiros registro meu 
reconhecimento às suas lutas e à sua importância para 
o crescimento do nosso País. Aos trabalhadores e tra-
balhadoras deixo o meu forte abraço.

Quero registrar também, Sr. Presidente, o anún-
cio, ontem, às 18h, pelo Presidente Lula, da edição 
da medida provisória sobre a renegociação da dívida 
agrícola. Em nenhum momento da história do Brasil 
conseguimos ter uma renegociação que tratasse de 
modo definitivo do endividamento dos agricultores bra-
sileiros e permitisse que tenhamos a expectativa de 
uma nova era nesse setor tão importante. 

Eu quero parabenizar o Presidente Lula, as enti-
dades de classe, em especial a CONTAG, bem como 
a Comissão de Agricultura e todos aqueles que se 
somaram para que conseguíssemos a grande vitória 
representada pela renegociação.

Espero que, daqui para frente, o Brasil passe a 
produzir mais, a fim de que o preço dos alimentos deixe 
de ameaçar o povo brasileiro com a volta da inflação.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência que é ocupa-
da pelo Sr. Osmar Serraglio, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – Conce-
do a palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze.

Engenheiro agrônomo, professor, ex-Prefeito de 
São Borja, S.Exa. está no terceiro mandato de De-
putado Federal. Com certeza, é um dos que estão 
comemorando a edição, ontem, da medida provisória 
atinente ao endividamento agrícola, uma vez que é 
um dos grandes combatentes desse segmento. S.Exa. 
dispõe de 20 minutos.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Osmar 
Serraglio, Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e se-
nhores telespectadores da TV Câmara, com grande 
prazer inicio o meu pronunciamento, neste Grande 
Expediente, 1 dia depois – como já foi mencionado 
aqui pelo Deputado Anselmo de Jesus – de o Presi-
dente Lula ter editado a Medida Provisória nº 432, de 
2008, coroando a luta que iniciamos em fevereiro do 
ano passado, quando propusemos a criação da Sub-

comissão Permanente para Tratar de Política Agrícola, 
Endividamento e Renda Rural na Comissão de Agri-
cultura desta Casa. 

E lá se foi 1 ano e 3 meses, até que, no dia de 
ontem, Deputado Duarte Nogueira, a referida medida 
provisória chegou a esta Casa. Com ela se resolve gran-
de parte dos problemas dos produtores brasileiros.

Um ponto importante deve ser ressaltado: por 
que há constantes renegociações de dívidas, Depu-
tado Osmar Serraglio? V.Exa., que é de Umuarama, 
Estado do Paraná, grande produtor de alimentos do 
nosso País, bem sabe que isso ocorre justamente pela 
falta de um seguro agrícola, de um modelo de seguro 
para o setor. Conseqüentemente, quando há seca, ex-
cesso de chuva, geada, granizo, problemas cambiais, 
falta de preço, o produtor é forçado a renegociar os 
seus débitos. Se houvesse seguro agrícola eficiente, 
eficaz, na hipótese de intempéries, as despesas desse 
agricultor estariam cobertas, Deputado Eliene Lima. O 
mesmo ocorreria com os produtores rurais do Estado 
de Mato Grosso, que hoje, juntamente com o Estado 
do Rio Grande do Sul, é o maior devedor deste País. 
O maior volume de dívida agrícola está exatamente 
nestes 2 Estados, grandes produtores: Mato Grosso 
e Rio Grande do Sul.

Mas sabemos como as coisas acontecem. E, por 
isso, são feitas as renegociações de dívidas.

Apenas para rememorar, em 1995 eu era Pre-
feito de São Borja e acompanhava os trabalhos da 
Comissão de Agricultura desta Casa, que discutia o 
endividamento agrícola da época. Os produtores rurais 
deviam de 12 a 13 bilhões de reais. Em 1995! Então, 
foi lançado o pacote da securitização.

Neste momento chega ao plenário o Deputado 
Carlos Melles, que na época já era Deputado e traba-
lhava, junto com a bancada da agricultura, por essa 
renegociação de dívidas.

Em 2001, ocasião em que eram Ministros os Srs. 
Pratini de Moraes e Pedro Malan – eu era Presidente 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural desta Casa -, foi feita a se-
gunda renegociação. Na época, de 32 bilhões de reais 
era a dívida do setor. Vejam V.Exas. que ela passou 
de 13 bilhões de reais, em 1995, para 32 bilhões, em 
2001. Agora, em 2008, está em 87 bilhões.

Deputado Carlos Melles, veja a evolução dos 
fatos.

E o agricultor está trabalhando cada vez mais, 
produzindo cada vez mais e se endividando. Diante 
disso, pergunto: com quem fica o lucro? Com as mul-
tinacionais, com os bancos, com as grandes redes de 
supermercados. E aqueles que são hoje responsáveis 
por 40% do PIB do Brasil e por quase 40% dos empre-
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gos diretos e indiretos gerados neste País acumulam 
essa forte dívida e têm de praticamente mendigar, 
de chapéu na mão, uma oportunidade de renegociar 
seus débitos.

O Sr. Carlos Melles – Deputado Luis Carlos 
Heinze, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Com prazer, 
Excelência.

O Sr. Carlos Melles – Obrigado, Deputado Luis 
Carlos Heinze. Num ato de justiça a V.Exa., sobretudo 
no que diz respeito ao assunto, à agropecuária, devo 
dizer que o conheci na condição de Prefeito, em 1995 
e 1996, sempre defensor desse ramo e com a mesma 
bravura e determinação. Hoje, V.Exa. é, sem dúvida, 
senão o Deputado que mais conhece e mais defen-
de o setor agropecuário, pelo menos um deles. Nós o 
escolhemos, aliás, quase por unanimidade, para ser o 
Relator dessa medida provisória a que se refere, dado 
o seu conhecimento, dada a sua credibilidade, dada a 
confiança que tem de ambos os lados. Mas, relativa-
mente à causa do setor agropecuário, que V.Exa. tão 
bem conhece, lastimamos que este seja o nosso ter-
ceiro ou quarto embate com relação ao alongamento 
das dívidas. Fica muito feio, fica muito difícil para a 
sociedade entender – para nós, transmitir a ela a infor-
mação – que estamos pagando para produzir. E a cada 
momento a vida se torna mais difícil. Há, realmente, 
um esforço do Governo em fazer o alongamento das 
dívidas, mas ele ainda está aquém da necessidade. 
Precisamos, juntos – Governo, Parlamento e sociedade 
-, elaborar uma política contemporânea, consentânea 
com o momento atual. Todos lutamos por isso. Queira 
Deus que o Executivo tenha a sensibilidade de perce-
ber que o paradigma da política agrícola brasileira deve 
ser mudado. Deputado Luis Carlos Heinze, em nome 
da bancada da agropecuária e do cooperativismo, em 
nome da Frente Parlamentar do Café, que agradece 
penhoradamente a V.Exa. o apoio, quero registrar os 
nossos agradecimentos a V.Exa. pelo esforço e pela 
competência que tem dedicado ao setor agropecuário. 
Muito obrigado.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Muito obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi-

des.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Luis 

Carlos Heinze, desejo saudar a presença de V.Exa. 
na tribuna e talvez fazer uma incursão histórica em 
relação a este problema de que trata. Diria a V.Exa. 
que, ao tempo em que integrei o Conselho Monetário 
Nacional, naquela época um colegiado de 30 e tantos 
membros, um dos quais – recordo-me muito bem – era 
o grande Octávio Gouvêa de Bulhões, foram várias 
as vezes em que se discutiu o alongamento do perfil 

da dívida do setor agropecuário brasileiro. É um tema 
que, remontando-nos ao passado, vamos encontrar 
presente nas grandes decisões que envolveram essa 
importante categoria. E V.Exa., com a autoridade de 
Relator da matéria nesta Casa, debate o tema com 
absoluto conhecimento de causa, o que o projeta, sem 
dúvida, nesse setor, como um dos expoentes, como a 
figura paradigmal no plenário da Câmara dos Depu-
tados. Meus cumprimentos a V.Exa.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Muito obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Celso Maldaner.
O Sr. Celso Maldaner – Deputado Luis Carlos 

Heinze, V.Exa. é do Rio Grande do Sul, mas é muito 
conhecido em Santa Catarina por sua luta a favor da 
agricultura. Desde março do ano passado vem V.Exa. 
brigando nesta Casa pela agricultura. Aprendi a co-
nhecer e a admirar V.Exa., e agora quero externar a 
minha gratidão pelo trabalho que vem fazendo junto à 
Comissão de Agricultura, especialmente na questão do 
endividamento agrícola. Acredito que avançamos muito 
e que ontem foi um dia histórico, pelo que aconteceu 
no Palácio do Planalto. Muito nos orgulha o que V.Exa. 
tem feito por nossos agricultores. Parabéns, Deputado 
Luis Carlos Heinze!

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Muito obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Eliene Lima.
O Sr. Eliene Lima – Deputado Luis Carlos Hein-

ze, também eu gostaria de reconhecer publicamente 
a grande contribuição que V.Exa. tem dado ao Brasil, 
ao seu Estado do Rio Grande do Sul e ao nosso Es-
tado de Mato Grosso, no qual esteve por 2 vezes ano 
passado, convidado pelo então Deputado Neri Geller, 
quando começamos, na Assembléia Legislativa de 
Cuiabá, a rediscutir a renegociação das dívidas do 
agricultor. Recentemente, V.Exa. esteve novamente 
em nosso Estado para um encontro em Lucas do Rio 
Verde. Também somos da opinião de que é justo V.Exa. 
assumir a Relatoria desta medida provisória, pelo seu 
conhecimento, pela sua luta, pela sua afinidade com o 
assunto, que realmente tem de ser tratado com muito 
carinho, uma vez que sabemos da sua importância 
para a geração de empregos e para a balança comer-
cial. Hoje, temos a felicidade de ver aqui essa sinali-
zação, a medida provisória que prevê a renegociação 
de 75 bilhões. Desse total, 10 bilhões são referentes 
à agricultura familiar, aos assentamentos, aos peque-
nos produtores, de modo que mais de 2,8 milhões de 
famílias serão beneficiadas. Parabéns pela escolha do 
assunto abordado em seu pronunciamento! Manifesto 
o reconhecimento pela sua luta e pela sua grande con-
tribuição para o Estado de Mato Grosso, que também 
represento. Obrigado.



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23687 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Ouço, com pra-
zer, o Deputado Cezar Silvestri.

O Sr. Cezar Silvestri – Deputado Luis Carlos 
Heinze, queria tornar públicos o reconhecimento e a 
admiração que tenho por V.Exa. Tenho dito isso no Es-
tado do Paraná. Hoje V.Exa. deixa de ser apenas um 
Deputado do Rio Grande do Sul. Tenha certeza absolu-
ta de que os 27 Estados da Federação têm admiração 
profunda por sua pessoa. Sou testemunha disso. Há 
6 anos estou na Comissão de Agricultura e diria com 
muita tranqüilidade que não há um Parlamentar, nem 
na Câmara dos Deputados nem no Senado da Repú-
blica, que conheça com profundidade a agropecuária 
brasileira como V.Exa. V.Exa. tem um sentimento raro 
nas pessoas: o de se emocionar quando os interes-
ses dos produtores rurais são prejudicados. Já vi isso 
várias vezes. V.Exa. chega às lágrimas na defesa do 
produtor. Quero, portanto, deixar registrado o meu re-
conhecimento, como produtor rural e representante 
dos produtores rurais do Estado do Paraná, de que 
V.Exa. já fez muito pela agropecuária brasileira, bem 
como manifestar a certeza de que ainda muito fará. 
Fico muito feliz de saber que V.Exa. será o Relator da 
medida provisória, que, se não é a ideal, representa 
avanços, os quais certamente ocorreram em razão de 
sua participação, de sua dedicação e da participação 
efetiva da Comissão de Agricultura.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Carlos Se-

tim.
O Sr. Luiz Carlos Setim – Deputado Luis Carlos 

Heinze, vou tomar alguns minutos do seu importante 
pronunciamento para deixar registrado o nosso apreço 
por V.Exa. Na condição de produtor rural do Paraná e 
também de Deputado de primeiro mandato, defensor 
da classe dos produtores, em nome dos paranaenses, 
manifesto o nosso agradecimento a V.Exa. e o entu-
siasmo que sentimos. Estamos aprendendo muito com 
V.Exa., que traz, lá dos pampas gaúchos, essa per-
sistência. Disse que há 1 ano, 2 anos ou 3 anos, está 
V.Exa. trabalhando nisso. E aqui se prova que realmen-
te a vontade e a persistência têm sucesso. Graças a 
V.Exa., juntamente com os demais Deputados ligados 
a esse assunto, ontem esse esforço se viu concretiza-
do. Quero mais uma vez parabenizá-lo e desejar-lhe 
sucesso, a fim de que na Relatoria dessa matéria, para 
a qual esperamos seja indicado, V.Exa., que entende 
muito mais do tema do que qualquer um de nós, faça 
excelente trabalho e nos permita chegar realmente à 
ponta, ao produtor rural brasileiro. Parabéns! Muito 
obrigado pela oportunidade de aparteá-lo.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Ouço o Depu-
tado Vignatti.

O Sr. Vignatti – Deputado Luis Carlos Heinze, 
quero me somar aos cumprimentos pelo seu trabalho. 
Acho importante, quando um Deputado fala no Gran-
de Expediente, ocupar este espaço para referendar o 
seu trabalho. V.Exa. se especializa nos assuntos que 
traz a debate. Expresso a minha admiração por V.Exa., 
neste momento em que coordena os debates sobre a 
renegociação das dívidas e os preços dos fertilizantes 
numa Comissão Especial, porque cuida como se fos-
se um filho, se me permitir falar dessa forma. A Casa 
deve saudá-lo e cumprimentá-lo por este momento. 
Estamos torcendo para que faça um bom trabalho e 
sempre faça um bom mandato, porque a agricultura 
brasileira ganha com isso, nós ganhamos com isso, 
enfim, ganhamos com as pessoas que contribuem 
com esse debate, a exemplo do que V.Exa. tem feito. 
Parabéns! Tomara que V.Exa. assuma essa importante 
Relatoria, a da medida provisória. Estamos torcendo 
para que isso aconteça. A Relatoria estará em boas 
mãos: com quem conhece, com quem pode fazer um 
bom trabalho, com quem sabe se relacionar conosco 
e com os outros também. V.Exa. sabe se relacionar 
com o conjunto de membros da Casa.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Obrigado, De-
putado Vignatti.

Dando continuidade ao pronunciamento, Deputa-
do Inocêncio Oliveira, entendo que temos outra missão, 
conforme lembrou o Deputado Vignatti. E quero reco-
nhecer que o Ministro Reinhold Stephanes tem sido 
parceiro, assim como o Ministro Guilherme Cassel, 
em relação a outro assunto extremamente espinhoso 
e importante para a agricultura brasileira: os custos de 
produção. Há 3 semanas debatemos a questão dos 
fertilizantes na Comissão de Fiscalização e Controle. 
E vamos nos debruçar sobre essa matéria.

Sei da posição dos Ministros Reinhold Stephanes 
e Guilherme Cassel. É muito importante que o Parla-
mento e o Governo, juntamente com as entidades de 
classe – Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil; Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura; OCB -, façam esse trabalho e garantam 
preços aos nossos produtores. 

Aos colegas Parlamentares quero dizer que, ape-
sar de o Brasil ser o primeiro produtor mundial de 
café, feijão, laranja e cana-de-açúcar, bem como o 
segundo produtor mundial de fumo, soja e milho, e o 
terceiro produtor de frutas em geral, além de primeiro 
exportador de carne, de segundo produtor mundial de 
carne bovina, de terceiro produtor mundial de frango 
e de quarto produtor mundial de suíno, lamentamos 
o fato de não ter implementada uma política relativa 
aos fertilizantes. 



23688 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

Em 1990, o Brasil importava 40% dos fertilizan-
tes que consumia; em 2007, Deputado Eliene Lima, 
importamos 70% dos fertilizantes que consumimos. É 
possível imaginar, Srs. Deputados, que o Brasil, com 
a vocação agrícola que tem, plantando 75 milhões de 
hectares de grãos, fibras, frutas; fazendo o refloresta-
mento; produzindo álcool a partir da cana-de-açúcar, 
e reservando mais 220 milhões de hectares para pas-
tagem – ainda tem mais de 100 milhões de hectares 
de terra a serem usados -, não dispõe de fertilizantes 
suficientes? 

A nossa luta, daqui por diante, junto com a Co-
missão de Agricultura, será no sentido de dotar o País 
de política específica para a produção interna de fer-
tilizantes, a exemplo da que temos em relação ao die-
sel, aos combustíveis, área em que o Brasil já é auto-
suficiente. Temos de trabalhar com o objetivo de fazer 
com que o Brasil seja auto-suficiente na produção de 
fertilizantes e eliminar a concentração. Hoje, não mais 
do que 10 empresas dominam o setor de fertilizantes 
no Brasil: produzem as matérias-primas e são respon-
sáveis também pelas vendas internas e externas. 

Esse é o grande desafio que a Comissão de Agri-
cultura e o Ministro da Agricultura têm que enfrentar, 
para que os produtores brasileiros tenham melhores 
condições de produtividade. 

Da mesma forma, temos de enfrentar o proble-
ma relacionado às máquinas agrícolas. Não pode-
mos conceber, Deputado Inocêncio Oliveira, que um 
trator produzido no Rio Grande do Sul seja vendido a 
argentinos ou uruguaios pela metade do preço que 
paga o produtor brasileiro. É um absurdo que, nesse 
chamado MERCOSUL, concorrentes nossos, que es-
tão mandando arroz, trigo, vinho, cebola e alho para o 
Brasil, comprem arame liso da Gerdau, no Rio Grande 
do Sul, e vendam pela metade do preço a um produtor 
uruguaio. Se formos lá comprar, pagaremos o dobro 
do preço.

Não conseguimos importar defensivos agrícolas 
por existirem produtos genéricos no Uruguai e na Ar-
gentina, em média, 40% a 50% mais baratos do que 
os vendidos aqui no Brasil.

Portanto, esta é a grande luta da Comissão de 
Agricultura: custos dos defensivos agrícolas; custos 
dos fertilizantes; custos das máquinas agrícolas; lu-
cros absurdos de algumas empresas; o próprio setor 
financeiro.

Vejam V.Exas. o que lucraram os bancos no ano 
passado! Quase 50 bilhões de reais, 30% mais do que 
em 2006. Novamente, conforme o que se desenha, em 
2008 eles vão bater novo recorde de lucros. E os pro-
dutores rurais acumulam sucessivos prejuízos. 

Felizmente, graças ao fato de George W. Bush ter 
deslocado 80 milhões de toneladas de milho para fazer 
etanol e outro tanto para fazer biodiesel; graças ao fato 
de China e Índia terem passado a comer um pouquinho 
mais, hoje temos bom preço para soja, milho, trigo, e 
até o preço do arroz subiu no mercado internacional. 
Se não fosse isso, em função do câmbio do momen-
to, estaríamos amargando péssimos preços. Portanto, 
este é um momento oportuno e importante.

Depois da renegociação das dívidas agrícolas, 
temos de acertar os custos de produção para fazer com 
que os produtores rurais tenham renda, pois eles são 
responsáveis por praticamente 40% dos empregos do 
País. Todo o empenho que faremos na Comissão de 
Agricultura será para recuperar esse terreno perdido. 

Deputado Luiz Carlos Setim, os produtores de 
arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não 
podem perder mais dinheiro, principalmente depois de 
terem sofrido prejuízos por 4 anos consecutivos, tendo 
alimentado mais de 130 milhões de brasileiros. E agora, 
quando o preço está melhorando, a CONAB faz leilões 
para baixar o preço do arroz. Preocupam-nos 4 leilões 
que serão feitos amanhã. Serão sucessivos, todos com 
o objetivo de baixar o preço do produtor.

Porém, Deputado Miro Teixeira, não vemos leilão 
de fertilizantes; não vemos leilão de máquinas agríco-
las; não vemos leilão de glifosato; não vemos leilão de 
juros de banco. Mas vemos leilão para baixar o preço 
dos produtores, depois de terem perdido dinheiro por 
4 anos, sem deixar de garantir o arroz na mesa de 
130 milhões de brasileiros, quando muito pouco se 
podia fazer.

Os supermercados aumentaram em 100% o pre-
ço ao consumidor, enquanto o produtor teve aumento 
de apenas 50%. Então, quem são os verdadeiros vi-
lões da história? Não são os produtores rurais, mas os 
atravessadores que, neste instante, estão faturando e 
ganhando muito bem.

O mesmo acontece com os produtores de soja de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, 
Piauí e Maranhão, que plantaram no ano passado – e 
sabemos como plantaram – com dinheiro empresta-
do a 2%, 3%, mas venderam a soja antecipadamente 
a 20 reais o saco, que hoje está custando quarenta e 
poucos reais.

Mas contamos com a parceria do nosso Minis-
tro Reinhold Stephanes para essa grande empreitada 
de restabelecer a renda do agropecuarista brasileiro, 
que dela tanto carece, que é responsável não só pela 
produção de alimentos, mas também pela geração 
de empregos e divisas. Até a nossa dívida externa os 
produtores rurais já ajudaram a pagar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Luis Carlos 
Heinze, o Sr. Osmar Serraglio, 1° Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira) – Com 
a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Mauro Bene-
vides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, prestigiosas entidades 
empresariais movimentam-se em todo o País na defesa 
do chamado Sistema S, incumbido do funcionamento 
de sodalícios como o SESC, SENAC, SENAI, SENAT, 
SENAR e inúmeros outros, apontados na qualidade de 
responsáveis por inestimáveis serviços prestados ao 
País, nos campos do ensino profissional e da assis-
tência oferecida às respectivas categorias, abrangidas 
por benfazejo raio de ação.

Recentemente, a Assembléia Legislativa do meu 
Estado levou a efeito concorrida solenidade para re-
gistrar os 60 anos de profícua atuação da Federação 
do Comércio do Estado do Ceará, quando o desem-
penho de tais órgãos a ela vinculados foi apontado 
como verdadeiramente modelar, durante 6 décadas 
de ininterrupto funcionamento, favorecendo milhares 
de beneficiários.

Agora é a centenária Associação Comercial do 
Ceará, por meio do dinâmico líder, João Porto Guima-
rães, que se incorpora ao esforço de suas congêneres, 
conclamando a bancada cearense a rejeitar qualquer 
tentativa de reduzir os recursos destinados às ativida-
des das aludidas instituições.

Ressalta o expediente que me foi transmitido:

“A perda de recursos, se vier a concre-
tizar-se, provocará danos irreparáveis na ex-
tensão e na qualidade dos serviços prestados 
pelas organizações integrantes do Sistema S, 
principalmente nas áreas de formação profis-
sional e de atividades culturais, esportivas e 
sociais.”

A íntegra do importante documento passa a com-
por o presente pronunciamento, conforme o permite o 
Regimento Interno da Casa.

Eis, Sr. Presidente, o ofício de João Porto Guima-
rães, um dos mais categorizados dirigentes empresa-
riais do Nordeste, à frente da tradicional Associação 
Comercial do Ceará, fundada em 1866, e com uma 
tradição secular de lutas em prol do desenvolvimento 
da região nordestina e do próprio País:

“Conforme vem sendo amplamente divul-
gado pela imprensa, o Governo Federal pre-

tende enviar ao Congresso Nacional projeto de 
lei que mudará sensivelmente os critérios de 
distribuição dos recursos destinados ao Siste-
ma S, que reúne SENAI, SESC, SESI, SENAC, 
SEBRAE, SENAT, SESCOOP, SENAR, SEST, 
acarretando visível redução no montante dos 
recursos a serem repartidos.

Como é do conhecimento geral, o Siste-
ma S é constituído por entidades criadas pelos 
setores produtivos, como indústria, comércio, 
agricultura e transporte, entre outras, manti-
das e administradas com recursos privados 
previstos na Constituição brasileira, que não 
podem, portanto, ser desviado para dar supor-
te a políticas públicas de educação, conforme 
prevê o projeto do Governo Federal.

A perda de recursos, se vier a concretizar-
se, provocará danos irreparáveis na extensão 
e na qualidade dos serviços prestados pelas 
organizações integrantes do Sistema S, princi-
palmente nas áreas de formação profissional e 
de atividades culturais, esportivas e sociais.

Para evitar que isso possa ocorrer, é ne-
cessário que a sociedade brasileira, através 
das suas entidades empresariais e dos seus 
representantes no Congresso Nacional, se 
manifeste urgentemente em defesa do Siste-
ma S, realizando um intenso e coeso trabalho 
de esclarecimento junto à opinião pública e de 
conscientização junto ao Governo Federal, no 
sentido de evitar que o desastroso e inoportu-
no projeto venha a ser aprovado.

Fiel à sua tradição, a Associação Comer-
cial do Ceará sente-se no dever de levantar 
essa bandeira de luta em defesa do Sistema 
S, confiante de que não estará sozinha, pois 
contará com o apoio indispensável não só da 
classe empresarial, mas, principalmente, da 
classe política representada no Congresso 
Nacional pelos mais legítimos valores éticos, 
morais e intelectuais da nossa sociedade.

Na certeza de que contaremos também 
com a imprescindível ajuda de Vossa Excelên-
cia nesta caminhada, aproveitamos o ensejo 
para apresentar-lhe os nossos protestos de 
elevada estima e alta consideração.”

Sr. Presidente, ao veicular, desta tribuna, o apelo 
da Associação Comercial do Ceará, estou certo de que 
a nossa bancada manter-se-á posicionada em defesa 
do chamado Sistema S.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, tem a palavra, por um minuto, 
a ilustre Deputada Maria Lúcia Cardoso.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB-
MG. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana pas-
sada nós comemoramos os 120 anos da Abolição da 
Escravatura. Contudo, e depois de analisar opiniões 
e artigos publicados na imprensa brasileira, devo con-
cordar que o Brasil, infelizmente, ainda não tem muito 
o que comemorar. 

Através dos dados publicados pelo coordenador 
nacional da Educação e Cidadania de Afrodescenden-
tes e Carentes – EDUCAFRO, Sr. Douglas Belchior, por 
exemplo, pude observar que nós ainda temos muito 
trabalho pela frente no sentido de unir nosso povo. De 
acordo com as palavras do especialista, e não obstante 
termos arrebentados os grilhões da escravidão e liber-
tado milhares de seres humanos do cruel regime e dos 
horrores da senzala, “nosso País ainda se vê às voltas 
com inúmeras diferenças e preconceitos raciais”. E é 
por isto que, infelizmente, a comunidade afrodescen-
dente exibe números desalentadores quando se trata 
de inclusão social.

Vejamos os números, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados: eles representam quase 70% dos analfa-
betos brasileiros; apenas 22% dos estudantes de nível 
superior em idade adequada ocupam menos de 4% 
de cargos de chefia no mercado de trabalho, têm sa-
lário 40% inferior ao dos brancos e somente 8% con-
seguem viver mais de 60 anos. As estatísticas deixam 
claro que ainda é preciso avançar muito nas políticas 
afirmativas para acabar de vez com o preconceito ve-
lado da nossa sociedade.

Lamentavelmente, apenas nas áreas das artes 
e do esporte brasileiro é que se consegue implantar 
de forma satisfatória as políticas educacionais, ação 
vital para combater a desigualdade. Prova disto é a 
porcentagem de negros com curso superior, que não 
ultrapassa a marca de 3%. Infelizmente parece que 
não houve mudanças significativas para a esmagadora 
maioria dos afrodescendentes no Brasil. 

Mesmo para os que conseguem estudar, a situ-
ação não é fácil. Levantamento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, com base na mais 
recente Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, 
mostrou que o rendimento dos brancos é 40% maior 
que o dos negros, mesmo quando desempenham ativi-
dades semelhantes e têm mesmo nível educacional. 

A nova Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, ano do centenário da Abolição da 
Escravatura, promoveu mudanças significativas, tais 
como: o Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamen-

tais; o Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos; o art. 5º – “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a in-
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”; 
o, art. XLII – “A prática do racismo constitui crime ina-
fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei”.

A regulamentação desse parágrafo veio, em se-
guida, pela Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, 
modificada pela Lei nº 8.882, de 3 de junho de 1994, 
e novamente modificada em 13 de maio de 1997, pela 
Lei nº 9.459, que acrescentou também ao art. 140 do 
Código Penal, relativo ao crime de injúria por utiliza-
ção de “elementos referentes a raça, cor, etnia, religião 
ou origem”, estabelecendo pena de “reclusão de um 
a três anos e multa”.

A mudança na Constituição brasileira foi, sem dú-
vida, um avanço. Mas o melhor presente que a popula-
ção negra pode receber nesses 120 anos de abolição 
é o aprofundamento das políticas de igualdade social, 
notadamente na educação. Só assim vamos, de fato, 
construir uma nação mais eqüitativa e mais igualitá-
ria entre as diferentes populações que aqui habitam. 
Populações como as das mulheres, onde a situação 
de desigualdade é ainda mais acentuada. Para se ter 
uma idéia, num mesmo emprego, os brancos ganham 
o dobro dos homens negros e quase 4 vezes mais 
do que recebem as mulheres negras. Além disso, os 
domicílios chefiados por elas têm 70% mais chances 
de estarem localizados em favelas ou assentamentos 
precários.

O impasse das cerca de 5 mil comunidades des-
cendentes de escravos, chamadas de quilombolas, que 
esperam pelo direito à terra também é uma questão que 
provoca entrave para a diminuição das desigualdades 
raciais no País. Atualmente, após o Decreto 4.887, de 
2003, que reconhece o direito dos quilombolas à terra, 
998 comunidades já estão com certidões emitidas. Ou-
tras 1.209 foram certificadas pela Fundação Palmares 
e hoje aguardam a finalização do processo. 

O Ministro Edson Santos, que assumiu recente-
mente a Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, tem garantido que a questão 
agrária será uma prioridade da Pasta. Vamos torcer 
para que se cumpram todas as medidas. Não pode-
mos mais ignorar ou fingir que a situação do negro no 
Brasil é igual à de outras raças. Não podemos esperar 
mais 120 anos para que a Nação reconheça os afro-
descendentes não apenas como iguais, irmãos, mas 
como parte fundamental e integrante da história e do 
progresso deste País.
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Sr. Presidente, peço que este pronunciamen-
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos 
meios de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra pela ordem, para uma breve intervenção, 
ao meu amigo Deputado Wladimir Costa.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, que-
rido Presidente Inocêncio Oliveira.

Gostaria, Sr. Presidente, nesta tarde de quarta-
feira, de anunciar que ainda há pouco realizou-se no 
Plenário 10 da Câmara dos Deputados a eleição para 
o novo Presidente do Conselho de Ética.

Como membro titular do PMDB e seguindo a 
orientação do meu partido e do meu Líder Henrique 
Eduardo Alves, elegemos o Deputado Sérgio Moraes, 
do Rio Grande do Sul, pertencente ao brioso PTB, hon-
rando o nosso compromisso de lealdade e fidelidade. 
O Deputado Sérgio Moraes foi eleito por unanimidade, 
com o apoio de todos os partidos e de todos os mem-
bros titulares do Conselho de Ética. 

Em meu nome, em nome de todos os membros 
do meu partido e no do meu Líder Henrique Eduardo 
Alves, parabenizamos o Deputado Sérgio Moraes. Que 
S.Exa. faça uma excelente gestão à frente do Conse-
lho de Ética, haja vista que irá substituir o nobre Par-
lamentar Ricardo Izar que Deus levou, mas que está 
espiritualmente entre nós.

Desejamos ao colega Sérgio Moraes e a todos os 
colegas do PTB muita sorte e muita hombridade.

Muito obrigado.

O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em conjunto com 
os Deputados Eduardo da Fonte, Ciro Nogueira, Simão 
Sessim, Hermes Parcianello, Júlio Delgado, Léo Alcân-
tara, Marcelo Teixeira, Sandes Júnior, Sergio Petecão, 
Fábio Faria e Waldir Maranhão apresentamos reque-
rimento para a criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar a formação dos valores 
das tarifas de energia elétrica no Brasil, a atuação da 
ANEEL na autorização dos reajustes, os reposiciona-
mentos tarifários a título de reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro e estabelecer os motivos pelos quais a tarifa 
média de energia elétrica no Brasil é maior do que em 
nações do chamado G7, o grupo dos 7 países mais 
desenvolvidos do mundo. 

Estamos preocupados em dar uma satisfação à 
sociedade, principalmente àqueles que menos podem 
pagar e que, muitas vezes, pagam valores abusivos 
sem ter a normativa real.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já foi 
encerrado o Grande Expediente, estamos, portanto, no 
período de breves comunicações.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Va-
lente.

Antes, um minuto ao ilustre Deputado José Li-
nhares.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. sem-
pre foi uma pessoa de uma abertura democrática 
muito grande.

Votaremos hoje a PEC da Saúde e nos foram 
concedidas 300 senhas para distribuir entre organi-
zações como as Santas Casas, as APAEs, mas estão 
barrando todos.

Peço a V.Exa. que permita a esse pessoal ir para 
as galerias como em todas as outras votações. São 
pessoas pacatas, são médicos, são cidadãos.

Estão querendo barrar todo mundo. Não é pos-
sível.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infor-
mo a V.Exa. que tudo está normal. Podem ter acesso 
às galerias, têm de apenas cumprir as normas regi-
mentais da Casa, sendo proibida a manifestação con-
tra e a favor. 

Mas a Presidência, a Mesa Diretora da Casa 
sente-se honrada com a presença do povo brasileiro 
nas galerias. Esta é a Casa do povo brasileiro e seria 
um absurdo vetar a presença dele aqui.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Valente. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna hoje para fazer 2 pronun-
ciamentos. O primeiro é sobre a surpreendente decisão 
do Desembargador Luiz Antonio de Godoy, do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, de suspender por tempo in-
determinado o processo contra o Coronel reformado 
do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de 
ser o responsável pela morte do jornalista Luiz Eduardo 
da Rocha Merlino, torturado e morto no DOI-CODI de 
São Paulo. O argumento usado é o de que o processo 
tem de ser abafado pela Lei de Anistia. 

Ora, nós sabemos que a tortura é um crime ina-
fiançável e imprescritível, e por isso a Lei da Anistia 
não cobre essas questões. Sabemos também que 
esse militar está envolvido em outros casos de tortu-
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ra, como os de Vladimir Herzog, Manoel Fiel Filho e 
outros, quando comandava o DOI-CODI de São Paulo, 
um dos maiores centros de tortura do País. 

Quero lembrar que o pedido de prosseguimento 
desse processo foi apresentado por familiares de Mer-
lino, e serão testemunhas de defesa o ex-Presidente 
José Sarney, o ex-Senador Jarbas Passarinho e o 
Brilhante Ustra. Fantástico isso! Como se prestam a 
colocar-se em defesa da tortura! 

Tenho de registrar essa questão, Sr. Presidente. 
O fato é que os familiares não pedem sequer indeni-
zação, apenas o reconhecimento de que esse jovem 
lutador contra a ditadura foi assassinado no DOI-CODI 
de São Paulo, para acabar com a mentira de que ele 
estava fora, foi atropelado e tentou suicídio. 

Conheci Luiz Eduardo Merlino entre 1969 e 1970, 
e posso atestar sua integridade e sua inteligência, seu 
compromisso em defesa do Brasil e dos interesses 
nacionais. 

O segundo assunto de que também quero tratar 
é o projeto de lei que torna o Rio Ribeira do Iguape 
patrimônio nacional. Esse rio é importantíssimo para 
a preservação do que resta de Mata Atlântica no Esta-
do de São Paulo e no Brasil; inclusive, passa por uma 
região que também tem imensa riqueza do ponto de 
vista espeleológico, ou seja, de cavernas, do ponto 
de vista arqueológico e cultural e político. E lá existem 
diversas comunidades quilombolas. Mais do que nun-
ca, quer-se fazer no Ribeira do Iguape uma usina com 
um barramento que vai ocupar uma grande área, com 
imenso impacto ambiental, para transferir energia para 
uma única empresa, que é a Companhia Brasileira de 
Alumínio, do Grupo Votorantim, na cidade de Alumínio, 
a 300 quilômetros de distância da Capital São Paulo. 

O processo de licenciamento da barragem contém 
diversas irregularidades, muitas vezes ignorando claros 
impactos sociais e ambientais. Apesar disso, no dia 26 
de fevereiro, o IBAMA concedeu parecer favorável ao 
empreendimento da CBA, o que motivou uma enorme 
movimentação, com a ocupação da superintendência 
do órgão em São Paulo por vários movimentos sociais, 
inclusive os de atingidos por barragens.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que ao se 
transformar o Rio Ribeira do Iguape num rio interes-
tadual nacional, sem dúvida esse patrimônio estará 
preservado de predadores, e teremos a oportunidade 
de preservar uma das áreas mais ricas de biodiversi-
dade do País, além da cultura daquela região do sul 
do Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o primei-
ro motivo que me traz a esta tribuna é um assunto 
de extrema gravidade: a decisão do desembargador 
Luiz Antonio de Godoy, do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, de suspender por tempo indeterminado o pro-
cesso contra o Coronel reformado do Exército Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, acusado de responsabilidade 
sobre a morte do jornalista Luiz Eduardo Rocha Merli-
no, torturado e morto no Departamento de Operações 
e Informações do Exército – DOI-CODI de São Pau-
lo, em 1971. Como já disse, o argumento usado para 
suspender o processo é a Lei de Anistia. Segundo o 
desembargador, deve-se decidir se a lei se aplica ou 
não a Brilhante Ustra. 

Não é a primeira vez, pelo contrário, tornou-se 
corriqueiro apelar para a Lei de Anistia. O argumen-
to central é o de que a lei pressupôs o esquecimen-
to recíproco. No entanto, Sr. Presidente, o crime de 
tortura é imprescritível. Aqueles que assassinaram e 
torturaram querem interpretar a Lei de Anistia dizen-
do que há perdão geral. Querem o mesmo tratamento 
para os torturadores e aqueles que foram pendurados 
em pau-de-arara, presos na geladeira, na cadeira do 
dragão, sofreram afogamento simulado e pancadaria, 
quando muitos foram mortos, laudos médicos foram 
fraudados, e em muitos casos os familiares sequer ti-
veram acesso aos corpos. 

Infelizmente, o Brasil está na contramão do con-
tinente. Em outros países, como Argentina e Uruguai, 
há militares que foram condenados, e até ex-presiden-
tes foram julgados, condenados e presos. No caso do 
Brasil, o centro da ação apresentada por familiares de 
Merlino é uma ação meramente declaratória, de ocor-
rência de danos morais, subscrita pelos advogados 
Fábio Konder Comparato e Aníbal Castro de Souza. 
Não há qualquer indenização pecuniária; apenas o 
reconhecimento moral de que Luiz Eduardo Merlino 
foi morto em conseqüência das terríveis torturas que 
sofreu nas dependências do DOI-CODI de São Pau-
lo. Processo da mesma natureza foi movido por Maria 
Amélia Teles, César Augusto Teles e mais familiares 
torturados no DOI-CODI de São Paulo durante a di-
tadura militar. No entanto, o processo ainda não teve 
uma conclusão.

Vale relembrar que, caso tenha prosseguimen-
to o processo apresentado por familiares de Merlino, 
o Coronel Brilhante Ustra terá com testemunha de 
defesa o ex-Presidente José Sarney e o ex-Senador 
Jarbas Passarinho.

Por tudo isso, Sr. Presidente, cabe um posiciona-
mento claro da Justiça sobre o Coronel Brilhante Ustra 
e toda forma de tortura usada pelos militares durante a 
ditadura. Também cabe ao Governo Lula a necessida-
de imediata de trazer a público os arquivos da ditadura 
militar. As informações sobre a repressão àqueles que 
resistiram à ditadura, segundo a Casa Civil, já estão 
digitalizadas e prontas para serem acessadas. Cabe, 
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portanto, o resgate da verdade histórica sobre o perí-
odo, inclusive de operações que envolveram os EUA 
e os regimes militares do Cone Sul, como a operação 
Condor, criada nos anos 70 como forma de repressão 
conjunta. Assim como a morte do ex-Presidente João 
Goulart, deposto pelo regime militar. Nesse caso, so-
licitamos uma audiência pública na Comissão de Di-
reitos Humanos para tratar do assunto.

Hoje, a Lei nº 11.111/05 limita o acesso a docu-
mentos considerados sigilosos. Isso implica não se 
revelarem ao povo brasileiro os arquivos da repressão. 
Nesse caso, o Governo Lula repete o Governo FHC. 

Por fim, Sr. Presidente, na condição de ex-preso 
político, dou meu testemunho: no Brasil, a tortura foi 
usada de forma deliberada pelo Estado. E não só os 
que pegaram em armas sofreram a tortura; milhares de 
pessoas foram torturadas sistematicamente. Por isso, 
cabe retomar o debate. A sociedade brasileira precisa 
de esclarecimento. Não se trata de revanchismo, como 
os que torturam procuram argumentar, e sim de trazer 
à tona a verdade histórica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o outro 
assunto é igualmente importante. Todos no Brasil co-
nhecemos a importância do Vale do Ribeira, uma região 
de extrema riqueza histórica, cultural e ambiental, que 
se localiza na transição entre os Estados de São Paulo 
e Paraná. Por sua riqueza, muitos a têm chamado de 
Amazônia Paulista.

O simbólico Rio Ribeira nasce no Município de 
Cerro Azul, Estado do Paraná, e após 140 quilômetros 
entra no Estado de São Paulo, onde percorre mais 330 
quilômetros até encontrar o mar na Barra do Ribeira, 
no Município de Iguape. É um rio de integração inte-
restadual, inter-regional e, portanto, de importância 
nacional.

A Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape pos-
sui o maior remanescente de Mata Atlântica da Amé-
rica Latina, abrigando mais de 20% do que restou da 
floresta original e uma importante biodiversidade. É o 
último grande maciço de Mata Atlântica do mundo. O 
Vale do Ribeira também é famoso por suas 24 Unida-
des de Conservação, integral ou parcialmente inseri-
das na região.

O deságue do rio ocorre em um local conhecido 
como Lagamar, área extensa e rica, em um tipo especial 
de Mata Atlântica denominado restinga. Ali encontra-
se também a última grande região de manguezal do 
Estado de São Paulo, e, como muitos sabem, espé-
cies de importância pesqueira. Os recursos pesqueiros 
são base econômica dos Municípios do litoral sul de 
São Paulo, como é a manjuba no Município de Iguape. 
Essa área estuarina é tão importante e possui tama-
nha produtividade que a UNESCO elegeu o Lagamar 

como Reserva da Biosfera, e a região como um todo 
foi considerada Patrimônio Natural da Humanidade.

Em junho passado, foi aprovado na Assembléia 
Legislativa de São Paulo um projeto de lei de autoria do 
Deputado Raul Marcelo, do PSOL, que transformaria 
o Ribeira de Iguape em Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental do Estado de São Paulo. A aprovação foi 
praticamente unânime, e a propositura seguiu para a 
sanção do Governador. Infelizmente, José Serra vetou 
o projeto, desperdiçando uma grande oportunidade de 
proteger a Mata Atlântica, o rio e a rica população da 
região do Vale do Ribeira, composta por comunidades 
ribeirinhas de agricultores e pescadores, por quilom-
bolas, indígenas e caiçaras.

Por trás do veto, revela-se um interesse privado, 
nada público, que ameaça a natureza e a população 
locais: a construção da Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto. 
Ali, justamente na fronteira entre Paraná e São Paulo, 
querem represar o Ribeira de Iguape, o último grande 
rio do Estado de São Paulo ainda não represado. 

É preciso lembrar, Sr. Presidente, que a barragem 
planejada é de interesse particular do megaempresá-
rio Antônio Ermírio de Moraes, o homem mais rico do 
Brasil. A única interessada na obra é a Companhia 
Brasileira de Alumínio – CBA, uma das diversas em-
presas do Grupo Votorantim, que mandará a energia 
produzida pela Usina de Tijuco Alto para seu complexo 
industrial produtor de alumínio na região de Sorocaba, 
no interior do Estado.

Ou seja, querem produzir energia a partir do 
Ribeira, mas como sempre diz o quilombola Denildo 
Rodrigues, de Ivaporunduva, essa energia não servirá 
para acender nem um bico de luz para a população 
do Vale do Ribeira. Servirá para produzir placas de 
alumínio para exportação. Pior: depois de construída, 
a barragem aumenta a possibilidade de construção 
de outras 3, já inventariadas, abaixo de Tijuco Alto, 
no mesmo Ribeira de Iguape. Os resultados para a 
região serão devastadores. Na área prevista para o 
lago e no seu entorno, por exemplo, existem diversas 
cavernas, muitas delas de importância turística. Por 
lei, nenhuma pode ser alagada, e ao menos 2 com-
provadamente serão, segundo o próprio Estudo de 
Impacto Ambiental.

O processo de licenciamento da barragem, como 
dissemos, contém diversas irregularidades, muitas 
vezes ignorando claros impactos sociais e ambien-
tais. Apesar disso, no dia 26 de fevereiro, o IBAMA 
concedeu um parecer favorável ao empreendimento 
da CBA, o que motivou a ocupação da Superinten-
dência Paulista do órgão pelos movimentos sociais e 
ambientais. A manifestação resultou num acordo de 
desocupação entre os movimentos e o Presidente do 
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IBAMA, que foi cumprido pela população do Vale do 
Ribeira, mas foi completamente ignorado pelo órgão 
federal. As populações dos Municípios de Cananéia 
e Iguape também solicitaram audiências públicas no 
prazo legal, mas ainda não foram atendidas. 

Ou seja, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Vale do Ribeira pede atenção. Entendemos que o 
IBAMA deve posicionar-se em defesa do meio am-
biente, das populações que moram nesse meio e das 
culturas que surgem nesse ambiente. Isso significa 
posicionar-se em defesa do Rio Ribeira e da Mata 
Atlântica, do Rio Madeira e da Amazônia, do Rio São 
Francisco e do Semi-Árido. No caso do Ribeira, isso 
inclui suas cavernas, cachoeiras, várzeas, mangue-
zais e pescados. 

Não é admissível que o IBAMA defenda os interes-
ses privados do homem mais rico do Brasil e ignore a 
opinião da própria população do Vale, majoritariamente 
contrária a essa construção. A Licença Prévia da Usi-

na de Tijuco Alto não deve ser concedida. Para o bem 
do nosso País e de nosso povo, o Ribeira de Iguape 
precisa ser preservado como uma reserva ambiental, 
cultural e histórica, uma paisagem não encontrada em 
nenhum outro lugar do mundo. 

Por isso, apresentamos a esta Casa um projeto de 
lei que declara o rio como patrimônio histórico, cultural 
e ambiental do Brasil, e proíbe a instalação de obras 
ou empreendimentos que, isolada ou conjuntamente, 
venham a alterar de forma significativa as condições 
naturais do rio. Sua aprovação é fundamental para que 
toda essa riqueza possa ser mantida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia – Apre-
sentação de proposições.
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O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal dispõe sobre 
o que conhecemos: a obstrução da pauta a partir do 
45º dia. 

A Medida Provisória nº 410/07, que acrescenta 
artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, criando 
o contrato do trabalhador rural por pequeno prazo, 
estabelece normas transitórias sobre a aposentadoria 
do trabalhador rural e prorroga o prazo de contrata-
ção de financiamentos rurais. A medida provisória foi 
publicada no Diário Oficial do dia 28 de dezembro e 
passou a sobrestar deliberações legislativas a partir 
do dia 22 de março. A Câmara dos Deputados apro-
vou a medida provisória no dia 9 de abril e o Senado 
Federal aprovou-a, com emendas, no dia 27 de maio 
– ou seja, ontem.

Em face das alterações promovidas pelo Senado, 
a medida obviamente retorna à Câmara, sobrestando 
todas as demais deliberações legislativas, conforme 
texto constitucional. 

No mesmo dia 27, o Senado Federal enviou à Câ-
mara dos Deputados o Ofício nº 289/08, do Congresso 
Nacional, com o processado da Medida Provisória nº 
410/07, com as referidas emendas.

A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara recebeu 
o processado da medida provisória às 23h16 do dia 
de ontem, conforme cópia obviamente protocolada 
em nossas mãos.

A Presidência da Câmara dos Deputados, ao de-
cidir as Questões de Ordem nºs 601 e 648, estabele-
ceu que as medidas provisórias recebidas do Senado 
Federal sobrestam as deliberações legislativas após a 
meia-noite do dia em que foram oficialmente recebidas 
pela Câmara Federal. Portanto, desde o ano de 2005, 
é esse o entendimento que tem sido processado pela 
Mesa da Câmara dos Deputados.

Assim sendo, a Medida Provisória nº 410/07 deve 
constar como primeiro item da Ordem do Dia da pre-
sente sessão, uma vez que foi recebida oficialmente 
pela Câmara dos Deputados às 23h16 de ontem, ou 
seja, efetivamente sobrestando a pauta da Câmara dos 
Deputados a partir daquele momento, da meia-noite de 
hoje, do primeiro minuto do dia de hoje, conforme, efe-
tivamente, o ofício que nós temos em nossas mãos. 
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Dessa forma, em atendimento aos preceitos cons-
titucionais, solicito a V.Exa. a imediata inclusão na pre-
sente Ordem do Dia da Medida Provisória nº 410/07, 
como primeiro item da pauta, fazendo valer as deci-
sões das Questões de Ordem nº 601 e nº 648, que têm 
sido efetivamente cumpridas e respeitadas por parte 
da Mesa desta Casa, e tenho certeza de que haverá o 
seguimento da mesma decisão por parte de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deci-
são do Presidente, em questão de ordem formulada 
neste momento pelo Deputado Bruno Araújo.

Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 410, com 
o respectivo projeto de lei de conversão e emendas, 
foi encaminhada em devolução pelo Senado Federal 
a esta Casa às 23h16m de ontem, conforme o próprio 
autor da questão de ordem mencionou corretamente, 
quando já estavam encerrados os trabalhos do Plená-
rio e a possibilidade do recebimento de proposições 
para fins de processo legislativo nos termos regimen-
tais. Assim, no dia de hoje, determinei, na forma do art. 
137, do Regimento Interno, sua publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados referente à sessão ordiná-
ria de hoje e distribuição de avulsos no dia de amanhã 
para fins de tramitação e apreciação.

Seguindo o procedimento adotado pela Presidên-
cia da Câmara dos Deputados na decisão à Questão 
de Ordem nº 601, de 2005, conforme V.Exa. também 
mencionou, a matéria constará da Ordem do Dia da 
próxima sessão, quer ordinária, quer extraordinária 
de hoje, sobrestando, a partir daí, a pauta de delibe-
rações.

Ressalte-se que a mencionada decisão foi obje-
to de recurso, posteriormente retirado pelo respectivo 
autor, mas que chegou a ter parecer oferecido no âm-
bito da Comissão de Constituição e Justiça, da lavra 
do eminente Deputado Nelson Trad, concluindo pela 
manutenção da decisão da Presidência, considerada 
– aspas – “perfeitamente de acordo com a ordem jurí-
dica em respeito não só ao comando regimental, mas, 
e principalmente, ao princípio da publicidade a que se 
subordina a Administração Pública, consoante o art. 
37 da Constituição Federal”.

Em essência, a decisão prolatada em 2005, e 
ora mantida por esta Presidência, apóia-se no enten-
dimento de que a matéria só é admitida à tramitação 
na Casa após a respectiva publicação, nos termos do 
art. 137 do Regimento Interno, exigência que não é 
dispensada nem mesmo em se tratando de proposição 
em regime de urgência, conforme dispõe o art. 152, § 
1º, do Regimento Interno.

Esclareça-se que a distribuição de cópias em 
substituição aos avulsos a que se refere esse dispositivo 
apenas se tem como admissível no caso das matérias 

que se tornam urgentes, em razão de requerimento 
aprovado na forma do art. 155, quando se pretenda a 
apreciação da proposição na mesma sessão, consti-
tuindo-se em excepcionalidade regimental. 

Assim, mantenho o despacho aposto à Medida 
Provisória nº 410, de 2007, determinando sua publi-
cação e inclusão na Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa, nos termos do entendimento já firmado 
na Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, indago a V.Exa. se já houve alguma outra 
oportunidade em que uma medida provisória tenha 
retornado e que o elemento definidor de quando ela 
entraria ou não em pauta foi o horário do protocolo e 
não a formalização, a conclusão dos atos formais de 
publicação. Já aconteceu isso alguma outra vez nos 
trabalhos da Câmara dos Deputados?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
tenho a informação para responder a V.Exa. quanto 
ao elemento definidor do horário ou se estava ou não 
em atividade deliberativa, conforme nós informamos 
aqui. Mas, ontem, havia se encerrado a possibilidade 
de recebimento de proposições para fins de processo 
legislativo.

Eu me comprometo a fazer o levantamento. En-
tretanto, a decisão da Mesa apóia-se também numa 
decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ADIN do 
Democratas, quando daquilo que seria a possibilida-
de ou a razoabilidade quanto à publicidade referente 
àquela ADIN no Senado Federal.

Como é que conclui, então, a decisão do Supre-
mo? No mérito, entendeu-se não estar caracterizada, 
no caso, nenhuma manipulação do processo legisla-
tivo, porquanto, entre o recebimento das medidas pro-
visórias e sua leitura e votação, transcorreram 2 dias, 
tendo sido as mesmas apreciadas no dia em que vota-
do o projeto de lei que originara a norma atacada. Ou 
seja, de forma complementar, estamos nos apoiando 
também não só no parecer formulado pelo Deputado 
Nelson Trad, dando razão à Presidência da Câmara 
de então, como também desta decisão, para, de ma-
neira aproximada, evidentemente, argumentar o que 
faço agora. Estamos colocando na pauta no mesmo 
dia. Ou seja, não esperamos sequer 24 horas. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, a única dúvida é que a nossa com-
preensão, inclusive, em função de outras decisões an-
teriores, é que o que prevalece é o horário do recebi-
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mento. Temos aqui, efetivamente, o protocolo da Mesa 
da Câmara dos Deputados que informa, como V.Exa. 
já reconheceu, que esta medida provisória foi recebida 
às 23h16min do dia 27 de maio de 2008. 

Então, se o parâmetro de decisão é o horário 
de recebimento previsto no protocolo, que é o ato ofi-
cial da Câmara dos Deputados, parece-nos que não 
há dúvida de que a medida provisória deve entrar na 
sessão seguinte, que é a sessão de hoje.

Não se fala como parâmetro receber na ses-
são anterior. Se o parâmetro fosse receber na ses-
são anterior, V.Exa. teria razão, porque a sessão já 
se havia encerrado. Mas o parâmetro é o horário do 
recebimento, até porque V.Exa. há de concordar que 
a maioria das sessões se encerram às 19h e que é 
uma exceção a convocação de sessão extraordinária 
a partir das 20h.

Então, parece-nos muito mais lógico que, de fato, 
o parâmetro seja o horário do recebimento, conforme 
inclusive, a nosso ver, decisões anteriores que existem 
neste sentido. Não parece razoável, Presidente, que o 
parâmetro seja a sessão. Isso nunca foi deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
vou explicar por que é razoável.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, data 
venia, peço a palavra só para ajudar a completar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A posição que a Mesa tem 
adotado sempre tem sido sob o critério do respectivo 
horário. Com esse critério, dá-se claramente a inclu-
são a partir da meia-noite do dia 1º, segundo a deci-
são das Questões de Ordem nº 601 e nº 648 da Mesa 
desta Casa.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, se o critério 
a ser definido passa a ser a publicação no Diário da 
Câmara, nós deixamos de cumprir um mandamento, 
um preceito constitucional, e entregamos a vontade 
da publicação ao Presidente da Casa. Se o Presidente 
da Casa, por qualquer razão, resolver não publicar a 
matéria durante 1 semana, 1 ou 2 anos, deixa-se de 
cumprir o preceito constitucional. 

Portanto, apelamos para V.Exa. no sentido de 
que possamos manter o mesmo tipo de entendimen-
to mantido até hoje desde a última decisão proferida 
pelo então Presidente Deputado Inocêncio Oliveira, 
hoje Vice-Presidente desta Casa – ao seu lado neste 
momento, compondo a Mesa -, no sentido de fazer 
valerem as decisões. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.K. 
Respondo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, se V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deixe-
me responder.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Tenho uma indagação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, 
há um pressuposto, um ponto de partida que não con-
fere, porque na verdade, como já havia sido encerrada 
a sessão, poderíamos, a rigor, não receber administra-
tivamente a medida, até porque a parte administrativa 
da Casa já estava fechada. Imagine...

O SR. BRUNO ARAÚJO – Mas foi recebido.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 

A sessão não estava em andamento. Já estava en-
cerrada.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Só foi recebido.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A sessão 

estava encerrada. Imaginem o Presidente da Câmara dos 
Deputados ser obrigado a esperar um hipotético envio, 
mesmo depois de a sessão ter sido encerrada. 

Então, isso não ocorre. O foco não é o horário, 
mas se a sessão está em andamento ou não. Se ela 
está em andamento, recebe-se em qualquer horário. 

Assim sendo, mantenho a decisão sobre a ques-
tão de ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– V.Exa. me permite ler rapidamente um trecho da res-
posta do então Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A de-
cisão está mantida. V.Exa. vai ler, mas em seguida vou 
conduzir a sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero dialogar com V.Exa. Há pouco, es-
távamos em reunião, eu, o Líder José Aníbal e o Líder 
Fernando Coruja. V.Exa. sabe que mantivemos alguns 
contatos telefônicos...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sei, 
sei.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– ...com V.Exa. no sentido de tentar encontrar um ca-
minho que atendesse à Casa. Teremos oportunidade 
depois de falar sobre isso. Não vou entrar nisso agora. 
Mas é claro que agora V.Exa. tem um primeiro desafio: 
o de mediar uma sessão que, ao que tudo indica, será 
bastante tensa, ocasião em que questões de ordem 
serão levantadas. Espero que V.Exa. possa manter a 
mesma postura democrática e o mesmo espírito público 
que vem tendo ao longo deste período de trabalho. 

Quero ler palavras do então Presidente Inocêncio 
Oliveira presidindo sessão da Câmara: “A Presidência 
recebe a questão de ordem de V.Exa.” – referindo-se 



23700 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

ao Parlamentar que fez a questão de ordem – “e vai 
responder imediatamente. A partir da meia-noite, a 
Medida Provisória nº 259 é incluída na pauta” – a par-
tir da meia-noite. 

O Líder da Minoria, Deputado José Carlos Ale-
luia, disse que, por arbítrio da Presidência, poder-se-ia 
colocar qualquer uma na frente. Diz o então Presidente 
Inocêncio: “Não é por arbítrio. O Regimento Interno é 
que determina que a Medida Provisória nº 258 está 
em processo de votação e, portanto, tem precedência 
sobre a de nº 259. Vamos continuar votando, e, a partir 
da meia-noite, a Medida Provisória nº 259 entrará na 
pauta da Ordem do Dia, mas logo após a 258”. 

O que isso quer dizer, Presidente? Recebida 
a medida provisória, constando do protocolo, como 
V.Exa. já viu que consta – está aqui, é ato formal da 
Câmara -, estamos diante de um registro formal da 
Mesa da Câmara dos Deputados, que é presidida por 
V.Exa. Este é o ato que perfectibiliza o recebimento 
da medida provisória. Por quê? Olhe o absurdo. Ela 
saiu do Senado. Onde estaria senão na Câmara dos 
Deputados? Vagando por onde? Se a medida provi-
sória saiu do Senado e houve um ato oficial da Câma-
ra dos Deputados de recebimento, ela só pode estar 
aqui, porque senão estaria no limbo. Não existe isso 
no mundo jurídico. Um ato que já produz efeito desde 
o dia da sua edição.

Então, eu apelo a V.Exa. para que repense a de-
cisão que está sendo tomada, porque é um ato oficial 
da Câmara dos Deputados, cuja Mesa é presidida 
por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto, veja, primei-
ro agradeço as gentis palavras de V.Exa., a prova da 
condescendência da Presidência, e condescendência 
não significa outro termo no caso do que espírito de-
mocrático, é que V.Exa. vem dialogando com a Mesa 
e com sentido de respeito mútuo eu ouço V.Exa. Eu 
até antecipei que manteria a decisão, porque eu estou 
absolutamente seguro. Estamos.

Eu quero inclusive usar uma questão de ordem 
formulada pelo Deputado Carlos Willian na mesma 
sessão a que V.Exa. fez referência quando exemplifi-
cou que naquele momento ocupava a Presidência o 
Deputado Inocêncio Oliveira.

Aquela questão de ordem do Deputado Carlos 
Willian, respondida pelo Presidente Severino Caval-
canti, dizia assim: “Presidente, diz o art. 137 que toda 
proposição recebida pela Mesa será numerada, datada, 
despachada às Comissões competentes e publicada 
no Diário do Congresso Nacional, em avulsos, para 
serem distribuídos aos Deputados, às Lideranças e 

às Comissões. Minha questão de ordem é a seguinte: 
até que hora vai esta sessão?”

Ou seja, enquanto está dentro do andamento da 
sessão é que pode gerar o ato formal do despacho da 
Presidência, como V.Exa. apontou como ato formal.

Portanto, nós estamos esclarecendo que o ponto 
de partida é que não havia sessão deliberativa quando 
veio do Senado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero recorrer da decisão de V.Exa. e 
quero pedir efeito suspensivo. E gostaria de encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Eu consulto o Plenário para saber quem 

apóia...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Eu quero encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Qual a diferença, Sr. Presi-
dente? Evidentemente, eu apóio, Sr. Presidente, mas 
eu queria ponderar um pouco mais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Espere 
um pouquinho, Deputado José Aníbal. Quero submeter 
ao Plenário: quem apóia o requerimento de efeito sus-
pensivo do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto 
levante o braço, para eu ver se há apoiamento. 

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Verificação, Sr. Presidente. 
Verificação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai à 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. BRUNO ARAÚJO – Verificação, Sr. Pre-
sidente. Verificação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai à 
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Verificação, Sr. Pre-
sidente. 

Verificação, Sr. Presidente, solicitada pelo 
PSDB

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.) 
– Apoiamento com verificação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há hipótese de verificação. Não há encaminhamento 
para pedido de efeito suspensivo. 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23701 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, permita-me apenas esclarecer. V.Exa. é o 
Presidente e tem a prerrogativa de orientar a votação. 
Agora, a praxe recomenda que aqueles que aprovam 
o requerimento devem permanecer como se encon-
tram.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto, eu aplaudo a 
sua capacidade, mas não posso, para o bem dos bons 
andamentos, atender a V.Exa. quando a Mesa tiver os 
elementos regimentais ao seu lado.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja, 
havendo votação divergente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, o 
recurso do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto 
vai à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. BRUNO ARAÚJO – A questão de ordem 
dá-se pela verificação. Havendo votação divergente, 
o Presidente consultará o Plenário sobre se há dúvi-
da quanto ao resultado proclamado, assegurando a 
oportunidade de se formular pedido de verificação de 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Bruno...

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não teve verificação, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento. Um momento, por favor. Aquilo não era vo-
tação, era apoiamento.

O SR. BRUNO ARAÚJO – E nós já fizemos ve-
rificação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Aquilo era verificação de apoiamento.

O SR. BRUNO ARAÚJO – E nós já fizemos ve-
rificação, Sr. Presidente, nesta Legislatura...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Aquilo era verificação de apoiamento.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Em outras oportuni-
dades no apoiamento de questões de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Bruno, eu denego a sua questão de ordem 
por isso. Aquilo não era uma votação, era visual, para 
saber se havia apoiamento. O.k.?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputa-
do José Aníbal, é uma questão de ordem também?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, não tenho 
questão de ordem, quero fazer uma ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Há algo que é mais ou 
menos óbvio: essa medida provisória foi registrada 
aqui, na Secretaria da Câmara, ontem à noite, antes 
da meia-noite. O nosso entendimento é que ela tem 
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
é esse o nosso entendimento.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Eu sei, não é esse o seu 
entendimento. Houve ponderações sucessivas aqui. O 
que eu noto na decisão de V.Exa. é uma postura que, 
então, está completamente fora dos procedimentos 
que adotamos até ontem, de buscar um ambiente de 
convergência e de não atropelo aqui dentro.

Quero deixar bem claro que isso está dando iní-
cio, dando partida a uma situação que, a meu ver, é de 
novo a rinha. E sabemos onde a rinha pode levar. Ela 
pode levar à paralisia dos nossos trabalhos.

Eu não estou dizendo que desejo isso. Eu não 
quero isso. Eu acho que, se fizéssemos um esforço 
adicional para conservar o ambiente satisfatório neste 
plenário durante as votações, respeitando algo que para 
nós, a Minoria, a Oposição, parece ser evidente – não 
parece ser ao Presidente, infelizmente -, seria melhor. 
Mas, de qualquer maneira, a decisão é sua.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
dizer, primeiro, que é matéria vencida. 

Segundo, não creio que seja, Deputado José Aní-
bal, um argumento razoável alguém querer impor a sua 
compreensão do que é correto unilateralmente. 

A diferença é que cabe à Presidência dos tra-
balhos tomar decisões. Todo o Plenário sabe que 
determinadas decisões da Presidência são respal-
dadas naquilo que nós poderíamos chamar de juris-
prudência, naquilo que é a compreensão de toda a 
Assessoria.

E mais, ontem, durante a sessão, eu alertei que 
nós corríamos o risco de ter a pauta obstruída por 
causa da medida provisória que poderia chegar do 
Senado. Hoje, para quem quisesse ouvir, eu disse 
que trancaria a partir da sessão extraordinária, exa-
tamente porque eu pedi, o tempo todo, informações 
à Assessoria.

Portanto, eu vou passar agora... Espero que 
tenham, digamos, a lhaneza de permanecer em ple-
nário.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 4

PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 10

AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Leão PP 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc

Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
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Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Paulo Tóffano PV
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Paulo Renato Souza PSDB
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Silvio Torres PSDB

Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
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Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 282 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes 
de qualquer coisa: na hora em que o tempo cair, não 
haverá prorrogação; não há hipótese de haver prorro-
gação; não haverá Líder, não haverá Deputado, não 
haverá manobra; na hora em que encerrar o tempo 
– é o relógio que dirá -, a palavra estará automatica-
mente cortada. Aviso antes, para que todos os Líde-

res tenham ciência. Não haverá, a não ser que seja 
uma situação visivelmente oportuna para se criar o 
entendimento. Fora isso, para o respeito regimental, 
a lei nos orientará.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – “Re-
querimento de Preferência nº 1.

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., na 
forma do art. 160 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, a preferência para 
que a Ordem do Dia seja apreciada na se-
guinte ordem: MP 426/08, MP 427/08, MP 
424/08, PL 3.491-C/93, PLP 132-A/07, PDC 
563/08, MP 425/08, MP 428/08, MP 430/08, 
PLP 4.207-D/01, PLP 77-A/07, PLP 306-A/08 
e MP 429/08”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Lira Maia – Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado 
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é legítimo e democrático a 
Oposição, com esses requerimentos, postergar, adiar 
a discussão da questão central que hoje polemiza esta 
Casa, divide esta Casa, que é exatamente a regula-
mentação da Emenda 29.

Nós do Governo queremos a regulamentação da 
Emenda 29 e queremos viabilizar essa regulamenta-
ção. Por isso, a base de apoio do Governo apresen-
ta proposta de prioridade para a regulamentação da 
Emenda 29, o Projeto do Senado Federal que trata 
dessa matéria, o Projeto de Lei Complementar nº 
306-A, de 2008. 

Estamos sendo conseqüentes. Ao regulamentar a 
Emenda 29, estamos fornecendo as fontes, os recursos 
para viabilizar o aumento das verbas para a saúde. Não 
tem sentido, após o Senado derrubar a CPMF, regu-
lamentar a Emenda 29 sem apresentar as fontes e os 
recursos para viabilizar a saúde pública no Brasil. Mais 
leitos, mais Programa de Saúde da Família, melhores 
internações, mais SAMU é o que nós queremos votar 
como prioridade nesta tarde.

Por isso, somos contra esse requerimento, Sr. 
Presidente. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu que-
ro dizer para todos das galerias, a quem peço atenção, 
que, em primeiro lugar, são muito bem-vindos. Entre-
tanto, o Regimento Interno não permite nem palmas 
nem vaias. Portanto, peço a todos que se mantenham 
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em silêncio, exatamente porque hoje é dia de muita 
polêmica, e aqui tem que prevalecer o ambiente de 
plenário. Agradeço a compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é absolutamente impressio-
nante o esforço do Deputado José Genoíno para con-
tornar a verdade.

Agora, eu quero dialogar principalmente com as 
galerias, com as pessoas que vieram a Brasília no dia 
de hoje, 28 de maio, para acompanhar a votação da 
regulamentação da Emenda 29. É importante que to-
dos os senhores e senhoras saibam que essa emenda 
só foi pautada porque nós da Oposição, Democratas e 
PSDB, exigimos da base do Governo o compromisso 
para que houvesse uma data definida de votação.

A Frente Parlamentar da Saúde é testemunha, por 
meio de todos seus membros, de que, se não fosse o 
esforço do Democratas, do PSDB e do PPS, hoje nós 
não teríamos pautada a votação da regulamentação 
da Emenda 29.

Aliás, um dia depois da votação no Senado Fe-
deral, viemos ao plenário desta Casa para dizer que 
a prioridade número um, que a prioridade principal de 
votação para as oposições era a regulamentação da 
Emenda 29.

Mas o que nenhum de nós esperava era que o 
Governo se aproveitaria de uma medida tão importante, 
de um projeto tão relevante para o País, de um anseio 
tão justo, que não é apenas daqueles que operam com 
a saúde, mas de todos os cidadãos, principalmente dos 
mais pobres, muitos dos quais morrem nas filas dos hos-
pitais e dos postos de saúde por falta de investimentos 
no setor, daqueles que não conseguem mais tolerar o 
descaso com a vida por conta da necessidade de mais 
recursos para a saúde no Brasil... Nós não imagináva-
mos que o Governo se utilizaria de uma artimanha, de 
um artifício tão imoral para tentar a aprovação de um 
novo imposto, a CPMF repaginada. Isso é um absurdo, 
um desrespeito com a saúde pública, um desrespeito 
com o cidadão e um desrespeito com os senhores e 
as senhoras que saíram de casa, dos seus Estados, 
para hoje vir a Brasília presenciar e prestigiar a apro-
vação da regulamentação da Emenda 29.

Nós queremos a regulamentação, porque há 
dinheiro no Orçamento da União para aprová-la. O 
que falta é prioridade e vontade política. Mas nós não 
vamos aceitar que a saúde pública seja usada para a 
aprovação de um novo imposto.

Por isso, Sr. Presidente, a favor do requerimento. 
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Peço 
à Segurança que identifique quem está aplaudindo.

Vou repetir: não serão permitidas manifestações 
nas galerias. Lamento, mas determinarei que saia das 
galerias quem bater palmas. Não é o que eu quero, 
não é adequado, mas tem de haver uma condução que 
respeite o Plenário, que é soberano.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já hou-
ve encaminhamento do requerimento de preferência.

Em votação.
Orientação de bancada.
Democratas.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
manifestação do Deputado do PT dizendo que o PT e 
o Governo querem votar a regulamentação da Emen-
da 29 é verdadeira em parte, mas não é em todo. O 
que ocorre aqui é que, em cima de um anseio da so-
ciedade, está se trazendo contrabando dentro dessa 
emenda para a saúde.

Pior, disse aqui o Líder Henrique Fontana para os 
jornalistas, no dia de ontem, que está sendo retirada a 
obrigatoriedade – que todos escutem isto – de a União 
alocar 10% da receita bruta em saúde. Portanto, está 
desmontada a emenda da saúde. O Governo não vai 
repassar o dinheiro que tem que repassar. Além disso, 
vai criar um novo imposto.

É contra isso que o Democratas se coloca. Por 
isso, esse requerimento de adiamento tem que ser 
aprovado, para que a sociedade conheça rapidamente 
esse engodo que está sendo trazido hoje aqui.

Por isso, nós votamos... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja que 
situação. Nós fizemos um entendimento para votar 
várias matérias e a regulamentação da Emenda 29 
hoje. Consta que as forças regressivas em matéria de 
justiça fiscal e tributária estão querendo pegar uma 
carona na Emenda 29.

Queremos votar a regulamentação da Emenda 29 
porque são recursos para a saúde, mas consta mais 
do que isso: na carona que querem pegar não está as-
segurada a destinação do recurso dessa CPMF possi-
velmente recriada para a saúde pública. É gravíssimo. 
Estamos discutindo algo que não conhecemos. Vamos 
conhecer algum tempo mais, certamente, porque será 
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impossível iniciar qualquer processo de votação sem 
o conhecimento do... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Perdoe-
me, Deputado José Aníbal. O PSDB orienta favoravel-
mente ao requerimento.

Como vota o PMDB?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota contra a inversão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PMDB vota “não”. 

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui 
todo o mundo é a favor de mais dinheiro para a saúde, 
todo o mundo é a favor de regulamentar a Emenda 29. 
O setor de saúde inteiro do Brasil e a população bra-
sileira querem isso. Não somos a favor de se criar um 
novo tributo, uma CPMF, que a sociedade derrotou por 
amplo trabalho que demorou 3 meses. 

Agora, querem colocar aqui um novo bode, um 
novo OVNI. É claro que quem quer colocar esse bode 
não quer regulamentar a Emenda 29, porque senão 
faria tramitar na forma de um projeto em separado. 

O Governo quer criar novamente a CPMF. Pode 
até tentar, mas deve mandar um projeto separado para 
se discutir nas Comissões, para se discutir no Plená-
rio, para chamar a sociedade para debater. O que não 
pode é na undécima hora – nem apresentaram ainda, 
querem apresentar daqui a pouco -, querer aprovar a 
regulamentação da Emenda 29 e, à custa dela, criar 
um novo tributo. 

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não” ao requerimento de preferência. Queremos votar 
logo a MP 410 e entrar na votação da regulamentação 
da saúde. Conclamo todas as bancadas que querem 
regulamentar a saúde a que entremos logo nessa vota-
ção para superarmos esses requerimentos meramente 
procrastinatórios. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Está difícil. Vou inverter. Aqueles que são contrá-
rios ao requerimento permaneçam como se acham. 
(Pausa.) 

APROVADO O REQUERIMENTO.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR.) – Sr. 

Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.) 

– Sr. Presidente, peço verificação conjunta. 
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE.) – Sr. Presi-

dente, peço verificação conjunta. 
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR.) – Retiro 

a verificação, Sr. Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quem pediu verificação fomos nós. Vai retirar o quê?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação concedida. O centro do universo não é exata-
mente o nosso corpo. Foi pedida aqui.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Democratas está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas em obstrução.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
orienta o voto “não”, que é o voto de quem quer votar 
a Emenda da Saúde hoje para garantir mais recursos 
para a saúde.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Verde já 
tem uma decisão tomada pela bancada de na fonte dos 
recursos votar “não”. No entanto, queremos a votação. 
É importante para o País essa decisão.

Portanto, nesta votação, vamos votar “não”.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Par-
tido da República.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto 
é “não”.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PTB vota “não”. 

Bloco.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
orienta “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Bloco orienta “não”. 

PP.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PP 
orienta “não”. 

PSDB.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em vista 
essa manobra do PT, vamos para a obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
não quer aumentar imposto fica em obstrução. Não 
vamos aumentar impostos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Demo-
cratas em obstrução e PSDB em obstrução.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para corrigir, 
o Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco 
vota “não”.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB está 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
no painel.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PPS 
em obstrução. 

Quem está cuidando do painel? 
Isso, PTB não. 
PSOL.
Convoco todos os Srs. e Sras. Parlamentares a 

virem ao plenário, dado que tem votação nominal. 
Minoria. (Pausa.) 
PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSOL 
vota “sim”.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução a essa tentativa de 
recriação da CPMF e da invalidação da Emenda da 
Saúde por parte do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro anunciar a presença do Deputado Vinícius Camari-
nha, Líder do PSD na Assembléia Legislativa de São 
Paulo. 

Bem-vindo, Deputado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os de-
mocratas estão em obstrução porque querem deixar 
clara sua posição contrária à criação, ou recriação, 
da CPMF. 

Essa contribuição para a saúde nada mais é do 
que uma nova roupagem da CPMF, que já foi derrubada 
pela população brasileira e pelo Congresso Nacional. 
Numa atitude de desrespeito a este Congresso, a base 
aliada, evidentemente com a mão do Governo, está 
tentando recriá-la, e já recebemos a manifestação da 
sociedade contrária a esse imposto.

Portanto, queremos orientar nossos Deputados 
do Democratas que se mantenham em obstrução con-
tra essa tentativa do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
breves comunicações de até 2 minutos, concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Pedro Wilson. (Pausa.)

Deputada Alice Portugal. (Pausa.)
Deputado Marcelo Almeida. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputada Cida Diogo.
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje, dia 28 de maio, é o Dia Internacional 
de Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Combate à 
Mortalidade Materna. Exatamente neste dia, a Câmara 
enfrenta o debate da Emenda 29. Estamos aqui hoje 
querendo efetivamente discutir a regulamentação des-
sa emenda, que garante mais recursos para a saúde 
em nosso País. 

Já fui Secretária Municipal de Saúde e sei da di-
ficuldade que existe para o gestor municipal de saúde 
garantir efetivamente o atendimento à população da 
sua localidade. No entanto, estar aqui hoje trabalhan-
do na lógica de obstruir, de impedir o debate, princi-
palmente de impedir que se tenha a garantia de se 
aprovar a regulamentação e viabilizar recursos para 
serem aplicados na saúde do País, para mim é querer 
fazer apenas luta política, é colocar Oposição contra 
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Situação, é não querer viabilizar uma solução concre-
ta para a saúde. 

É por isso que votamos contra esse requerimento. 
Queremos discutir a Emenda 29 e garantir efetivamente 
a sua regulamentação através... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tada Cida, eu alertei no início que o relógio determinaria 
o final da intervenção de todos. V.Exa. me perdoe. Eu a 
inscrevo novamente, e vai dar tempo. Eu lhe agradeço 
muito. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar os 
Deputados do PT, os Deputados da base de apoio ao 
Governo para virem ao plenário e votar “não”, para 
que apressemos a apreciação da regulamentação da 
Emenda 29.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos os Deputados do Democratas para que fiquem 
em obstrução, contra a recriação da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, Deputado Átila Lins. (Pau-
sa.)

O SR. LEANDRO SAMPAIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a presença em nosso plenário de estudan-
tes da Universidade Católica de Petrópolis, que tem 
um dos cursos de Direito de mais prestígio e de mais 
renome neste País, acompanhados da Diretora da 
Faculdade de Direito, Dra. Adriana Sheremetieff, e 
dos Profs. Jorge Estrela, Valter Pinto e Marco Aurélio 
Gonçalves. E vamos ter daqui a pouco uma palestra 
com o Dr. Fernando Sabóia.

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – São 
todos muito bem-vindos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Átila Lins. (Pausa.)

Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina. 
(Pausa.)

Concedo a palavra à Deputada Jô Moraes. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.)

Com a palavra a Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, venho a esta tribuna para registrar 
eventos importantes que se celebram na data de hoje, 
o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o 
Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna.

O Brasil, a América Latina e o mundo ainda apre-
sentam um quadro bastante estarrecedor e grave de 
desrespeito à vida e à saúde da mulher na condição 
de mãe e de gestante. Precisamos elaborar políticas 
públicas capazes de enfrentar e dar uma resposta a 
essa realidade que compromete a imagem do Brasil 
em outros países.

Citarei apenas alguns dados para V.Exas. aferi-
rem a gravidade dessa realidade. São 536 mil casos 
de mortalidade materna por ano no mundo. Apenas 
1% deles ocorre em países desenvolvidos. Desse to-
tal, 15 mil casos são na América Latina, sendo 4.100 
no Brasil. Portanto, um terço dos casos de mortalidade 
materna da América Latina ocorrem em nosso País. 
Precisamos, Sr. Presidente, melhorar a ação do Estado 
nos 3 âmbitos de governo, com políticas públicas que 
previnam a mortalidade materna e assegurem o aten-
dimento... (o microfone é desligado) ...e que previna a 
mortalidade materna, e temos o que celebrar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tada Luiza Erundina, estou sendo rigoroso com todos, 
dado que é uma sessão de obstruções. Inscrevo V.Exa. 
novamente, como fiz com a Deputada Cida Diogo. É 
constrangedor, mas por ser uma sessão tensa, inscrevo 
V.Exa. e agradeço pela compreensão. V.Exa. retomará 
em outro momento. O.k.?

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Eu agradeço, Sr. 
Presidente, e peço desculpas por ter excedido o meu 
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
É o normal na Casa. Eu é que estou pedindo descul-
pas a V.Exa.

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Eu compreendo, 
Sr. Presidente. Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra à Depu-
tada Jô Moraes. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.)

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço-lhe uma 
informação que creio ser de utilidade pública: em que 
situação se encontra o acordo, para além das nossas 
evidentes divergências agora, com relação àquele 
projeto consensual dos deficientes, da renovação da 
convenção? Há uma ansiedade natural deles, dos aqui 
presentes, da sua representação. Quero saber da pos-
sibilidade de se confirmar a apreciação dessa matéria, 
já votada aqui. Seria numa sessão depois desta, ordi-
nária? Há caminho de entendimento para isso?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – No 
momento, está sendo discutida uma das propostas de 
prioridade na votação. Isso está sendo votado agora, 
nominalmente. Não sabemos se esse requerimento vai 
prevalecer ou não. Depois desse há mais uns 3 ou 4. 
Ou seja, pelo número de requerimentos, fica demons-
trado que não há nenhum acordo neste momento em 
plenário para, por exemplo, podermos votar consensu-
almente em primeiro lugar esse projeto. Nós só vamos 
saber se na sessão extraordinária será possível essa 
e outras votações dependendo de como evoluir esta 
sessão. Por quê? Às 19h encerra-se a sessão ordiná-
ria; haverá prorrogação até as 20h; em seguida, numa 
sessão extraordinária que vai haver também, entra a 
medida provisória, obstruindo a pauta. 

Então, neste momento, não há ainda definição. 
Agradeço a V.Exa. a pergunta, até porque hou-

ve mobilização nacional para que se pudesse assistir 
a essa votação no dia de hoje. Mas, como a sessão 
ainda está sob um certo impacto de disputa acentu-
ada, vamos ver, após estas primeiras votações, se é 
possível produzirmos um acordo – quem sabe? -, para 
votar nesta ou na próxima sessão. O.k.?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santiago. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, quero manifestar já de antemão a posição do 
Partido Socialismo e Liberdade quanto à regulamen-
tação da Emenda nº 29/00, já que nós fomos um dos 
maiores lutadores para que essa medida entrasse em 
vigor e fosse regulamentada, porque precisamos de 
um financiamento objetivo para a saúde pública neste 
País e da consolidação do Sistema Único de Saúde, e 

lutamos o tempo todo para que o Orçamento da Re-
pública contemple a saúde pública no Brasil; aconte-
ce que o debate não pode vir para cá embolado com 
a recriação de uma contribuição, de um imposto que 
foi derrotado. 

Quero também dizer que nosso problema não é 
quanto a fiscalizar a circulação financeira. Nosso pro-
blema é o fato de que existe um modelo econômico 
em nosso País, e aqueles que são contra a criação de 
impostos são favoráveis, na verdade, a pagar R$180 
bilhões de juros por ano. O PSDB e o PFL são favorá-
veis a pagar os R$180 bilhões de juros religiosamen-
te; já o PSOL é radicalmente contrário. Nós temos de 
redimensionar isso! Reduzir o superávit primário, isso 
sim – e também porque aumentou a arrecadação de 
impostos em mais de R$30 bilhões. Nós queremos só 
transparência.

Por isso, Sr. Presidente, nossa posição é favorá-
vel à regulamentação e contra a criação desse novo 
imposto, porque rigorosamente o Governo tem de 
onde tirar, se ele tratar a questão do financiamento 
público da... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra à Depu-
tada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, hoje é o Dia Mundial de Combate 
à Mortalidade Materna. O Brasil vem avançando no 
combate a essa chaga social. Nada mais triste do 
que vermos uma prole órfã, um conjunto de crianças, 
muitas vezes de uma só mãe, tendo a infelicidade de, 
por falta de condições sanitárias e de atendimento à 
saúde, perderem aquela que, sem dúvida, pela circuns-
tância social, é de fato a educadora, a organizadora e 
a chefe da família.

Essa é uma luta social e uma luta de saúde pú-
blica. É necessário o fortalecimento da estrutura or-
çamentária do Estado nacional, independentemente 
dos Governos, para a atenção integral à saúde da mu-
lher. Hoje o que vamos discutir e aprovar aqui, com a 
Emenda nº 29/00, vai também nesse sentido, no sen-
tido do fortalecimento dessas ações. Há poucos dias, 
constituiu-se aqui um debate que, lamentavelmente, 
foi levado para o campo dogmático, quando se tratou 
do alto índice de mulheres que morrem pelo fato de 
abortarem no Brasil. Ora, essa é uma das causas que 
mais levam mulheres à morte, especialmente nos cen-
tros mais pobres do País, e nós precisamos tratar com 
seriedade essa discussão da mortalidade materna. Por 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23711 

que uma menina de 13 ou 14 anos chega sangrando a 
um hospital? Nesse caso, prende-se ou atende-se? 

Essa discussão não pode ser colocada no campo 
do dogma, que deve ser respeitado, mas não imposto 
às mulheres brasileiras. Por isso, coloco... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putada Alice Portugal, é a terceira vez que peço des-
culpas, principalmente às Deputadas, porque estou 
conduzindo aqui os trabalhos. Perdoe-me. 

Alerto a todos, mais uma vez, que, como vamos 
ter a madrugada inteira para trabalhar, então vai haver 
tempo para cada Parlamentar falar várias vezes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem a 
palavra o Deputado Carlos Souza. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Vicentinho. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas orienta a obstrução, e, juntamente com 
outros partidos de Oposição, quer demonstrar que a 
sociedade brasileira é contra a recriação da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Eduardo Sciarra, V.Exa. está fazendo breves 
comunicações, todas muito boas, mas o pessoal está 
na fila. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhores telespectadores, senhores pre-
sentes nas galerias, hoje, dia 28, foi comemorado no 
País inteiro, foram realizadas várias manifestações dos 
trabalhadores brasileiros em defesa dos projetos que 
tratam da redução da jornada de trabalho para 40 ho-
ras semanais. Tive a honra de participar das manifes-
tações na Mercedes-Benz às 5h da manhã, na Ford 
às 6h da manhã e na Volkswagen às 7h30min, com 
os trabalhadores em peso manifestando apoio a essa 
reivindicação – mas não somente às 40 horas sema-
nais; também apóiam o projeto que acaba com o fator 
previdenciário, algo que tem sido muito ruim para os 
trabalhadores, que pagam durante 35 anos e têm essa 
surpresa. Além disso, há total apoio à Convenção nº 
151 e à Convenção nº 158 da OIT.

Meu abraço à Diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, na figura do novo Presidente Sérgio 
Nobre, e a todos os que, na hora em que é preciso, 

estão preparados para a luta em defesa da dignidade 
dos trabalhadores brasileiros.

Na próxima terça-feira, às 10h, o Presidente Ar-
lindo determinou a criação de uma Comissão Geral 
para debatermos a redução da jornada de trabalho, e 
aqui estaremos a postos para fazermos esse grande 
debate, que será bom para o Brasil, será bom para 
esta Câmara e sobretudo para os trabalhadores, que 
precisam mais tempo com a família.

Precisamos gerar mais empregos e assim fazer 
com que evoluam cada vez mais as conquistas em 
defesa dos trabalhadores.

Obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

uma breve comunicação, com a palavra o Deputado 
Cleber Verde. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Domingos Dutra. 
(Pausa.)

Concedo a palavra o Deputado Jorginho Ma-
luly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, uso a tribuna 
aqui para lamentar a situação que está sendo criada, 
que está desvirtuando uma luta da Frente Parlamentar 
da Saúde em busca de mais recursos.

Lamento, porque, antes de chegar aqui, eu fui 
Vereador e 2 vezes Prefeito, e como Prefeito tinha a 
obrigação legal e constitucional de aplicar 15% pelo 
menos das receitas do Município na área da saúde. E 
tínhamos de aplicar corretamente, até com uma certa 
folga dos 15%, porque às vezes o Tribunal de Contas 
do Estado glosava algumas despesas. Houve um caso 
em que até tivemos que recorrer da decisão do Tribunal, 
porque ele tinha considerado apenas 14,97% de apli-
cação e considerou irregular a conta da Prefeitura. 

Os Estados, na sua grande maioria, fazem a sua 
parte, e lamentavelmente a União não tem feito, nos 
últimos anos, a aplicação do mínimo que seria de sua 
responsabilidade. Então, eu faço um apelo às Lideran-
ças do Governo, porque não vamos aceitar, a socieda-
de não vai permitir a criação de um novo tributo, e isso 
não pode, de maneira alguma, impedir que reforcemos 
as obrigações, eu diria, do Governo Federal, dos Go-
vernos Estaduais e Municipais, Sr. Presidente, com a 
regulamentação da Emenda nº 29/00. 

Eu espero que a maturidade política e o respei-
to ao povo prevaleçam, e possamos, Sr. Presidente, 
no final desta sessão, produzir um acordo que aprove 
a Emenda nº 29/00, mas radicalmente contra a cria-
ção... 

(O microfone é desligado.) 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. 
Hoje aqui o jogo é duro. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

proclamar o resultado: 

VOTARAM

Sim       10 Srs. Deputados; 
NÃO     252;
Abstenções        5
TOTAL     267 Srs. Deputados.

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE PREFE-
RÊNCIA Nº 1, PARA QUE A ORDEM DO DIA SEJA 

APRECIADA NA SEGUINTE ORDEM: MP 426/08, MP 
427/08, MP 424/08, PL 3.491-C/93, PLP 132-A/07, PDC 
563/08, MP 425/08, MP 428/08, MP 430/08, PLP 4.207-
D/01, PLP 77-A/07, PLP 306-A/08 E MP 429/08.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 424/2008 – REQUERIMENTO DE 
PREFERÊNCIA Nº 1 – DEM – Nominal Eletrônica

Início da votação: 28/05/2008 16:43

Encerramento da votação: 28/05/2008 17:07

Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia
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O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”. En-
caminhei a votação e esqueci de registrar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
deu tempo de votar. É isso aí.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
peço que, nas próximas votações nominais, ao se vo-
tar, justifique-se a ausência nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
querimento de Preferência nº 2:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., na 
forma do art. 160 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, a preferência para que 
a Ordem do Dia seja na seguinte ordem: MP 
425/08; MP 427/08, MP 430/08, MP 426/08; 
PDC 563/08; MP 424/08, MP 428/08; PLP 
132-A/07; PL 3.491-C/93; MP 429/08; PL 4.207-
D/01, PL 77-A/07, PLP 306-A/08”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Paulo Bornhausen, Vice-Líder do DEM; 
Lira Maia – DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar o voto contrário, com a palavra a Depu-
tada Iriny Lopes.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, nós somos contra o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar o voto favorável, com a palavra o Depu-
tado ACM Neto. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Sciarra.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estamos aqui novamente num embate 
contra a criação de impostos no nosso Brasil. Esse é 
o tema central desta discussão aqui, hoje. As questões 
da saúde foram muito bem debatidas e ajustadas pelo 
Congresso Nacional, pela Frente Parlamentar, mas o 
que está em questão neste momento é a recriação 
da CPMF. 

E é por isso que queremos deixar clara a nossa 
posição contrária, aquela que a sociedade brasileira 
já manifestou, em apoio à decisão do Congresso Na-

cional, no final do ano passado. Nós não podemos 
admitir que mais uma vez o Congresso Nacional seja 
afrontado com a recriação de um imposto que já foi 
claramente rejeitado pela sociedade brasileira. Por 
isso, o que estamos aqui questionando é que o assun-
to em pauta e em questão seja novamente o aumento 
de impostos. 

O Governo não tem feito a sua parte. Não tem 
reduzido suas despesas e seus gastos correntes. É por 
isso que queremos mostrar claramente para a socieda-
de brasileira que este debate, esta discussão gira em 
torno da criação de impostos. Temos razões de sobra 
para aqui defender que não admitamos mais um novo 
imposto no País –ainda mais esse imposto, que já foi, 
como eu aqui já disse, discutido sobejamente pela po-
pulação brasileira ao longo de todo o ano passado. E 
essa é sem dúvida a questão central que se discute 
aqui neste momento.

E o Governo, mais uma vez por intermédio de 
parte da sua base –porque nós sabemos e entende-
mos que não é a base como um todo que se posiciona 
nesse sentido -, o Governo, por intermédio de parte 
de sua base, está trazendo isso aqui sob o discurso 
da base no Congresso, mas é a mão do próprio Go-
verno querendo mais uma vez interferir, e de forma 
desastrosa, nessa questão que já penaliza tanto a 
sociedade brasileira.

As oposições estão firmando sua posição, a po-
sição de não admitir e de não concordar com esse 
abuso mais uma vez, com essa desfeita, essa afronta 
ao Congresso Nacional. E é por isso que estamos aqui 
reafirmando nossa posição. 

Temos a sociedade ao nosso lado, e não vamos 
admitir aumento de impostos.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, votei com o Partido Verde na vota-
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro dizer a todos os que não votaram que, em próxi-
ma votação nominal, se ocorrer dentro desta sessão, 
resolva-se isso. Se não houver nova votação nominal, 
por favor, justifiquem-se ao microfone.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para orientar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, pelo PSDB.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presiden-
te, eu pediria a V.Exa. que me informasse, à Mesa que 
me informasse, inicialmente, para que eu possa fazer o 
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encaminhamento, qual é o item primeiro do pedido de 
inversão. Pela ordem, Sr. Presidente, qual é o...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, veja, se V.Exa. não tem a informação, peço que 
outro oriente a bancada, porque é um requerimento 
que foi lido. Imagine se a cada um que for orientar a 
Presidência tiver que explicar qual é a ordem. Há uma 
sessão de obstrução.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Então, V.Exa. 
perdoe-me, eu vou falar sem saber qual é o item pri-
meiro. É um pedido que eu acho que V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O item 
primeiro desse requerimento é a Medida Provisória nº 
425, de 2008. Se é só o primeiro, é mais fácil. 

Tem V.Exa. a palavra para orientar a votação.
O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do a V.Exa.

Veja V.Exa. que, quando esse pedido de alteração 
da nossa pauta inclui a medida provisória em primeiro 
lugar, está indo, na realidade, em favor da tese que o 
Governo sustenta, a de que a medida provisória, uma 
vez chegando a esta Casa, deve ter preferência. Isso 
está no texto constitucional. A Mesa não está dando 
preferência à medida provisória, o que é imperativo 
constitucional.

Então, o requerimento que está sobre a Mesa, 
além de conter os aspectos que sabemos de ordem 
política, contém aspectos de ordem regimental. Por 
quê? Porque a medida provisória, uma vez chegando 
a esta Casa, tem que entrar na pauta, e V.Exa. não a 
colocou na pauta.

Então, nosso motivo também de defender esse 
requerimento é defender o Regimento e a Constituição, 
para que a medida provisória seja de fato preferencial e 
tranque a pauta. E tranque a pauta! A medida provisó-
ria já está na Casa e, em estando na Casa, de acordo 
com a Constituição e o Regimento, tem que entrar na 
pauta. Ela não pode ficar de lado. 

No momento em que V.Exa. nomeia e determi-
na... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante 
todo o ano passado, acompanhei a luta dos Deputados 
Rafael Guerra, Tarcísio Zimmermann, Darcísio Perondi 
e outros Parlamentares em defesa dessa PEC.

V.Exa., que é médico, sabe –embora com muito 
sacrifício, algumas entidades estão fazendo mais até 
do que é possível –da importância desse reforço de 

caixa, dessa regulamentação dos gastos, evitando 
que se joguem para o setor Saúde gastos que nada 
têm a ver com a saúde, que não chegam na ponta da 
linha para aquele que está esperando uma cirurgia, 
um exame de alta complexidade.

Então, Presidente, o Democratas orienta no sen-
tido de que devemos, sim, votar a regulamentação 
da Emenda nº 29, em primeira ordem, e deixar para 
debate posterior a criação do novo tributo, que nós 
somos radicalmente contra. Em posição firme nesse 
sentido, os democratas estarão em obstrução quando 
chegar a hora.

O partido orienta voto “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP orienta o voto “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Casa 
tem muitas matérias para votar. Aqui fora mesmo, es-
tão vários portadores de necessidades especiais que 
querem ver aprovado o decreto legislativo do acordo 
internacional. Nós temos matérias importantes para 
votar, de interesse do País, como a regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29. 

Agora, qual é a pauta do Governo? Criar uma 
nova contribuição. Qual é a pauta do Governo? Ser 
contrário àquilo que já decidiu o Congresso Nacional, 
que não haveria mais CPMF. Essa é a pauta do Gover-
no. Todas as preferências que estamos apresentando 
são para votar primeiro esses projetos, para atender 
àqueles que precisam da atuação do Governo, do Es-
tado. Qual é a pauta do Governo Federal? É criar o 
novo tributo. Aliás, a pauta do Governo é sempre criar 
um novo tributo.

Por sermos contra a criação de uma nova CPMF, 
encaminhamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB enca-
minha o voto “não” à inversão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – PTB, “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votarmos, 
em primeiro lugar, a Medida Provisória nº 425, como 
sugere o requerimento do DEM, é, antes de tudo, guar-
dar lealdade aos princípios que foram construídos a 
duras penas, de termos uma seqüência de projetos, 
aliviando deste Plenário as medidas provisórias, para 
depois pautarmos, em matérias construtivas outros 
temas, para o bem do Brasil.

Tenta-se, de forma oblíqua, fazer com que se 
vote em primeiro lugar algo que já está mais do que 
consagrado do ponto de vista do não-desejo da popu-
lação brasileira, que é a inserção no sistema tributário 
de mais uma tributação, de mais um peso, peso que 
tem maior incidência sobre os trabalhadores, sobre 
aqueles que ganham menos.

Portanto, somos a favor da proposta de votarmos, 
em primeiro lugar, a MP nº 425.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós 
entendemos que o debate sobre a recriação de um 
imposto sobre o cheque deve ser feito no seu devido 
lugar, não imiscuído na votação e na discussão da 
Emenda nº 29.

Nós entendemos que existem muitos segmen-
tos da sociedade brasileira que podem e devem pa-
gar mais impostos, como é o caso do grande capital, 
que tem vários benefícios e isenções que estão sendo 
garantidos pelo Governo Lula. E a classe média, os 
trabalhadores já pagam muito mais impostos do que 
deveriam pagar para sustentar os altos pagamentos 
de juros que o Governo faz ao capital financeiro.

Então, nós votamos “sim” e fazemos este apelo 
ao Governo para que vote a Emenda nº 29, vote a re-
gulamentação de mais recursos para a saúde, e dei-
xe o debate sobre a recriação de um imposto sobre 
o cheque para nós fazermos no âmbito do debate da 
reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PV “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-

querimento de Preferência nº 3. Autor, Deputado Edu-
ardo Sciarra:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, na forma do art. 160 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a preferên-
cia para que a Ordem do Dia seja apreciada na 
seguinte ordem: 1º) MP 425/08, 2º) MP 424/08, 
3º) 426/08, 4º) MP 427/08, 5º) MP 428/08, 6º) 
429/08, 7º) MP 430/08, 8º) PDC 563/08, 9º) PL 
3.491-C/93, 10) PLP 77/07, 11) PLP 306/08, 
12) 4.207-D/01, 13) PLP 132-A/07”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM; Lira 
Maia – DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para en-
caminhar contra, o Deputado José Genoíno. (Pausa.)

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a 425 de novo? Acabamos de votar a 425. Foi rejeitada 
essa proposta. Repete-se a 425?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O re-
querimento foi apresentado antes das votações. A 425 
consta como primeiro item. A alteração, na seqüência, 
vem nas outras matérias.

O SR. COLBERT MARTINS – Nós acabamos de 
votar uma matéria dessa. Eu peço que V.Exa. considere 
prejudicado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É ver-
dade. Quando foi apresentado o requerimento, não 
havia sido votada nenhuma matéria. São várias. Essa 
é a questão. Foi uma boa tentativa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, o Deputado José Genoíno. 

Para encaminhar contra, o Deputado Maurício 
Rands. (Pausa.)

Para encaminhar a favor, o Deputado ACM Neto. 
(Pausa.)

Em substituição ao Deputado Eduardo Sciarra, 
Deputado Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, estamos aqui discutindo um assunto 
da maior importância para o Brasil. A Saúde brasileira 
está esquecida há muitos anos. Ela é prioridade, infe-
lizmente, da boca para fora, mas não tem sido priori-
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dade na alocação dos recursos dos Governos que se 
sucedem ao longo dos anos.

Neste momento, nós estamos aqui à frente de 
um desafio que o Democratas, o PSDB e o PPS trou-
xeram para, definitivamente, votar a Emenda nº 29, 
para se regulamentar, pelo menos, 10% da receita 
bruta da União, a ser aplicada na Saúde do Brasil. Se 
dissermos aqui, agora, que vai melhorar tudo de um 
dia para o outro, não vai. Mas, a médio e longo prazos, 
vai ajudar a resolver este assunto, que é uma vergo-
nha nacional.

Pois bem, o Governo Federal, o Governo do PT, 
o Governo do Presidente Lula, que não tem como 
prioridade a Saúde, tenta neste momento enganar a 
população brasileira depois de ter perdido a votação 
da CPMF e dito que o Brasil ia quebrar, que a Saúde ia 
quebrar. Se fosse possível ficar mais quebrada do que 
agora. Disse que tudo ia quebrar. Pois bem, o Brasil 
não quebrou, e o Governo Federal fez uma poupança 
primária de 72 bilhões, até março de 2008, enquanto 
a sua meta era de 48 bilhões até o final do ano. Sig-
nifica o quê? Que precisariam este ano de apenas 6 
bilhões, desses 72 bilhões, para aplicar na Saúde e 
cumprir a Emenda nº 29.

O que está acontecendo? O Governo enfia um 
imposto na sociedade como revanche à própria socie-
dade e às oposições, porque perdeu aqui nesta Casa 
a votação da CPMF.

Nós estamos aqui hoje para dizer “não” à recria-
ção da CPMF e dizer “sim” à Saúde, mas dizer “sim” à 
Saúde com o dinheiro que já pagamos, dinheiro que o 
Governo já recolheu nesses 4 primeiros meses.

É um engodo o que fazem aqui Parlamentares da 
Situação, tentando dizer que, se não tiver o dinheiro 
da CPMF, a Saúde vai quebrar. A Saúde já está que-
brada. Agora, dinheiro tem, falta é vontade política do 
Presidente da República para destinar esse dinheiro 
para a Saúde, como o faz para empresários quebra-
dos, por meio de financiamentos a fundo perdido, aos 
seus amigos e a outros apaniguados, como também 
deixa a corrupção comer solta.

O que queremos aqui é dinheiro para a Saúde, 
Srs. Deputados. Por isso queremos discutir essa matéria 
até o fim e dizer “não” à CPMF e “sim” à Saúde.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido. 

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
pedir àqueles que se ausentaram, por algum motivo, 
durante a votação que aguardem, porque, se até o final 

desta sessão não houver nenhuma votação nominal, 
então, faz-se a justificativa no microfone; se houver 
votação nominal, está resolvido. Agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o Requerimento de Preferência nº 3.

Para orientar, Democratas.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nós estamos demonstrando aqui 
claramente qual é a nossa intenção. Entendemos que, 
se não houver óbice à criação do novo imposto, estare-
mos prontos para votar a regulamentação da Emenda 
nº 29, porém não é isso o que está acontecendo. O 
Governo está embutindo a recriação da CPMF para 
ter a contrapartida do apoio à Emenda nº 29. A socie-
dade brasileira já se manifestou a esse respeito. Nós 
temos espaço de sobra no Orçamento da União para 
atender às necessidades da Saúde. Portanto, não há 
cabimento criarmos novo imposto, ou melhor, recriar-
mos a CPMF para atender às necessidades da Saúde. 
Essa discussão já foi feita ano passado, e a sociedade 
brasileira se manifestou: não à CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSDB.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PSDB apóia o requerimento, mas lamenta que 
não tenha sido nele incluída a Medida Provisória nº 
410, que, no nosso entender, representa o fulcro de 
nosso debate, na medida em que já devia constar da 
pauta, trancando as atividades legislativas, o que não 
aconteceu.

De todo modo, o PSDB é favorável ao requerimen-
to e espera que no próximo requerimento seja incluída 
a MP nº 410, porque, na realidade, é ela que deveria 
estar aqui encaminhando os trabalhos parlamentares 
por meio de seu respectivo trancamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PMDB.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PMDB encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco. 

(Pausa.) Bloco orienta “não”.
Em votação.
Minoria.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
entende que o requerimento é adequado. Votamos a 
favor dele, mas é imperativo nós nos associarmos ao 
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chamamento que muitos dos colegas aqui têm feito 
em função disso que está sendo urdido nesta Casa 
na idéia de se reimplantar no Brasil mais um tributo, 
a CPMF. Há 5,5 anos, depois do advento da Emenda 
Constitucional nº 29, que estabeleceu uma regra espe-
cífica para aquinhoar o setor Saúde com mais verbas, 
seja pela União, pelos entes federativos como um todo, 
essa matéria, a regulamentação dos gastos da forma 
como deveria, foi ao Senado e voltou do Senado como 
um substitutivo do próprio partido do Governo Federal. 
No entanto, estamos aí na iminência de termos o dis-
sabor de votar mais uma matéria contra o povo brasi-
leiro, que é o aumento de tributo. Nós somos contra o 
aumento de tributo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje nós ti-
vemos uma reunião muito importante na Comissão 
Especial que analisa a reforma tributária. Depoimentos 
de diferentes setores analisaram a proposta. A Comis-
são está trabalhando de forma célere. Aquilo que nós 
propomos agora, com essa inversão, que na prática 
significa não permitir que se vote um novo tributo, é, 
além de tudo, Sr. Presidente, recuperar a credibilidade 
da Comissão de Reforma Tributária. Ela ficará totalmen-
te comprometida se esse atropelo aqui se confirmar. 
Por isso propomos “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP, 
“não”.

PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é preciso des-
fazer dois engodos. Em primeiro lugar, a regulamenta-
ção da Emenda Constitucional nº 29 fixa um percentual 
do orçamento, da arrecadação que existir. Portanto, não 
vai demandar recurso novo. É claro que, se a arreca-
dação for baixa, o valor de 10%, 12% e 15% também 
diminuirá. Então, vem o Governo e cria, a partir dessa 
desinformação, outro engodo: precisa criar a genéri-
ca da CPMF, que é essa CSS. Isso não é verdade. E 
o local adequado para discutir em profundidade um, 
quiçá, justo imposto sobre movimentação financeira, 
principalmente as grandiosas, dos ricos, dos rentistas, 
é a reforma tributária. Vamos parar de dar golpe e de 
enfiar contrabando no bom processo legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa o Requerimento de Preferência nº 4:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, na forma do art. 160 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a preferên-
cia para que a Ordem do Dia seja apreciada na 
seguinte ordem: PL 4.207-D/01; PDC 563/08; 
PLP 77-A/07; PL 132-A/07; PL 3.491-C/93; 
MP 430/08; PLP nº 306-A/02; MP 424/08; MP 
425/08; MP 426/08; MP 427/08; MP 428/08 e 
MP 429/08”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– José Carlos Aleluia, Vice-Líder do DEM; 
Lira Maia – DEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, Deputado José Genoíno. (Pausa.) 

Com a palavra a Deputada Rita Camata.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a nossa preocu-
pação é termos financiamento para a saúde pública.

Portanto, de forma singela, é fundamental am-
pliarmos o serviço de saúde no nosso País e que a 
União possa, de fato, dar a sua contribuição de forma 
mais substanciosa. 

Nesse sentido, nós somos contra a inversão de 
pauta, para podermos aprovar um financiamento que 
garanta saúde digna à população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, esta votação hoje não tem nada a ver com 
a Saúde – essa é a grande verdade.

O fundamento desta votação, a explicação para 
esta votação, não é um problema político, é patológi-
co. O que fundamenta isso a que estamos assistindo 
hoje é doentio, de um Presidente que não pode ser 
contrariado.

No momento em que o Congresso Nacional der-
rotou a CPMF, ele não suportou e disse: “Eu sou maior 
do que o Congresso Nacional. Eu vou fazer com que 
todos tenham que engolir novamente a CPMF”. E os 
áulicos palacianos, os cortesãos, sem dúvida alguma, 
se ajoelharam diante do todo-poderoso e disseram: 
“Vamos cumprir a ordem de V.Exa. Nós vamos des-
figurar a Saúde, mas vamos atender à vontade do 
imperador”.
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É isso ao que estamos assistindo hoje. É ridículo. 
É uma maldade com a Saúde!

No momento em que a emenda constitucional 
manda definir percentuais –para municípios, Estados 
e para a União -, pergunto: os Srs. Parlamentares que 
estão preocupados hoje em criar novamente a CPMF, 
criaram CPMF para os municípios quando estipularam 
15%? Criaram CPMF para os Estados, quando defi-
niram o percentual de 12%? Não! Aí fazem cara de 
paisagem. Aí não têm compromisso nenhum. Agora, a 
União não pode, hora nenhuma, ou seja, o Presidente 
não pode, hora nenhuma, ser contestado. A decisão 
do Congresso não vem com o intuito de dizer o que a 
sociedade deseja, mas com o intuito de dizer que ele, 
como todo-poderoso, não pode de maneira alguma se 
submeter às decisões do Congresso Nacional.

É isso o que peço a todos. Nós, que neste mo-
mento estamos assistindo a Saúde na UTI, em si-
tuação crítica e caótica, ouvimos representantes do 
Governo dizer: “Nós não temos dinheiro”. Não têm 
dinheiro como? 

Criaram um fundo soberano para financiar em-
presas...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Caiado, não preciso nem explicar, não é?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

Para orientar, Democratas.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com-
pletando o que o Deputado Caiado dizia, nós estamos 
aqui diante de um teatro. O Presidente da República vai 
fazendo com que esta Casa comece a ficar de joelhos. 
Além de desrespeitar a Justiça, sempre que pode ele 
desrespeita esta Casa.

A vontade soberana do Congresso Nacional foi 
derrubar a CPMF, não renová-la. Nem por isso o País 
quebrou, nem por isso se deixou de ter dinheiro para 
as atividades que a União precisa realizar. Agora que 
o Governo está com as burras cheias de dinheiro, por 
capricho do Presidente da República, por vingança 
ao Congresso Nacional, ele empurra goela abaixo a 
recriação da CPMF, dizendo que precisa de dinheiro 
para financiar a Saúde. É mentira. A Saúde precisa é 
de vergonha na cara do Presidente da República para 
destinar o dinheiro que já tem.

Por isso, queremos inverter a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PSDB.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está claro 

que hoje o que se quer impedir é que se ponha a mão 
no dinheiro do povo brasileiro. É inadmissível que se 
queria construir a possibilidade ou alternativa de uma 
nova fonte para um Governo que arrecada muito mais 
do que o previsto e que assume para o País que sobrou 
recursos. Os recursos são além dos previstos. E mais 
ainda, desrespeita uma posição do Congresso Nacio-
nal, que decidiu em dezembro passado não permitir a 
criação de um novo imposto. E o Governo já criou um 
novo imposto sobre os bancos para compensar parte 
do que chamava perda da CPMF, e hoje quer impor 
esse imposto ao povo brasileiro, sem discussão madura 
com o Congresso Nacional, por meio de emenda.

Por isso, vamos marcar nossa posição “sim” ao 
requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Presidente Lula disse que não tem nada a ver com 
esse negócio da CPMF. O Ministro José Múcio disse 
que não tem nada a ver. Perguntei ao Deputado Beto 
Albuquerque se foi ele que inventou, e ele respondeu 
que não. A Fátima, aqui do Governo, disse que ela 
também não foi. Não está na Mesa. Quem inventou 
essa tese da tal CPMF? Porque ninguém a inventou. 
O Governo diz que não tem nada a ver, não está na 
Mesa e aqui ninguém sabe. Estamos vivendo em um 
mundo virtual. Quem é o responsável por querer criar 
o novo tributo? Quem é a figura que quer propor? Nós 
precisamos saber. 

Não temos proposta, não temos projeto, o Go-
verno diz que não quer... Alguma coisa está errada. 
É preciso que alguém diga aqui quem quer recriar a 
CPMF. O Governo não quer e aqui ninguém é culpado. 
É preciso saber quem é o responsável.

Nós votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PMDB.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O PMDB quer saú-
de para todos os brasileiros. Vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, se o 
Governo quer uma outra fonte de financiamento para 
a Saúde, não precisa restabelecer o imposto sobre o 
cheque. Basta que, no âmbito dos debates da refor-
ma tributária, o Governo nos ajude a regulamentar o 
imposto sobre as grandes fortunas, a acabar com a 
isenção de Imposto de Renda para os estrangeiros que 
investem na Bolsa de Valores, a acabar com a dedução 
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de juros sobre capital próprio de que as empresas se 
beneficiam. Enfim, são inúmeras isenções e benefícios 
fiscais que o grande capital possui em nosso País e 
que poderiam ser extintos e se transformarem e nova 
fonte de financiamento para a Saúde.

Nós entendemos, inclusive, que, por justiça, es-
sas medidas deveriam ser tomadas, mas achamos 
que, para o financiamento da Saúde, não é necessária 
a criação de novas fontes. Basta, por exemplo, que o 
Governo diminua o superávit primário.

Então, nós orientamos o voto “sim” e quere-
mos...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Minoria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós votare-
mos “sim” ao requerimento.

Em meio ao que se desenha nesta tarde-noite, 
na Capital da República, vale destacar, entre algumas 
importantes decisões tomadas pelo Congresso, no 
ano passado, a vitória que o povo brasileiro obteve no 
Senado da República quando se sepultou a tentativa 
de prosseguir com a CPMF.

Àquele tempo, fez-se alarde sobre uma suposta 
perda de arrecadação do Governo. Passado o tempo, 
à luz dos dados que hoje já se obtêm, já fartamente 
traduzidos em jornais os mais diversos do Brasil, está 
claro que aquela suposta perda não houve. Pelo con-
trário, há um superávit primário robusto, que não enseja 
absolutamente a necessidade de aumentar qualquer 
tributo que seja neste País.

Portanto, nós queremos, mais uma vez, registrar 
o nosso absoluto repúdio a essa antidemocrática e 
antipopular iniciativa de impor mais um...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PT.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é engraçado que 
eles criaram a CPMF e não tinham dinheiro para a Saú-
de, e agora derrubaram a CPMF e dizem que o nosso 
Governo tem dinheiro de sobra. Isso é sinal de que este 
Governo está administrando muito bem o Brasil.

Por isso votamos contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-

les que forem favoráveis ao Requerimento nº 4 perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o art. 67 do Regimento Interno de-
termina o seguinte:

“Art. 67. A sessão extraordinária, com 
duração de quatro horas, será destinada ex-
clusivamente à discussão e votação das ma-
térias constantes da Ordem do Dia.

§1º A sessão extraordinária será convo-
cada pelo Presidente, de ofício, pelo Colégio 
de Líderes ou por deliberação do Plenário, a 
requerimento de qualquer Deputado”.

Por que invoco, neste momento, o art. 67, espe-
cificamente o § 1º? Porque encaminhamos à Mesa re-
querimento para a realização de sessão extraordinária 
no dia de hoje. É evidente que nesses requerimentos 
– na verdade, são 5 – nós apresentamos uma série 
de alternativas de itens que podem ser votados nessa 
sessão extraordinária. Entre eles, por exemplo, está a 
convenção da ONU que vai garantir o efeito constitu-
cional aos direitos da pessoa portadora de deficiên-
cia. Não é o único, mas esse eu destaco porque nós 
queremos votá-lo prioritariamente.

Aliás, Sr. Presidente, V.Exa. lembra-se de que 
ontem, na reunião de Líderes, eu havia proposto que 
esse item fosse votado ainda na sessão de ontem, mas 
recebemos a informação de que havia uma mobiliza-
ção e um pleito para que fosse votado hoje.

Muito bem, estamos propondo, portanto, Sr. Pre-
sidente, por meio de 5 requerimentos –para que tenha-
mos alternativas -, que seja convocada uma sessão 
extraordinária para as 20h do dia de hoje para votação 
de matérias importantes que constam da pauta, entre 
as quais a convenção da ONU para a pessoa porta-
dora de deficiência.

O que indago a V.Exa.? Em que momento da 
presente sessão iremos votar esses requerimentos. 
Por quê? É evidente que, se há uma proposta de ses-
são extraordinária, ela precisa ser votada na sessão 
ordinária. Aí V.Exa. vai dizer; “Bom, mas o Presidente 
pode convocar de ofício”. Isso só prejudicaria os re-
querimentos apresentados, se a convocação fosse 
feita nos termos de um deles. Caso não o seja, pedi-
mos a V.Exa. que proceda à votação desses requeri-
mentos de convocação de sessão extraordinária para 
o dia de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
tranqüilizar V.Exa. no sentido de que nós votaremos 
os requerimentos que propõem a realização de ses-
são extraordinária com pauta determinada –há mais 
de um requerimento.

Mas, tanto para V.Exa. quanto eu ficarmos mais 
tranqüilos, proponho a V.Exa. o seguinte: há, ainda, 2 
requerimentos de inversão de pauta a serem votados, 
e só após é que poderemos votar os requerimentos 
referentes à realização de sessão extraordinária, com 
determinada pauta. Se houvesse acordo, poderíamos 
retirar os 2 requerimentos de inversão pauta restantes 
–já votamos 4 ou 5 –e apreciar em seguida o requeri-
mento de convocação de sessão extraordinária, com 
pauta, como V.Exa. quer e eu quero também.

V.Exa. concorda com essa proposta?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente, V.Exa. é muito inteligente e tem uma 
capacidade enorme de sedução, mas, desta vez, não 
me convenceu. Vamos votar os 2 requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
V.Exa, então, está bastante tranqüilo quanto ao pro-
cedimento?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Claro. Vamos votar os 2 requerimentos e, em segui-
da, votaremos os requerimentos de sessão extraordi-
nária. Eu agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu o 
tranqüilizei tanto que quis provocar uma certa intran-
qüilidade.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente, 
para ajudar...

Ontem nós votamos a PEC dos Vereadores, e 
houve uma posição de que havia a possibilidade, in-
clusive sugerida pelo Deputado Ricardo Barros, de nós 
quebrarmos o interstício, para ainda hoje apreciarmos 
em segundo turno a matéria.

Eu indago a V.Exa. se há um entendimento de 
todos os partidos para que efetivamente isso possa se 
dar. Já que V.Exa. decidiu que, eventualmente, a ex-
traordinária estaria obstruída pela medida provisória, 
há possibilidade de, quem sabe, no período ainda or-
dinário, votarmos a PEC dos Vereadores e, bem como 
disse o Deputado ACM Neto, a convenção que trata 
dos deficientes físicos?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
é a requerimento, mas por unanimidade. Se houver 
unanimidade do Plenário –eu posso consultar em 
dado momento -, nós podemos votar, mas está difícil 
qualquer unanimidade neste momento.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Mas, Sr. Presidente, 

nem para a convenção da ONU que trata dos portado-
res de deficiência haveria unanimidade?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja: 
como há vários requerimentos, saberemos qual vai 
prevalecer. Esclareci isso quando respondi a uma in-
dagação do Deputado Chico Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa o Requerimento de Preferência nº 5, no 
seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 160, combinado com o art. 117, inciso 
XVI, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, preferência para apreciação dos 
itens constantes da pauta da sessão de hoje, 
na seguinte ordem: (...)”

Este requerimento é assinado pelo Deputado 
Ricardo Barros.

Antes, porém, há outro requerimento a ser apre-
ciado, pois requer a verificação de votação, no seguin-
te teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 185, § 4º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento de 
preferência de autoria do Deputado Ricardo 
Barros para a Ordem do Dia da sessão ordi-
nária desta data.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. – 

Ou seja, propõe a quebra de interstício.
Assina o Deputado Antônio Carlos Magalhães 

Neto, Líder do DEM.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado José Carlos Aleluia, que falará a favor da 
matéria. (Pausa.)

O SR. FERNANDO FERRO – Contra, Sr. Presi-
dente. O PT é contra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-
culpe-me.

O SR. FERNANDO FERRO – Estou me inscre-
vendo para falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ah, 
sim. V.Exa. está inscrito.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
estamos assistindo aqui a uma...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei a 
palavra ao Deputado José Carlos Aleluia porque não 
havia ninguém inscrito. Inscrevi V.Exa.. Em seguida, 
V.Exa. vai falar.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou aproveitar a 
oportunidade para permitir que as pessoas que nos 
acompanham saibam o que está acontecendo.

O que está acontecendo, Sr. Presidente, é que o 
Governo está pretendendo inverter a ordem natural dos 
trabalhos e votar a criação de um novo imposto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
conversado muito com os Deputados e Deputadas da 
base do Governo, que estão indignados. Eles mesmos 
estão indignados! O Governo trabalhou intensamen-
te no final do ano passado para recriar o imposto do 
cheque e não foi bem sucedido. O Governo, naquela 
oportunidade, disse que iam faltar recursos no Orça-
mento. Criou, então, um novo imposto, ampliou im-
postos, inclusive sobre a compra de geladeira. Quem 
compra geladeira está pagando mais imposto, por-
que o Governo ampliou o Imposto sobre Operações 
Financeiras. Ou seja, compra uma geladeira e paga 
uma geladeira para a indústria, uma geladeira para o 
Governo e outra para o banco.

Agora, o Governo vem criar um novo imposto que 
é praticamente o mesmo do cheque, usando a mesma 
base usada no Imposto sobre Operações Financeiras. 
O Governo sabe que é inconstitucional, que não tem 
amparo a criação desse imposto. Tanto é que não teve 
a cara de pau de propor a sua criação. Deixou, mais 
uma vez, esse trabalho sujo para a sua bancada na 
Câmara dos Deputados: propor um imposto que todo 
mundo sabe que não resiste a uma ação no Supremo 
Tribunal Federal.

Nós estamos querendo fazer a votação nominal 
desse requerimento, quebrando o interstício para, de 
cara, a sociedade saber quem não quer dinheiro para 
a saúde e quer apenas criar impostos.

Nós somos contra imposto. Vamos votar contra 
esse imposto. Queremos, portanto, quebrar o inters-
tício.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre De-
putado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos votar. Não 
queremos fugir do processo de votação. Queremos ex-
plicitar nossa posição política em relação a esse tema, 
diferentemente do que fala o Deputado José Carlos 
Aleluia, porque entendemos que é uma questão fun-
damental a luta para garantir a sustentação financeira 

da EC 29. Não adianta defender aqui, de maneira hi-
pócrita, uma emenda constitucional sem dizer de fato 
de onde vem o recurso para sustentá-la. 

É muito estranho, ao mesmo tempo, verificarmos 
esse discurso de ser contra o imposto. Ironicamente, 
junta a Direita e a Esquerda num argumento contra os 
impostos e contra uma iniciativa que, além do caráter 
de financiar a EC 29, tem a característica de garantir 
a fiscalização, de combater a sonegação, de combater 
contrabandistas, narcotraficantes que se utilizam desse 
processo de lavagem de dinheiro. Evidentemente, uma 
iniciativa como esta que identifica, regula e acompanha 
a circulação do dinheiro, favorece exatamente esses 
segmentos, que se beneficiam desse processo. 

Portanto, nós não podemos votar de forma ir-
responsável, sem deixar de reconhecer a importân-
cia de a matéria ser votada sem nenhum subterfúgio. 
Claramente exporemos a nossa exposição, como já o 
fizemos na votação passada. A Câmara dos Deputa-
dos já votou e aprovou essa iniciativa. Reafirmamos 
agora, com um caráter menor, dedicado à saúde, para 
dar sustentação à EC 29, e nós precisamos de recur-
sos para isso. 

Portanto, refutamos esse discurso que aparente-
mente tenta defender setores para não pagar imposto. 
Na verdade, a Oposição quer é sacrificar uma emenda 
constitucional que, ao não ter sustentação financeira, 
obviamente não terá como ser implementada. 

Por isso, somos contra esse requerimento de 
quebra de interstício, porque somos favoráveis à EC 
nº 29 e à sua sustentação financeira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de quebra de interstício.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, o Democratas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
um orador na tribuna.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Um orador 
que está tendo sua voz abafada por aqueles que es-
tão usando o chocalho para dizer “imposto não”. Eu 
pediria que parassem um pouco.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aliás, 
eu aproveito para pedir a V.Exas. que não façam baru-
lho, e a prova é que o Deputado José Carlos Aleluia 
está no debate e quer ser ouvido. Então, peço a todos 
que colaborem.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, é importante que a sociedade saiba que toda esta 
manifestação, aliás, que excede o Regimento Interno, 
é fruto da indignação que nasce na sociedade –e vêm 
aqui com apito -, da indignação de quem não admite 
ver em debate um imposto que já foi rejeitado como 
emenda constitucional.

Sr. Presidente –V.Exa. tem zelado tanto pela ima-
gem da Casa -, o que o Presidente Lula está fazendo 
com o Congresso Nacional é uma tentativa de desmora-
lizar, sobretudo a Câmara dos Deputados. Ele não tem 
coragem de propor o imposto e manda que a Câmara 
dos Deputados o faça. O Senado Federal já aprovou 
o dinheiro para a saúde, sem imposto, e o Senado Fe-
deral não é composto por irresponsáveis.

Portanto, queremos aprovar a quebra de interstí-
cio e agradecemos a V.Exa. a compreensão.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSDB.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para uma 
observação. De fato, não temos nenhuma intenção de 
criar qualquer constrangimento ao andamento dos tra-
balhos, mas este cofre aqui, “CSS não”, é o símbolo 
do que entendemos ser a situação atual do Governo. 
Os dados estão aí. O Governo teve superávit nominal 
no quadrimestre de 7 bilhões de reais, pagas todas as 
contas, inclusive as contas da dívida interna.

Então, o Governo tem “sim” recurso. E a Lei de 
Responsabilidade Fiscal não obriga, no caso da saú-
de pública, quando há recurso adicional, a haver uma 
fonte adicional para prover esse recurso. Pode fazer 
com o recurso corrente, é objeto na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Portanto, nossa manifestação tem o sentido de, 
mais uma vez, alertar para o fato de que o Governo 
tem, sim, como prover os recursos da Emenda nº 29 
sem necessidade de novo tributo, taxa ou alíquota. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSDB, 
“sim”. 

PMDB.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
SUS é um gigante...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putada Rita Camata, quero pedir de novo... A manifes-
tação, como o próprio Deputado José Carlos Aleluia 
observou, com razão, no mínimo rompe com os limites 
regimentais. É tolerável até determinado nível. Começa 
a ser intolerável quando atrapalha a sessão. 

Peço-lhes que respeitem todos os oradores, in-
distintamente. 

Continua com a palavra a Deputada Rita Cama-
ta, pelo PMDB.

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, o SUS 
é um gigante. No ano de 2006, foram mais de 2 bi-
lhões e 300 milhões de procedimentos ambulatoriais, 
mais de 300 milhões de consultas, mais de 2 milhões 
de partos.

Nós queremos melhorar o serviço de saúde, am-
pliar o Saúde da Família, que hoje são 28 mil equipes, 
para mais de 40 mil equipes. 

Com esse espírito, o PMDB vota contrariamen-
te ao requerimento e quer votar o financiamento da 
saúde hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
muitos anos o Governo não tinha um superávit nominal 
positivo. Todos os sites estão anunciando, até agora, 
um superávit nominal. O Governo está arrecadando 
como nunca arrecadou nos últimos anos. Por isso é 
que se está agitando esse cofre, para mostrar que o 
Governo está cheio. 

A finalidade de regulamentar a Emenda nº 29 é 
fixar um percentual. Nós precisamos, do dinheiro que 
se arrecada, dizer o percentual que é para a saúde. 
O percentual dos municípios é 15%, o dos Estados é 
12%. É para fixar aqui a União em 10%. Precisamos 
fixar em 10%, é menos do que os Estados e menos 
do que os municípios. Se cair a receita no futuro, even-
tualmente, também cai, porque é 10%; não tem a ver 
com quanto vai arrecadar, é apenas uma questão de 
prioridade, e saúde é prioridade no País.

Nós votamos “sim”.
A SRA. LUCIANA GENRO – PSOL, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-

culpe. PSOL.
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A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, o PSDB e 
o DEM sabem bem –talvez por isso sejam contra –que 
esse tipo de fundo criado para, em tese, financiar a 
saúde ou as áreas sociais, acaba sempre sendo des-
viado. Foi isso que aconteceu durante o Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, quando o Fundo Social de 
Emergência foi usado inclusive para comprar goiabada 
para a residência do então Presidente da República, 
conforme relatado pela imprensa à época. 

Entendemos que o que vai ocorrer é, mais uma 
vez, o desvio de recursos para compor o superávit 
primário. Em vez de aumentar de fato os recursos da 
saúde, o que o Governo vai fazer é substituir os recur-
sos que iriam de qualquer forma para a saúde. Porque 
o Governo tem que regulamentar a Emenda 29. Ele 
não pode deixar de dar... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL orienta “sim”. 

Liderança da Minoria. 
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
vivendo um momento terrível para a democracia brasi-
leira. Havia o entendimento nesta Casa para votarmos 
matéria de alto interesse. Hoje, na Câmara, segmentos 
importantíssimos reivindicam votações, como o dos 
portadores de deficiência, que querem ver a votação 
da Convenção da ONU que trata da matéria. 

Contudo, o Governo quer votar o quê? Criação 
de impostos. Isso é uma contradição! Isso é um des-
respeito à população brasileira! (Palmas.)

No ano passado, 36% do PIB foi comprometi-
do com tributos. Este ano, já se projeta para 37% do 
PIB. O trabalhador brasileiro no ano passado traba-
lhou 156 dias para pagar impostos. Querem duplicar 
isso. Isso é um absurdo contra a democracia, contra 
a população! 

Daí por que a razão, sim, da nossa indignação. 
Apesar do cofre do Governo cheio, abarrotado de di-
nheiro, querem mais, contrariando os interesses na-
cionais. 

“Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento de quebra de interstício.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há um 

cofrinho aí fazendo barulho. Vai ter gente, como eu... 
Se depois sobrar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa o Requerimento de Preferência nº 5 no 
seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 160 combinado com o art. 117, inciso 
XVI, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, preferência para apreciação dos 
itens constantes da pauta da sessão de hoje na 
seguinte ordem: PLP 306, de 2008; PDC 563, 
de 2008; PL 3.491-C, de 1993; PLP 132-A, de 
2007; PLP 77-A, de 2007; PL 4.207-D, de 2001; 
MP 424, de 2008; MP 425, de 2008; MP 426, 
de 2008; MP 427, de 2008; MP 428, de 2008; 
MP 429, de 2008; MP 430, de 2008.” 

Sala das Sessões,m 28 de maio de 2008. 
– Ricardo Barros, Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, Deputado Rafael Guerra. (Pausa.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado ACM Neto. (Pausa.) 

Para falar a favor, Deputado Maurício Rands. 
(Pausa.)

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Vicen-
tinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o nosso partido vota “sim” 
desta vez.

O SR. RONALDO CAIADO – Para encaminhar 
contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado 
Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, nós temos que discutir não só o requerimento, 
mas a gravidade da matéria pautada pelo Governo. 

Como V.Exa. está sendo muito rígido no tempo, 
temos aqui como capítulos de uma novela, quando 
os Parlamentares da base governista, principalmen-
te do Partido dos Trabalhadores, que é o partido dos 
tributos. O Partido dos Trabalhadores é o partido dos 
tributos. Nunca vi um povo mais encantado para arre-
cadar; garganta profunda. É realmente a mão no bolso 
do cidadão brasileiro. Esse aí é realmente o partido de 
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uma ganância ímpar que, mesmo ali com o cofre cheio, 
quer mais, quer mais.

Mas vejam: nós vimos alguns Parlamentares 
dizendo que, ao aprovarmos a Lei Complementar nº 
306, que regulamenta a Emenda nº 29, estaríamos 
não dizendo de que maneira a saúde seria financiada 
no Brasil. 

Ora, vejam bem, eu pergunto aos senhores: os 
senhores tiveram essa mesma preocupação com os 
municípios? Como é que o município financia a saúde? 
Nós definimos 15%? Criou-se aqui algum imposto pró-
prio para o município? Criou-se alguma fonte própria 
para o Estado? Então, que hipocrisia é essa?

É mais do que hipocrisia, é uma maldade com 
a saúde, no momento em que nós estamos definindo 
um percentual gradativo: o Governo vai ter 8,5% ago-
ra, com o acréscimo de apenas 6 bilhões de reais. No 
próximo ano seria 9,5%; depois, 9%, 9,5%, e 10%, 
em 2011.

Vejam, com tudo isso, o que o Governo respon-
de? Que não, que ele quer exatamente aumentar a 
carga tributária no Brasil; que não aceita vinculação 
no Governo. Eu, Presidente, tenho que dizer para onde 
vai cada centavo. Sabe para onde? Exatamente para 
o fundo soberano.

O telespectador, às vezes, não entende bem o 
que seja fundo soberano. Fundo soberano é o Gover-
no comprando dólares, emitindo títulos do Tesouro, 
pagando SELIC, taxa de 15%, e financiando... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

Para orientar, Democratas.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – As palavras finais 
do Caiado foram: “fundo soberano para sustentar as 
empreiteiras no exterior”.

O fundo que nós desejamos é o fundo soberano 
da saúde, Sr. Presidente. O que nós desejamos é que 
o Governo abra o seu cofre não para fazer e sustentar 
negócios quebrados. Queremos é que ponha recursos 
na saúde. 

Por isso V.Exa., que é médico –e tantos outros 
aqui no plenário, que lutaram por essa regulamen-
tação -, sabe que não é preciso, como todos os que 
estão aqui, criar um novo tributo para colocar dinheiro 
na saúde. 

Queremos agora dizer “não” à CPMF nova, que-
remos dizer “sim” à saúde. Precisamos pegar os 72 bi-
lhões e tirar apenas 6 para dar à saúde este ano, para 
cumprir o disposto na emenda constitucional. 

Portanto, querer agora fazer de afogadilho! Nós 
nem conhecemos o projeto que o Governo vai trazer. 
Ninguém aqui conhece, ninguém sabe. Portanto não 
queremos a inversão da pauta; queremos discutir. Não 
chegou ainda aqui...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSDB.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, claro 
que o País não quer, e nós vamos, como Oposição, 
lutar até o último momento para evitar a aprovação 
da nova CPMF.

O Governo, que reconhece que arrecadou bilhões 
e bilhões de reais acima do previsto; o Governo, que 
anuncia nesta tarde uma arrecadação nominal ainda 
muito maior do que o previsto –a emenda não é dis-
cutida com a sociedade, e nós nem o próprio Governo 
efetivamente a conhecemos -; o Governo, que progra-
ma mais bilhões de reais, inclusive para aumentos de 
servidor, diz que para a saúde não tem os recursos 
necessários – o Governo, que cria dificuldade sobre 
um projeto de lei de autoria de um Senador do próprio 
Partido dos Trabalhadores.

Vamos resistir e vamos trabalhar, vamos lutar 
até o último instante para que esse imposto não seja 
imposto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, que 
não é o partido dos tributos nem o de cofrinho cheio, 
quer argumentar quanto ao absurdo e ao erro de se 
usar a necessária –e até então unânime –regulamen-
tação da Emenda nº 29 para se criar essa contribuição 
fora da reforma tributária.

Repetindo: na regulamentação da Emenda nº 29, 
que não pede nenhum dinheiro novo, apenas a fixação 
de um percentual arrecadado progressivamente para 
a saúde, tão-somente isso – tão urgente isso! -, não 
é necessário, não é aceitável que venha essa CSS. 
Não tem cabimento. É algo absolutamente fora de lu-
gar. Prioridade é a convenção, por exemplo, para os 
portadores de deficiência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
o Governo quer? Quer votar um projeto fantasma, que 
ainda não apareceu. Não o lemos e não sabemos qual 
é. Não há culpado. O Presidente diz que não é ele; o 
Ministro José Múcio Monteiro diz que não é ele. Aqui 
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ninguém sabe quem está com essa maluca idéia de 
reeditar a CPMF, mas está no ar. Dizem que vai entrar 
daqui a pouco ou vai aparecer. E querem votar isso em 
primeiro lugar. Querem votar uma preferência, para se 
criar um novo tributo, sem nenhuma lógica, no instan-
te em que há superávit nominal –7 bilhões. Não havia 
superávit nominal no País há muitos anos. Havia supe-
rávit primário; era descontada a dívida. Agora, não, o 
Governo pagou as dívidas, aplicou o dinheiro e ainda 
sobrou 7 bilhões, que é o dinheiro que precisaria para 
a CPMF neste ano. 

Por isso, não queremos votar primeiro a regula-
mentação da Emenda nº 29.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
preciso justificar o meu voto anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero pedir aos Parlamentares que estão assoprando... 
Primeiro, a fotografia não pega o som. Já é suficiente 
aparecer na TV e na fotografia, para podermos conti-
nuar conduzindo. Como o elemento fotografia costuma 
ser importante...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PP.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
chegando a um momento de muita importância para 
a saúde do Brasil. Com esse requerimento de inver-
são, iremos tratar exatamente, como primeiro item da 
pauta, da Emenda nº 29, e todos desejam regulamen-
tar essa emenda para estabelecer percentuais para a 
saúde pública. 

Ontem, tivemos uma conversa com o Ministro. As 
pessoas ficam falando que a Saúde tem dinheiro, que o 
Governo tem dinheiro, mas nós, que vivemos na base, 
sabemos exatamente da necessidade de se dar melhor 
atendimento à saúde pública brasileira. Nós sabemos 
perfeitamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que são 
as instituições privadas, como as Santas Casas de Mi-
sericórdia deste País, que vivem bancando a saúde 
pública, porque o Governo não tem dinheiro para pa-
gar o atendimento feito. Atendem-se 300 mil pessoas 
e o SUS paga apenas 150 mil, e os outros 150 mil vão 
para o passivo. Conseqüentemente, o PP...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co. (Pausa.)

PV.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB. 
(Pausa.)

Minoria.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
mos que insistir aqui, vamos passar a noite toda dis-
cutindo, tentando mostrar para a tal base do Governo 
a importância de se rejeitar essa tentativa que vem 
do Governo. 

Ainda há pouco, eu participava de um debate 
com o eminente Líder da base do Governo, e dizia 
S.Exa. que o Planalto não tem nada a ver com essa 
criação do imposto. Trata-se de mais uma insinuação 
de que o Presidente não sabe, não ouviu e não viu, 
mas sabe, e soube antes da votação, com a elabora-
ção desta emenda de última hora, através de uma lei 
complementar, que não tem nada a ver com criação 
de impostos. 

Querem empurrar um imposto e criar mais um 
tributo para o Brasil.

Então, não tem razão disso. Ficaremos aqui em 
obstrução até vencer este simulacro que estão fazendo 
de tentativa de obstruir a votação legítima em defesa 
do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco encaminha “sim” e faz um apelo aos...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor. Eu quero pedir que se abaixe essa 
placa, porque atacar outro partido, que é o que diz a 
placa, não é permitido em plenário. Peço, então, por 
gentileza que a retire.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Fernando Ferro iniciou isso.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, estou orientando.

(Tumulto no plenário.)
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Espe-
rem um pouquinho só.

Qualquer cartaz que seja ofensivo eu quero que 
seja abaixado. 

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Olha, 
eu quero pedir calma a todos. 

(Tumulto no plenário.)
O SR. VICENTINHO – Tem que mandar baixar, 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

putado Waldir Neves, vocês...
O SR. WALDIR NEVES – Sr. Presidente, quem 

começou foi o PT. Nós estamos numa manifestação 
silenciosa. O Deputado Fernando Ferro começou com 
essa provocação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Eu não percebi.

O SR. WALDIR NEVES – Olha ali. Então, quem 
não agüenta não começa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tudo 
bem. Não, não, não, veja.

O SR. WALDIR NEVES – Nós estamos fazendo 
uma manifestação respeitosa, respeitem-nos também. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro orientar todos. Uma coisa é manifestação, disputa 
política; ofensa resulta no que houve ali: uma ameaça, 
felizmente não consumada. Se alguém quiser resolver 
isso, é lá fora. Agora, aqui dentro, não; aqui dentro, 
não. Não é verdade? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Bloco.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
orienta “sim” e faz um apelo à Oposição: que votemos 
logo essa questão, cada um com sua posição; e que 
apreciemos a Convenção da ONU sobre os direitos 
das pessoas com deficiência, que é um ponto impor-
tantíssimo da pauta de hoje, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Governo “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Deputados que forem favoráveis ao requerimento per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE.) – Verifica-

ção, Sr. Presidente
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR.) – Ve-

rificação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR.) – Verifica-

ção conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação conjunta concedida. 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PPS em obstrução. 
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PSDB em obstrução.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Governo “sim”, Sr. 
Presidente. 

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas en-
tra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
mocratas em obstrução.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Par-
tido dos Trabalhadores, estamos convocando todos os 
Deputados para que venham aqui votar o mais rápido 
possível, para discutirmos e debatermos a Emenda 
nº 29. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas em obstrução.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da 
República convoca os seus Parlamentares para virem 
o mais rápido possível ao plenário a fim de darmos 
seqüência às votações desta noite. Queremos votar a 
Emenda 29, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
breves comunicações. (Pausa.)

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, a Mi-
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noria está em obstrução, por gentileza. Presidente, a 
Minoria em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mino-
ria em obstrução.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Presidente, pela 
ordem. V.Exa. me permite 1 minuto?

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas reforça a orientação pela obstrução nesta 
votação. Obstrução que quer obstaculizar a recriação 
da CPMF. CPMF que já foi banida ano passado pelo 
Congresso Nacional e pela opinião pública.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia.) – Há 
uma seqüência de Parlamentares inscritos. Vou con-
ceder-lhes a palavra, conforme a ordem de inscrição, 
para breves comunicações.

Com a palavra o Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo este espaço para relatar sobre 
a Medida Provisória nº 432, que trata da reestruturação 
das dívidas agrícolas, apresentada no dia 27 de maio 
pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Após um ano de tratativas entre Ministérios da Agricul-
tura, Fazenda, Integração Nacional e Desenvolvimento 
Agrário com os Parlamentares e as entidades ligadas 
ao setor, a MP foi editada. A medida, tão aguardada 
pela classe produtora, traz novo fôlego para o setor. 
No entanto, ainda necessita de melhorias em alguns 
pontos da negociação, o que será feito por nós, Parla-
mentares, que representamos a classe produtora, por 
meio de emendas.

As ações que podem ser melhoradas são os pra-
zos, as taxas de juros e o percentual de bônus para 
quitação antecipada, nos casos de custeio, e percen-
tual de bônus para quitação antecipada, nos casos 
de custeio e investimentos das últimas safras. Ainda 
estamos no aguardo da publicação de resoluções que 
serão efetivadas pelo Banco Central.

A medida provisória vai contemplar 2,8 milhões 
de contratos de credito rural, inclusive dívidas dos anos 
80 e 90 já renegociadas, que juntos representam um 
saldo devedor de R$87,5 bilhões.

Os produtores rurais estavam ansiosos para que a 
medida fosse publicada. A categoria não suporta mais 
conviver com as dívidas contraídas de safras anterio-
res. Com a certeza de conquistar um novo alento ao 
setor é que durante todo esse período estive mobiliza-
do. Estamos preocupados, pois o País precisa seguir 
produzindo alimentos com qualidade. Com produção, 
o Brasil tem capacidade de abastecer tanto o merca-
do nacional quanto o internacional, suprindo, assim, a 
falta de alimentos que está tomando conta do mundo. 

Os produtores também precisam de um estímulo para 
tornarem-se adimplentes e recuperarem capacidade 
de acesso aos novos financiamentos. 

O pacote de medidas anunciado pelo Presidente 
Lula engloba um montante de R$75 bilhões, sendo que 
R$9 bilhões deverão ser revertidos em ganhos de ren-
da aos produtores por meio de bônus de adimplência 
e para liquidação total da dívida. O impacto fiscal será 
apenas de R$1,2 bilhão em função de que parte do 
endividamento trata de operações já lançadas como 
prejuízo ao Tesouro.

A MP define diferentes formas de negociação 
para cada grupo de dívida. As principais ações são: 
redução dos encargos sobre as prestações vencidas 
e não pagas; concessão de prazo adicional para pa-
gamento; redução das taxas de juros das operações 
de custeios prorrogados, de crédito fundiário e de al-
guns programas de investimento; diminuição do saldo 
devedor vencido entre as parcelas a vencer; descon-
tos para liquidação das operações antigas com risco 
da União e para liquidação de operações antigas do 
PRONAF; e tratamento diferenciado para o Nordeste e 
os municípios que decretarem estado de emergência 
ou calamidade. O Governo autoriza a renegociação 
de dívidas de mutuário inscrito no Cadastro Informati-dívidas de mutuário inscrito no Cadastro Informati-
vo de Créditos não Quitados do setor Público Federal 
(CADIN), desde que o motivo que originou a inscrição 
seja a dívida objeto da renegociação.

A MP pretende facilitar a liquidação das operações 
efetuadas nas décadas de 80 e 90. A medida prorroga 
dívidas de custeio das safras 2003/2004 a 2005/2006, 
prevendo redução das taxas de juros controlados de 
8,75 para 6,75% ao ano. As operações do FAT Giro 
Rural terão bônus de adimplência nas taxas de juros 
que cairão para 8,75% ao ano. As dívidas de investi-
mentos também terão redução de taxa de juros.

As operações repassadas pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
equalizadas pelo Tesouro Nacional terão autorização 
para renegociação de até 10% das operações de cada 
banco, com adicional de até 3 anos para pagamento e 
exigência do pagamento mínimo de 40% da parcela, 
com vencimento em 2008. 

Os limites e os prazos são maiores nos Estados 
do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso, onde a dívi-
da é maior. Também estão na medida a prorrogação 
do prazo de contratação das operações do Financia-
mento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) para 30 
de setembro de 2008. As operações de crédito rural 
inscritas na Dívida Ativa da União terão descontos de 
até 75% para liquidação das operações em 2008, que 
serão inversamente proporcionais aos saldos devedo-
res. Está prevista a prorrogação por até 5 anos, com 
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concessão de bônus de adimplência sobre as parcelas 
de até 70%. Ainda permite a suspensão das execuções 
judiciais das operações enquadradas no processo de 
renegociação.

Para as dívidas vencidas com encargos atrelados 
á Taxa Média SELIC (TMS) mais 1%, passará a ser 
adotado o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA) mais 6% ao ano.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) definirá 
prazos para que os produtores manifestem interesse 
em aderir ao novo plano de reestruturação do endivi-
damento, para o pagamento do valor mínimo sobre 
as prestações vencidas, para renegociação do saldo 
devedor e para que os agentes financeiros atualizem 
seus sistemas e formalizem as renegociações.

Sr. Presidente, também ressalto mais duas pro-
postas lançadas junto com a reestruturação do passivo 
agrícola. A primeira é o lançamento do projeto de lei 
que cria o Fundo de Catástrofe, para dar sustentação 
a um sistema de seguros para a área agrícola. Outra 
proposta é o decreto que cria a carreira de Adido Agrí-
cola nos principais mercados de interesse nacional, 
como Estados Unidos, União Européia, Rússia, Japão, 
China, África do Sul e Argentina. Ainda são ações es-
tratégicas do Governo: investimentos maciços na de-
fesa sanitária e na pesquisa agropecuária.

Sr. Presidente, solicito que seja autorizada a divul-
gação de nosso discurso no programa A Voz do Brasil 
e nos demais órgãos de comunicação da Casa.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apresentar à Mesa um projeto de lei que altera o 
art. 26 da Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes 
e bases para a educação nacional, no intuito de po-
der incluir a leitura como matéria curricular de toda a 
educação básica.

Nós entendemos, Sr. Presidente, que a leitura é 
fundamental para prepararmos não apenas culturalmen-
te, mas também para fazer com que repetitivamente se 
torne um padrão de uso da população brasileira.

Portanto, esse projeto visa que a leitura, como 
instrumento regular de matéria no ensino básico, pro-
mova a educação do povo brasileiro e que o incentive 
a ler mais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma breve comunicação sobre a Subcomissão 
de Agricultura destinada a estudar a rastreabilidade do 
gado bovino e bubalino, que concluiu seus trabalhos 
e aprovou um relatório por unanimidade, com a apre-
sentação de um anteprojeto de lei, que será discutido 
na próxima quarta-feira na Comissão de Agricultura. 
Esse projeto resolverá definitivamente o problema da 
rastreabilidade do gado no País. É um projeto sim-
ples que atende a todos os produtores, do pequeno 
ao grande. 

Na condição de Presidente desta Subcomissão, 
quero, de público, agradecer aos Deputados que dela 
participaram, bem como ao Relator, Deputado Abelar-
do Lupion, pelo brilhante trabalho. 

Essa proposta que agora segue para a Comis-
são de Agricultura é de simples entendimento para 
nosso produtor. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que foi 
uma vitória da nossa Subcomissão e que o projeto de 
lei virá brevemente a este plenário para ser votado. 

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, conforme a lista de inscrição, ao ilustre 
Deputado Rafael Guerra, Presidente da Frente Parla-
mentar da Saúde.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, quero, em primeiro lugar, registrar a 
presença de representantes de entidades de classe 
e agradecer a todos aqueles que, convocados pela 
Frente Parlamentar da Saúde, compareceram hoje à 
Câmara dos Deputados. Aqui estão conselheiros de 
medicina, odontologia, nutrição, psicologia –o Con-
selho de Odontologia têm 20 Estados representados 
aqui –e representantes da Associação Médica Brasi-
leira, da Federação Nacional dos Médicos, do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia, da Pastoral da Saúde, 
da Associação Médica de Brasília e do Sindicato dos 
Médicos de Brasília. 

Quero me desculpar com os senhores, porque 
em momento algum a Frente Parlamentar os convidou 
para virem participar de uma sessão tão deprimente 
quanto esta.

Há 15 anos vimos trabalhando para regulamentar 
e garantir o financiamento da Saúde. E, afinal, com a 
expectativa do voto para hoje, a menos de 24 horas, 
vem o Governo anunciar um substitutivo, que até agora 
não apareceu. Se os Deputados que fazem obstrução 
neste momento pararem de obstruir, o Governo não 
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terá como apresentar o substitutivo anunciado ontem. 
Ou seja, está, sim, constrangendo e humilhando a 
Câmara dos Deputados. É isso que está acontecendo 
conosco, senhores.

O Senado extinguiu a CPMF e aprovou uma 
proposta que atende ao movimento da reforma sani-
tária brasileira. Agora, o Governo quer nos impingir a 
pecha de ressuscitarmos a CPMF e aprovarmos uma 
proposta de financiamento ridícula para a Saúde, que 
não apresenta nada em relação ao que vimos nos úl-
timos 15 anos.

É por não querermos votar o substitutivo que não 
conhecemos –nem conhecemos! –que está havendo 
aqui, hoje, esta sessão tão desagradável, com obstru-
ção dos trabalhos, de modo que vamos ter obstrução 
até onde for possível e até que os Parlamentares desta 
Casa reajam a essa humilhação.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB-TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
justificar meu voto. Na votação anterior, segui a orien-
tação do PMDB.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, também segui orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Al-
guém mais quer justificar o voto? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, aproveitando o ensejo do seminário 
Mineração e sua Importância na Economia Brasileira, 
quero cumprimentar os membros da Frente Parlamen-
tar que organizaram esse importante evento para a 
mineração no Brasil e tecer alguns comentários sobre 
a atividade mineral no meu Estado.

A atividade mineradora no Estado de Mato Gros-
so passa por um processo de transformação com 
mudança de métodos e formas de produção, por um 
processo de implantação de tecnologias mais eficien-
tes e da necessária institucionalização da atividade. 
Assim sendo, é imprescindível que o Estado esteja 
na linha de frente na promoção das mudanças do 
atual status quo.

Quero também registrar que, de 29 a 31 deste 
mês, de amanhã a sábado, será realizado o 1º Seminá-
rio de Mineração e Meio Ambiente do Estado de Mato 
Grosso, e valho-me do ensejo para cumprimentar os 
geólogos do Brasil, em especial os de Mato Grosso, 
pelo transcurso do Dia do Geólogo. 

Nosso Estado tem um grande potencial no setor 
de minérios, Sr. Presidente. Peço, então, ao Ministé-
rio de Minas e Energia e ao Departamento Nacional 

e Produção Mineral que realizem o rastreamento de 
fósforo e de outros minerais que podem contribuir para 
ajudar o País na produção de adubos e fertilizantes de 
que a agropecuária nacional precisa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Wilson Campos. (Pausa.)

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
justificado. Alguém mais quer justificar.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Waldir Ma-
ranhão. (Pausa.) Ausente do plenário neste instante.

Com a palavra o Sr. Deputado André de Paula. 
(Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Sr. Deputado Zé Geraldo. (Pau-
sa.)

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB-
MG. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para 
justificar o meu voto no último requerimento. Eu estava 
em audiência com o Ministro Geddel Vieira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
justificado, Deputada Maria Lúcia...

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Maria Lú-
cia Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Maria 
Lúcia Cardoso.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Minas Ge-
rais tem duas Marias na representação do Estado: Ma-
ria do Carmo Lara e eu, Maria Lúcia Cardoso. Maria 
Helena é do Norte. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
V.Exa. estava encoberta, eu não a vi.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Não tem 
problema, porque a Deputada Maria Helena é uma 
simpatia. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Co-
nheço os 513 Deputados. V.Exa. realiza trabalho tão 
brilhante nesta Casa e tem atuação tão marcante, 
como eu não a conheceria? Eu seria o último a não 
reconhecê-la, por seu brilhantismo, atuação e dedi-
cação à Casa. No entanto, minha visão estava en-
coberta... 

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Presi-
dente, eu sei que, com a chegada da Deputada Maria 
Helena, V.Exa. se confundiu, porque a beleza de S.Exa. 
realmente confunde.

Agradeço a oportunidade.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-
ro saudar meu grande amigo João Paulo Cunha, ex-
Presidente desta instituição.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado Zé Ge-
raldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, demais pessoas que me ouvem neste momento, 
neste final de semana, estive em Óbidos, cidade do 
Estado do Pará. E uma das principais reclamações 
que ouvi ali, tanto de quem mora na área rural quanto 
de quem reside na área urbana, diz respeito à falta de 
assistência médica no Município.

Quero parabenizar a Governadora Ana Júlia pela 
conclusão, provavelmente nos próximos 90 dias, de 
lindo hospital em Óbidos. Com certeza, bem apare-
lhado e firmando convênios para ações básicas em 
saúde, ele possibilitará melhoria de atendimento na 
área de saúde da cidade, que hoje conta apenas com 
3 médicos.

Esse hospital é uma prova de que precisamos, 
sim, criar impostos para investir em áreas essenciais 
à população.

Nossos adversários, que passaram 20, 30 anos 
sem fazer os necessários investimentos em educa-
ção e saúde, estão agora desesperados. Derrubaram 
a CPMF, retirando 40 bilhões de reais da União –e a 
maioria desses recursos seria para investir em saúde 
pública, em benefício daqueles que não podem pagar 
um bom plano de saúde. Quando o Governo propõe 
a esta Casa a criação de impostos para serem apli-
cados na melhoria da vida do povo brasileiro, tentam 
passar para a opinião púbica a imagem de que este 
Governo é tributarista.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra, pela ordem, o Deputado Duarte Nogueira. 
(Pausa.)

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Silvio 
Torres. (Pausa.)

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Nilson 
Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vivemos no plenário desta Casa uma si-
tuação paradoxal.

O povo brasileiro precisa de saúde pública de 
qualidade. Os Governadores e os Prefeitos do PSDB 
e do DEM querem ajudar a população, garantindo-lhe 

saúde de qualidade. E em lugar algum do mundo é 
possível garantir saúde pública sem financiamento.

Ora, a base do Governo tomou a iniciativa, sim, 
de propor uma fonte de financiamento para garantir 
saúde pública universal, com um mínimo de quali-
dade. 

Entretanto, com muita tristeza, vejo a Oposição, 
perdida e sem bandeiras, ficar criticando o acessório, 
porque se apegou à análise da matéria em que foi in-
serida a contribuição. Essa é uma questão secundária. 
O fundamental a ser discutido é a fonte de financia-
mento para a saúde pública. Esse deve ser o nosso 
compromisso.

Faço um apelo à Oposição desta Casa para que 
deixe de pensar em si mesma, deixe de direcionar sua 
crítica política particularmente no Presidente Lula e 
veja os reais interesses do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução, contra a criação da 
CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

Resultado da votação. 

VOTARAM

Sim    262
NÃO       8
ABSTENÇÕES     5
TOTAL   275

É APROVADO O REQUERIMENTO DE PRE-
FERÊNCIA Nº 5, PARA APRECIAÇÃO DOS ITENS 
CONSTANTES DA PAUTA DA SESSÃO DE HOJE NA 
SEGUINTE ORDEM: PLP 306, DE 2008; PDC 563, 
DE 2008; PL 3.491-C, DE 1993; PLP 132-A, DE 2007; 
PLP 77-A, DE 2007; PL 4.207-D, DE 2001; MP 424, 
DE 2008; MP 425, DE 2008; MP 426, DE 2008; MP 
427, DE 2008; MP 428, DE 2008; MP 429, DE 2008; 
MP 430, DE 2008.

 
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 424/2008 – REQUERIMENTO DE 
PREFERÊNCIA Nº 5 – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 28/05/2008 18:17

Encerramento da votação: 28/05/2008 18:38

Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia 

Inocêncio Oliveira 
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O SR. JOÃO DADO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, eu não con-
segui votar, por defeito do equipamento. Votei com o 
Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Está 
prejudicado o requerimento do Deputado Fernando 
Coruja, nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do parágrafo único, II, d, do art. 83 do Regi-
mento Interno, inversão da pauta para que o 
item 9 (MP nº 306-A/08), constante da Ordem 
do Dia, passa a figurar como item 13.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
também não consegui votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação da 
Medida Provisória nº 426/2008 e da Medida 
Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Para 
encaminhar a favor, com a palavra o Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, apresentamos este reque-
rimento a fim de que, logo que se findar esta sessão 
ordinária, possamos realizar sessão extraordinária para 
salvar o dia de hoje da Câmara dos Deputados. 

Por isso mesmo, elencamos todos os itens que, 
em nossa opinião, reúnem condições para serem vota-
dos, especialmente aqueles cujo mérito está em conso-
nância com as expectativas da sociedade brasileira. 

Neste requerimento, por exemplo, incluímos a 
medida provisória que trata do reajuste dos bombei-
ros e militares do Distrito Federal e que não tranca a 
pauta da Câmara. 

Há pouco, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
fora do plenário, ouvi um grupo de pessoas preocupa-
do com a não-votação da regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29. Não há ninguém que lamente 
mais a não-votação dessa Emenda que vai assegurar 
recursos adicionais para a saúde do Brasil do que o 
Democratas. Por quê? Porque, se essa medida está 
pautada e hoje temos a oportunidade de sobre ela de-
liberar, isso se deve a uma luta, a uma reivindicação, 
a um pleito da bancada do Democratas. 

No entanto, Sr. Presidente, não estamos aqui 
para ser enganados. Não estamos aqui para aceitar 
passivamente, de braços cruzados e de olhos fecha-
dos, o descumprimento de acordo. 
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Em minha opinião, nada é mais sagrado em po-
lítica do que a palavra dada. Todavia, alguns Líderes 
partidários da base do Governo estão descumprindo o 
acordo que versa sobre a votação da Emenda Consti-
tucional nº 29 nos termos em que ela foi encaminhada 
pelo Senado Federal, claro, sem compromisso quanto 
ao mérito. 

E o que faz o Governo? Aproveita discussão tão 
importante para o País e propõe a recriação da CPMF. 
É mais imposto, é menos dinheiro no bolso do cida-
dão. Se o Congresso Nacional aprovar, com certeza, 
vai dar um tiro na cabeça.

O SR. JORGINHO MALULY –Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem, com base 
no art. 5º, incisos I e II, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
quero solicitar uma informação. Fomos testemunhas 
de um ato lamentável. Se Deputados não intervies-
sem, teríamos uma agressão física consumada no 
plenário da Casa. 

Gostaria, então, que a Mesa considerasse avaliar 
o fato baseada nos incisos I e II do art. 5º citados: “per-
turbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões 
de comissão” e “praticar atos que infrinjam as regras 
da boa conduta nas dependências da Casa”. 

Agressão física não é uma boa conduta, Sr. Pre-
sidente. 

Levanto esta questão de ordem para que a Mesa 
Diretora – aproveito que o Corregedor está presente – 
analise os fatos e diligencie para que não se repitam, 
até constrangendo Deputados em suas manifestações. 
Se Deputados não tivessem segurado o colega, tería-
mos tido uma agressão física no plenário, o que seria 
lamentável.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Vou 
enviar a questão de ordem de V.Exa. para análise do 
Corregedor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Para 
encaminhar a favor...

O SR. JOSÉ GENOÍNO –Houve encaminhamento 
a favor, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Hou-
ve. Agora, como autor, vai falar o Deputado Eduardo 
Sciarra.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. TAKAYAMA (Bloco/PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do Bloco.

O SR. DR. PINOTTI (DEM-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –Sr. Presidente, o Democratas 
vota a favor do requerimento, mas não quero perder a 
oportunidade de me manifestar totalmente favorável à 
Emenda Constitucional nº 29 e totalmente contrário ao 
novo imposto. É um absurdo que se ponha uma coisa 
em função da outra. Somos maduros, formados. Uma 
coisa nada tem a ver com a outra. O povo brasileiro 
está cansado de pagar impostos. Pagamos a mesma 
taxa fiscal que é paga nos países escandinavos, só 
que lá existe cidadania plena para todo mundo. Existe 
educação, saúde, segurança, emprego, enfim, tudo. 
Aqui, quem quer ter sua cidadania tem que a comprar 
novamente no mercado, apesar de pagarmos uma taxa 
próxima de 40% de impostos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Deputa-
do, adotei uma postura igual para todos. O Democratas 
recomenda o voto “sim” ao requerimento. É isso?

Como vota o PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, o 
PSDB recomenda o voto “sim”, por várias razões. A 
primeira delas é que esta matéria é polêmica, como 
se está vendo. Inclusive, hoje houve uma escaramuça 
no plenário.

Na sessão extraordinária, precisaremos votar pri-
meiro as matérias que interessam. Aliás, há pessoas 
esperando. É o pessoal com deficiência física.

Há mais um motivo bastante concreto. Ninguém 
até agora viu o que é essa CSS. Não sabemos o que 
é isso. Vamos votar algo que vai mexer no bolso do 
brasileiro, e os Parlamentares, representantes dos bra-
sileiros, não sabem o que é. Significa Contribuição Su-
persecreta? É isso que significa? Precisamos saber.

Queremos que, na sessão extraordinária, a pauta 
seja definida previamente.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Como 

vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) –Sr. Presidente, vou usar 1 minuto, 
seguindo a orientação de V.Exa.
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Queria ter encaminhado contrariamente porque se 
está votando um requerimento definindo previamente 
a pauta. A convocação da sessão extraordinária é uma 
coisa, outra é a definição prévia da pauta, que é com-
petência do Presidente da Câmara. Somos contrários 
ao requerimento ao definir previamente a pauta, até 
porque queremos que na pauta da sessão extraordiná-
ria a ser convocada seja incluída a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 como conseqüência.

Queremos regulamentar a Emenda nº 29. Que-
remos mais verbas para a saúde e estamos dizendo 
como viabilizar mais verba para o SAMU, para o Far-
mácia Popular, para o Saúde na Escola, para o Saúde 
da Família. Estamos dizendo como vamos viabilizar a 
regulamentação dessa emenda. Regulamentar a Emen-
da Constitucional nº 29 sem dar a fonte de recursos é 
um discurso vazio. Por isso, queremos discutir isso na 
sessão extraordinária.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, para contraditar. O Deputado apre-
sentou questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –O De-
putado estava orientando a bancada, não fez questão 
de ordem.

Como vota o PSOL.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, enten-
demos que é necessário votar a Emenda nº 29 e sua 
regulamentação e ser desvinculada da discussão da 
recriação do imposto sobre o cheque. Este discurso 
de que não se pode criar uma despesa sem a fonte do 
recurso está valendo para a regulamentação da Emen-
da nº 29, mas não está valendo, por exemplo, quando 
o Presidente do Banco Central decide aumentar em 
0,5% a taxa de juro em nosso País e isso custe 2,4 
bilhões a mais de juros para o País ao ano.

Portanto, é preciso que se debata as coisas como 
elas são. O País precisa investir mais em saúde. Essa 
necessidade independe do debate sobre a recriação 
do imposto sobre o cheque. 

Por isso, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Como 

vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

–Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Como 

Líder pediu a palavra o Deputado Henrique Fontana.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

–Então, peço a V.Exa. que me conceda...

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. 
Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –O 
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o debate de hoje será longo e precisa 
ter a profundidade necessária. Quero dirigir-me de for-
ma muito especial aos Parlamentares que compõem 
a base de sustentação do nosso Governo. Temos dito 
sempre respeitando a Oposição que a elevação dos 
investimentos em saúde é uma necessidade do País.

Ao propormos, por exemplo, nova fonte para finan-
ciar a elevação dos investimentos em saúde, estamos 
aqui defendendo 50 milhões de brasileiros que serão 
beneficiados pelas 12 mil equipes do Programa Saúde 
da Família a serem constituídas com esse recurso novo. 
Estamos aqui, Deputado Armando Abílio, defendendo 
o interesse de 90 milhões de brasileiros que hoje não 
são atendidos pelo serviço de ambulâncias do SAMU 
e que passarão a ter esse direito. Estamos defendendo 
aqui, com responsabilidade, a implantação de 4.700 
novos leitos de UTI para atender às pessoas quando 
precisarem desse tratamento. Estamos defendendo 
aqui a ampliação dos recursos para melhorar a remu-
neração dos nossos hospitais públicos.

E a Oposição tem um discurso fácil, que beira o 
demagógico. Ela diz que o País tem dinheiro sobran-
do. Ela defendeu, há poucos meses, a redução de 20 
bilhões que financiavam a saúde – ou seja, arrancou 
20 bilhões que eram da saúde – e, agora, 4 meses 
depois, dobra a aposta, Deputado Adão Pretto, e diz 
que, além de retirar os 20 bilhões, quer colocar mais 
15 bilhões sem fonte de financiamento.

Quando eu ouço os discursos do Líder do Demo-
cratas e do Líder do PSDB, que dizem que o Brasil tem 
dinheiro de sobra, eu pergunto: onde ficam as famílias 
brasileiras que hoje não têm uma rede de esgoto na 
frente de sua casa? A metade da população brasilei-
ra não tem rede de coleta de esgoto na frente da sua 
casa. Onde ficam os milhões que moram em favelas 
em péssimas condições de moradia?

O nosso Governo quer investir mais em saúde, 
mas quer investir mais também em habitação, em sa-
neamento básico, quer ampliar as vagas das universi-
dades, investindo mais em educação.

Estamos, sim, colocando mais recursos na saúde, 
a partir da ampliação de arrecadação que está ocor-
rendo neste ano. Agora, é bom que se diga que quem 
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tem responsabilidade com o futuro da saúde no País 
sabe que, quando abrimos um hospital, Deputado Pi-
notti, temos de financiá-lo ao longo dos próximos 20 
anos. Não se trata de financiar com eventual melhoria 
de arrecadação num ano e, no ano seguinte, não haver 
dinheiro para pagar o salário do médico, para garantir 
o medicamento, os equipamentos que têm de estar 
dentro daquele hospital.

A nossa base diz ao Brasil, com muita segurança, 
que nós temos responsabilidade com a saúde públi-
ca, mas também com todos os investimentos sociais 
e em infra-estrutura.

É preciso que se chame a atenção relativamente 
a mais um aspecto: nós sabemos que a Contribuição 
Social para a Saúde, com alíquota extremamente redu-
zida, é a quarta parte daquilo que era cobrado no caso 
da antiga CPMF. Estamos defendendo a introdução des-
sa alíquota, Deputado Ciro Gomes, com isenção para 
todos aqueles que ganham até 3 mil reais. Ou seja, 90 
milhões de brasileiros não pagarão nem 1 centavo. E o 
que é melhor: vão se beneficiar com os novos postos 
de saúde, com os novos centros de atendimento ao 
paciente com câncer e de cardiologia.

Há algo que tem de ser dito aqui. Alguns decla-
ravam: “Se a alíquota for pequena, eu concordo que 
tenha uma contribuição sobre movimentação financei-
ra”. Por que agora negam esse voto? Sabemos o papel 
que tem uma contribuição como a Contribuição Social 
para a Saúde. Valerá também para que se cruzem da-
dos e se evite sonegação, lavagem de dinheiro, roubo 
do dinheiro público.

E é interessante dizer que todos os Governadores 
do PSDB – todos, sem exceção – apóiam uma fonte de 
financiamento para a saúde, com responsabilidade.

Agora, a pergunta que fica é esta: que solução 
propõe a Oposição para a saúde? A solução seria o 
dinheiro cair do céu? A solução seria diminuir investi-
mentos nas estradas ou a abertura de escolas técni-
cas? Não, Sr. Presidente!

Estamos aqui para agradecer, em primeiro lu-
gar, à nossa base aliada, que tem a coragem de fazer 
uma discussão franca com o País, responsável, por-
que não queremos assistir ao agravamento das con-
dições de atendimento da saúde, sem dinheiro real 
para fazer frente a essa dificuldade. Sabemos que 
muito do dinheiro público desviado se recupera com 
uma fiscalização adequada, o que essa contribuição 
nos permite fazer.

Ouvi outro dia que essa contribuição não teria 
sentido. Pergunto: tem ou não sentido garantir postos 
do Saúde da Família para 50 milhões de brasileiros? 
Tem ou não sentido garantir ambulâncias do SAMU em 
todo o território nacional para atender a pessoa que 

pode morrer por falta desse atendimento? Tem ou não 
sentido 28 milhões de estudantes serem atendidos no 
Programa Saúde na Escola? Tem ou não sentido au-
mentar a oferta de medicamentos para que a popula-
ção possa ser atendida com dignidade?

O nosso desafio é responsabilidade com a saú-
de e responsabilidade com o País. Quando falam em 
gastança, não dizem onde era para se deixar de gas-
tar. Ou o Governo deveria suspender, por exemplo, o 
aumento dos salários dos servidores públicos? Ou o 
Governo não deveria ter uma política de desenvolvi-
mento industrial?

Sr. Presidente, vamos ao debate, vamos à vota-
ção da regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, para destinar mais recursos à saúde.

O SR. ENIO BACCI –Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido nas votações anteriores.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Infor-
mo ao Plenário que, no Supremo Tribunal Federal, a 
pesquisa com células-tronco, até o momento, recebeu 
5 votos a favor e 2 contra. (Palmas.)

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei confor-
me o partido nas votações anteriores.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. NEUDO CAMPOS (PP-RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Conce-
do a palavra ao nobre Deputado ACM Neto, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) –Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, só posso che-
gar a uma conclusão, uma infeliz conclusão: estamos 
diante de um fato que é um misto de comédia com 
tragédia. Eu disse isso mais cedo na Comissão da 
Reforma Tributária e me sinto obrigado a repetir agora 
no plenário da Câmara.
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Comédia por quê? Porque o Sr. Rachid, Secretá-
rio da Receita Federal, quando indagado sobre o novo 
imposto que está sendo criado, disse: “Não, isso não é 
comigo! Isso não é com o Governo! Isso não é com a 
área fazendária. O Presidente da República se negou 
a encaminhar para o Legislativo qualquer proposta de 
criação de novo imposto”.

Por que eu digo que é comédia, e uma comédia 
brutal, triste? Porque todo mundo sabe, até os mais 
leigos em política, que jamais a base do Governo – 
para respeitar uma palavra dada pelo Deputado Miro 
Teixeira mais cedo – uma parte da base do Governo, 
uma parte considerável da base do Governo, muito 
obediente, muito disposta a sempre responder sim, não 
iria produzir da sua própria cabeça e por sua própria 
vontade a proposta de criação desse imposto. Portan-
to, o Sr. Rachid, o Ministro da Fazenda e o Presidente 
não conseguem sustentar a tese de que o Governo 
não está por trás disso, porque está.

Mas aí vem o lado da tragédia – esse, sim, muito mais 
sério. Qual é o lado da tragédia? O Governo, ao não admitir 
colocar diretamente a sua digital para assumir a paternida-
de, transferiu a batata quente para os Srs. Deputados, ou 
para uma parte deles, da sua base nesta Casa. Mas será 
possível que podemos aprofundar o desgaste...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Depu-
tado Líder, me perdoe. Vou encerrar.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra-
balhos, antes convocando sessão extraordinária para 
hoje, quarta-feira, 28 de maio, às 19h05min, com a 
seguinte Ordem do Dia...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
–Sr. Presidente, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Quem 
está chamando?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
–Eu tive a palavra cassada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
–Como?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
–Eu quero saber...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –É que 
encerrou. Mas agora está assegurada a sua palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
–Mas eu quero saber se V.Exa. vai considerar que o 
restante de tempo diz respeito a esta sessão, porque 
na sessão seguinte, novamente, eu poderei...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –V.Exa. 
vai concluir o seu tempo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
–Eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –E pode-
rá ter outro tempo na presente sessão, caso queira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
prejudicados os requerimentos de realização de ses-
são extraordinária:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação da 
Medida Provisória nº 426/2008 e da Medida 
Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM.

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação do 
Projeto de Lei nº 3.491-C/1993 e da Medida 
Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Lira Maia –DEM.

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação do 
Projeto de Lei nº 4.207-D/2001 e da Medida 
Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Luiz Carreira –DEM.

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação da 
Medida Provisória nº 425/2008 e da Medida 
Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto – Líder 
do DEM.

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do § 1º, art. 67, c/c art. 117, III, todos 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão extraordinária, 
após a sessão ordinária, para deliberação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 563/2008 e 
da Medida Provisória nº 410/2007.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Paulo Bornhausen –Vice-Líder do DEM.
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Sr. Presidente, requeremos, nos termos re-
gimentais, a realização de sessão extraordinária, 
hoje, 28 de maio, após a sessão ordinária, com 
a seguinte pauta: Medida Provisória nº 410/07 
e Projeto de Lei Complementar nº 306/08.

Sala das Sessões,  de maio de 2008. – 
Ricardo Barros, Vice-Líder do PP.

VII –ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 3

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 8
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ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Monteiro PT 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Corrêa PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 19

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PTB 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 33
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MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Saturnino Masson PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
Nelson Goetten PR 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 

Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 13

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 2

MARANHÃO

Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
José Airton Cirilo PT 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Wilson PT 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 6

BAHIA

Jorge Khoury DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandro Matos PR 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 4

RIO GRANDE DO SUL

Claudio Diaz PSDB 
Germano Bonow DEM 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 28 de maio, às 19h05min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410-B, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 8, de 2008 (Medida Provisória 
nº 410-A, de 2007), que acrescenta artigo à 
Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, criando 
o contrato de trabalhador rural por pequeno 
prazo; estabelece normas transitórias sobre 
a aposentadoria do trabalhador rural; prorro-
ga o prazo de contratação de financiamentos 
rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 
11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera 
as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
7.102, de 20 de junho de 1993, 9.017, de 30 de 
março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991. Pendente de parecer.

Prazo na Comissão Mista: 19-2-08 
Prazo na Câmara: 4-3-08 
Sobresta a Pauta em: 22-3-08 (46º 

Dia)
Perda de Eficácia: 4-6-08

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 306-A, DE 2008 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar n° 306-A, de 2008, que 
dispõe sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente por Estados, Distri-
to Federal, Municípios e União em ações e 
serviços públicos de saúde, os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avalia-
ção e controle das despesas com saúde nas 
três esferas de governo; tendo parecer da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela aprovação (Relator: Dep. Rafael Guer-
ra). Pendente de pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

(Encerra-se a sessão às 19 horas.)
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ÀS 19 HORAS E 5 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT

Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondônia: 6

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

Ata da 114ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 28 de maio de 2008

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente
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MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
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Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
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I –ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
477 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. 
Presidente, pedimos a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –É re-
gimental. Vamos esperar chegar a ata para proceder 
à leitura.

O SR. MARCELO SERAFIM –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
só para justificar, na sessão anterior votei rigorosamen-
te de acordo com a orientação do partido.

O SR. BILAC PINTO –Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –Sr. Presidente, nas votações an-
teriores votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. BRUNO ARAÚJO –Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, o PSDB pede 
a presença dos Srs. Parlamentares para registrar pre-
sença em plenário.

O SR. CRISTIANO MATHEUS –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na ses-
são anterior.

O SR. WILSON SANTIAGO –Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido nas vo-
tações anteriores.
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O SR. GIVALDO CARIMBÃO –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. BETO ALBUQUERQUE –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
apelamos para os Parlamentares da base do Governo, 
a fim de que venham ao plenário o mais rápido possí-
vel e registrem a presença, para que possamos abrir 
e travar o bom debate nesta noite.

O SR. SERGIO PETECÃO –Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do Bloco na sessão 
anterior.

O SR. WILSON BRAGA –Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, na 
última votação votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. PAULO BORNHAUSEN –Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, o 
Democratas convoca todos os seus Deputados para 
virem ao plenário registrar a presença.

O SR. LINCOLN PORTELA –Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, o Partido da 
República convoca os seus Parlamentares para virem 
ao plenário. Temos pressa na votação da Emenda nº 
29/00.

O SR. AYRTON XEREZ –Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, convocamos 
os Parlamentares da bancada do Democratas para vi-
rem ao plenário – normalmente eles sempre aqui estão 
– registrarem sua presença pelo painel.

O SR. JOSÉ ANÍBAL –Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, solicito aos 
companheiros da bancada do PSDB que estão na 
Casa que, por favor, compareçam ao plenário para 
registrarem presença.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Desig-
no o Deputado Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente 
da Câmara dos Deputados, para proceder à leitura da 
ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, servindo como 
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an-
tecedente.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, a leitura da ata 
está sendo feita de forma inaudível e incompreensível. 
Eu queria pedir ao Deputado Inocêncio Oliveira...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –É por-
que há muito barulho no plenário. É bom haver silêncio 
para se poder entender.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA –Alguém já disse 
aqui que eu estava falando muito alto e pediu que eu 
baixasse o tom.

O SR. AYRTON XEREZ –Eu gostaria muito de 
ouvir com mais...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA –Veja como a Casa 
tem estas coisas: V.Exa. acha que estou falando baixo; 
outros acham que estou falando alto demais!

O SR. AYRTON XEREZ –Gostaria que fizesse 
compassadamente a leitura da ata, Deputado Ino-
cêncio.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA –Continuo. 

(Leitura da ata.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA –Sr. Presidente, 
está lida a ata.

O SR. BRUNO ARAÚJO –Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
às 16h06min, fizemos uma questão de ordem à Mesa 
que reputamos importante. Temos entendimento de 
que o que foi decidido por V.Exa., em tese, mudava o 
entendimento anterior.

Como nós não ouvimos, na leitura da ata, o nosso 
questionamento nessa questão de ordem, gostaríamos 
que fosse feita a inclusão na ata da expressa menção 
à questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Creio 
que constou.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Ouvi atentamente e 
não escutei.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –V.Exa. 
é tão pernambucano quanto o Deputado Inocêncio 
Oliveira, mas eu, como paulista, entendi.

Deixe-me ver se acho aqui:

“Levanta questão de ordem o Sr. Bruno 
Araújo. Em ato contínuo, o Sr. Presidente lê 
decisão da Presidência em resposta à ques-
tão de ordem formulada.”

O SR. BRUNO ARAÚJO –Está perfeito.
O SR. LUIZ SÉRGIO –Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) –Sr. Presidente, na votação da 
sessão anterior, votei de acordo com a orientação da 
bancada.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS –Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –Sr. Presi-
dente, na sessão anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Passa-
se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Pas-

sa-se às

IV –BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Bu-

lhões.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) –Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, desejo fazer o registro nos Anais desta 

Casa de meu posicionamento contrário em relação à 
injustiça que se vem cometendo ao atribuir ao etanol 
brasileiro a redução na produção de alimentos.

Adversários de plantão dos biocombustíveis se 
agarram à explicação de que o aumento das lavouras 
de cana-de-açúcar –matéria-prima do etanol nacio-
nal – , provocará a ocupação de terras destinadas ao 
plantio de outros alimentos, além da possibilidade de 
empurrar a produção de alimentos e a pecuária para 
as áreas de floresta, aumentando o nível de desmata-
mento, em especial da floresta amazônica.

Nada mais fantasioso. O equilíbrio entre a pro-
dução alimentícia e a agroenergia é perfeitamente 
viável, tendo em vista que, dos atuais 62 milhões de 
hectares de terra cultivados no Brasil, apenas 3 mi-
lhões estão destinados à cana-de-açúcar para produ-
ção de etanol.

Além desse, há mais 220 milhões de hectares de 
pastagens, dos quais 90 encontram-se aptos para a 
agricultura – 22 milhões para o plantio de cana-de-açú-
car e 68 milhões para a produção de alimentos.

De outro ângulo, a grande quantidade de terra 
fértil disponível – quase 300 milhões de hectares de 
área agricultável e mais 50 milhões de hectares de 
áreas de repouso – revela a capacidade de o Brasil 
oferecer ao mundo a produção de biocombustíveis – 
um deles, o etanol sem prejudicar o nível de produção 
de alimentos.

Por evidente, já existem estudos que detalham 
o zoneamento agrícola nacional, ou seja, a delimita-
ção das áreas consideradas de risco, daquelas em 
que se pode fazer plantio de alimentos e em que se 
podem abrigar a cana-de-açúcar destinada à produ-
ção de etanol.

No que se refere à Amazônia, ponto de grande 
discórdia, a tendência é a proibição dessa última cul-
tura, uma vez que a alternativa do biocombustível tem 
que passar necessariamente pelo estudo da sustenta-
bilidade ambiental e social, do respeito à reserva legal 
e à segurança alimentar.

Sras. e Srs. Deputados, a busca da eficiência e 
a luta pela competitividade no mercado internacional 
confirmam-se como um importante passo para o cres-
cimento e desenvolvimento deste País. Esse, o con-
texto da premente necessidade de incrementação da 
agroindústria canavieira.

É questão de sensatez investir na cana-de-açúcar 
a fim de obter um combustível limpo e renovável, já 
reconhecido por outras nações como grande arma no 
embate que se trava para diminuir as conseqüências 
do efeito estufa, uma vez que o etanol contribui para 
a redução da emissão dos gases responsáveis pelo 
aquecimento global.
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Se considerarmos o potencial de geração de em-
pregos na produção de biocombustíveis, temos que, 
quanto à força de trabalho requerida em uma usina de 
biodiesel, para cada trabalhador ali são requeridos cer-
ca de mil trabalhadores no campo. Sem dúvida, isso se 
traduzirá na geração de milhões de empregos.

Por fim, é importante lembrar que o etanol resul-
tante da cana-de-açúcar tem custos e impacto ambien-
tal muito menores em comparação ao etanol produzido 
a partir do milho, este último produzido nos Estados 
Unidos.

Sr. Presidente, muitos mitos envolvem a produ-
ção de biocombustíveis no Brasil. Todavia, devemos 
ter clara a certeza de que sua produção não vai pre-
judicar a produção nacional de alimentos, tampouco 
colocará em risco a maior e mais importante biodiver-
sidade do planeta.

Muito obrigado.

A SRA. SOLANGE ALMEIDA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) –Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em 25 de maio comemoramos o Dia 
da Adoção. Venho a esta tribuna para falar um pouco 
sobre esse assunto. 

O processo de adoção de crianças no Brasil já 
foi muito complexo e burocrático; e ainda continua de-
morado. Outrora, o escopo da adoção era o interesse 
dos adotantes. Desde a Constituição Federal de 1988 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 
a adoção passou a ser uma medida para proteger a 
criança a o adolescente. 

A lei diz que toda criança tem direito a uma fa-
mília. No entanto, milhares delas esperam anos em 
instituições para que isso ocorra. E não é por falta de 
pessoas na fila da adoção. 

Os processos de adoção são demorados e a 
burocracia é muito grande. Por isso, muitas pessoas 
optam pela ilegalidade, realizando a adoção à brasi-
leira, esquecendo-se de que ela pode ser desvenda-
da facilmente por um exame de DNA requerido pela 
mãe biológica, que muitas vezes se arrepende e usa 
a Justiça para ter a criança de volta.

Assim, devemos iniciar uma discussão sobre o 
tempo que a Justiça leva para decidir que uma família 
é capaz de adotar – e para decidir que uma família é 
incapaz de cuidar dos filhos que abandonou, pois es-
tes também serão levados à adoção. 

Os psicólogos afirmam que as crianças que cres-
cem em abrigos, sem atenção exclusiva, têm carência 
afetiva, baixa auto-estima, atraso no desenvolvimento 
físico e psíquico e saúde frágil.

A adoção é, antes de tudo, um ato de amor, que 
pode ajudar milhões de crianças e adolescentes a te-
rem uma família, um lar, uma oportunidade na vida. 

A adoção também visa reduzir o número de crian-
ças e adolescentes em internatos, orfanatos, abrigos, 
onde as possibilidades de receber carinho e afeto 
são reduzidas, já que ali não existe a figura do pai e 
da mãe.

A adoção é doação, desprendimento e amor ao 
próximo. Além de ser um ato de amor, é um ato de 
nobreza, que deve ser enaltecido.

Visando fomentar a adoção, criei um projeto de 
lei que tem como objetivo conceder auxílio financeiro 
às pessoas que adotarem irmãos. Esse auxílio é pro-
porcional ao número de irmãos adotados. Esse projeto 
de lei evita que irmãos quebrem seus laços familiares, 
permitindo que eles cresçam e se desenvolvam juntos, 
pois muitas famílias adotantes são carentes de recur-
sos financeiros, porém têm sobra de amor.

Enfatizo a importância da adoção e do incenti-
vo às pessoas em praticar esse ato. A adoção deve 
ser mais divulgada e encarada sem preconceito. As 
pessoas precisam abrir seus corações para algo que 
pode ser muito gratificante. Somos mais capazes do 
que pensamos.

Muito obrigada.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) –Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo este espaço para relatar sobre a Medida 
Provisória nº 432, de 2008, que trata da reestruturação 
das dívidas agrícolas, apresentada no dia 27 de maio 
pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Após um ano de tratativas entre os Ministérios da 
Agricultura, Fazenda, Integração Nacional e Desenvol-
vimento Agrário com Parlamentares e entidades ligadas 
ao setor, a MP foi editada. A medida, tão aguardada 
pela classe produtora, traz novo fôlego para o setor. 
No entanto, ainda necessita de mais melhorias em al-
guns pontos da negociação, o que será feito por nós, 
Parlamentares, que representamos a classe produtora, 
através de emendas. 

As ações que podem ser melhoradas são os pra-
zos, as taxas de juros e o percentual de bônus para 
quitação antecipada nos casos de Custeio e Investi-
mentos das últimas safras. Ainda estamos no aguar-
do da publicação de resoluções que serão efetivadas 
pelo Banco Central. 

A Medida Provisória vai contemplar 2,8 milhões 
de contratos de crédito rural, inclusive dívidas dos 
anos 1980 e 1990 já renegociadas, que, juntos, repre-
sentam um saldo devedor de R$75 bilhões, cerca de 
85% do estoque total da dívida, calculada em R$87,5 
bilhões.

Os produtores rurais estavam ansiosos para que a 
medida fosse publicada. A categoria não suporta mais 
conviver com as dívidas contraídas de safras anterio-
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res. Com a certeza de conquistar um novo alento ao 
setor é que durante todo esse período estive mobiliza-
do. Temos a preocupação de que o País precisa seguir 
produzindo alimentos com qualidade. Com produção, 
o Brasil tem capacidade de abastecer tanto o merca-
do nacional quanto o internacional, suprindo assim, a 
falta de alimentos que está tomando conta do mundo. 
Os produtores também precisam de um estímulo para 
tornarem-se adimplentes e recuperarem capacidade 
de acesso aos novos financiamentos.

O pacote de medidas anunciado pelo Presiden-
te Lula engloba um montante de R$75 bilhões, sendo 
que R$9 bilhões deverão se revertidos em ganhos de 
renda aos produtores por meio de bônus de adimplên-
cia e para liqüidação total da dívida. O impacto fiscal 
será apenas de R$1,2 bilhão em função de que parte 
do endividamento é de operações já lançadas como 
prejuízo ao Tesouro.

A MP define diferentes formas de negociação 
para cada grupo de dívida. As principais ações são: 
redução dos encargos sobre as prestações vencidas 
e não pagas; concessão de prazo adicional para pa-
gamento; redução das taxas de juros das operações 
de custeios prorrogados, de crédito fundiário e de al-
guns programas de investimento; diminuição do saldo 
devedor vencido entre as parcelas a vencer; descon-
tos para liquidação das operações antigas com risco 
da União e para liquidação de operações antigas do 
PRONAF; e tratamento diferenciado para o Nordeste 
e aos municípios que decretam estado de emergência 
ou calamidade. O Governo autoriza a renegociação de 
dívidas de mutuário inscrito no Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
(CADIN), desde que o motivo que originou a inscrição 
seja a dívida objeto da renegociação.

A MP pretende facilitar a liquidação das opera-
ções efetuadas nas décadas de 1980 e 1990. A medi-
da prorroga dívidas de custeio das safras 2003/2004 a 
2005/2006, prevendo redução das taxas de juros con-
trolados de 8,75 para 6,75% ao ano. As operações do 
FAT Giro Rural terão bônus de adimplência nas taxas 
de juros que cai para 8,75% ao ano. As dívidas de in-
vestimentos também terão redução de taxa de juros. 

As operações repassadas pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e 
equalizadas pelo Tesouro Nacional, terão autorização 
para renegociação de até 10% das operações de cada 
banco, com adicional de até três anos para pagamento 
e exigência do pagamento mínimo de 40% da parce-
la com vencimento em 2008. Os limites e os prazos 
são maiores nos Estados do Rio Grande do Sul e de 
Mato Grosso, onde a dívida é maior. Também estão 
contempladas na medida: a prorrogação do prazo de 

contratação das operações do Financiamento de Re-
cebíveis do Agronegócio (FRA) para 30 de setembro 
de 2008; as operações de crédito rural inscritas na 
Dívida Ativa da União terão descontos de até 75% 
para liquidação das operações em 2008, que serão 
inversamente proporcionais aos saldos devedores. 
Está prevista a prorrogação por até 5 anos, com con-
cessão de bônus de adimplência sobre as parcelas de 
até 70%. Ainda permite a suspensão das execuções 
judiciais das operações enquadradas no processo de 
renegociação. 

Para as dívidas vencidas com encargos atrelados 
à Taxa Média SELIC (TMS) mais 1%, passará a ser 
adotado o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA) mais 6% ao ano.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) definirá 
prazos para que os produtores manifestem interesse 
em aderir ao novo plano de reestruturação do endivi-
damento, para o pagamento do valor mínimo sobre 
as prestações vencidas, para renegociação do saldo 
devedor e para que os agentes financeiros atualizem 
seus sistemas e formalizem as renegociações;

Sr. Presidente, também ressalto, nesta tribuna, 
mais 2 propostas lançadas junto com a reestrutura-
ção do passivo agrícola. A primeira é o lançamento 
do Projeto de Lei que cria o Fundo de Catástrofe para 
dar sustentação a um sistema de seguros para a área 
agrícola. Outra proposta é o decreto que cria a carreira 
de Adido Agrícola nos principais mercados de interesse 
nacional, como Estados Unidos, União Européia, Rús-
sia, Japão, China, África do Sul e Argentina. Ainda são 
ações estratégicas do Governo: investimentos maciços 
na defesa sanitária e na pesquisa agropecuária. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, recentes ciclones atingiram Mianmar e o Sul 
do Brasil. Geograficamente tropicais, ciclones a atingir 
a Ásia não são incomuns. No início do corrente, um 
deles, o Nargis (chamado tempestade ciclônica muito 
intensa) atingiu Mianmar.

Primeiro da temporada de ciclones 2008 do Oce-
ano Índico Norte, o Nargis foi o pior ciclone a atingir 
a Ásia, desde 1991. Tendo persistido sobre terra por 
30 horas, afetou fortemente aquela nação, tendo seu 
centro até mesmo passado sobre a maior cidade do 
país, Yangon.

Os prejuízos foram incalculáveis. Oficialmente, 
houve mais de 30 mil fatalidades, mas diplomatas apon-
taram que o número chegou a 100 mil e que o número 
de desabrigados está na casa de 1 milhão.

Dentre os quase 20 países que doaram dinheiro 
ante a calamidade, 8 contribuíram com valores a par-
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tir de US$1 milhão, ultrapassando no total a casa do 
US$20 milhões. 

Infelizmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
em torno da mesma data, também foram atingidos por 
ciclone, agora extratropical, e com danos de menores 
proporções. Foram afetados 6 municípios da Grande 
Florianópolis e 28 do sul catarinense, dos quais 9 de-
cretaram situação de emergência. Estradas foram total 
ou parcialmente interditadas. Os principais prejuízos 
se referem a destelhamentos de edificações, alaga-
mentos nas vias e casas, quedas de árvores, muros 
e outdoors. A defesa civil estima que 1.800 pessoas 
estão desabrigadas, desalojadas ou ilhadas. 

Nos 29 municípios foram atingidos, 6 deles tendo 
decretaram estado de emergência. Estima-se que 200 
mil pessoas foram afetadas. Na Grande Porto Alegre, 
2 mil ficaram desalojadas; e mais 1 mil no Litoral Nor-
te. Em várias regiões os moradores ficaram sem luz, 
água, telefonia. Houve pontes destruídas, quedas de 
árvores e outros eventos contumazes nesse tipo de 
ocorrência. Registraram-se 2 mortes no Estado. 

Em resumo, as estatísticas demonstram que, no 
caso brasileiro, a calamidade que nos abateu foi benig-
na, mas nem por isso menos digna de todo o cuidado 
com relação aos brasileiros vitimados. E daí trazermos 
à tona recente declaração na imprensa escrita, de au-
toria de Antônio Divino Moura, Diretor do Instituto Na-
cional de Meteorologia, e de Cristina Lourenço, Chefe 
do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres, do Ministério da Integração Nacional.

Segundo o primeiro, a meteorologia brasileira 
avançou em relação aos anos 1980, em que eram os 
Estados Unidos da América que previam nosso tem-
po, enquanto hoje nossos boletins gozam de credibi-
lidade, expedidos com 24 de antecedência. Segundo 
o diretor, é impossível que um ciclone ou um furacão 
atinja o Brasil sem conhecimento prévio.

Segundo a Chefe do Centro Nacional de Geren-
ciamento de Riscos e Desastres, do Ministério da In-
tegração Nacional, o Governo opera sistema de alerta 
aos Estados, que os repassam aos municípios. E há 
4.299 municípios (de um total de mais de 5.500) com 
legislação que prevê órgãos da Defesa Civil, embora 
boa parte disso ainda esteja no papel. E, como são 
os municípios que dão a primeira resposta, é preciso 
que todos tenham defesa civil e os respectivos planos 
de contingência. Senão vamos ficar, como sói ocorrer 
em outros campos, bons de diagnóstico e péssimos 
de tratamento!

Este é um alerta nosso, até porque não somos 
invulneráveis a desastres. A Cruz Vermelha divulgou 
em 2006 que o número de brasileiros atingidos por 
enchentes, secas e deslizamentos passou de 5,2 mi-

lhões entre 1985 e 1996, para 12,8 milhões entre 
1996 e 2005. 

Na ocasião, relativamente recente, éramos o 
país com maior número de vítimas por desastres nas 
Américas, seguidos por Cuba (10 milhões), Peru (5,7 
milhões), Estados Unidos e México (5 milhões cada).

É preciso abrir os olhos e agir. Pois embora não 
se possa evitar ciclones, é mister criar planos de con-
tingência nas áreas em que eles se repetem.

A alternativa não pode ser cruzar os braços e 
esperar que as tragédias se repitam.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocupo a 
tribuna neste dia para destacar que a Prefeitura de Ma-
naus, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, desde março está cadastrando as 
famílias no Benefício Variável Jovem para atendimento 
de adolescentes de 16 e 17 anos. Cada uma dessas 
famílias passa a ter direto a R$30,00.

O Benefício Variável Jovem foi instituído pela Me-
dida Provisória nº 411, de 2007, do Governo Federal. 
Trata-se de uma extensão do Programa Bolsa-Família. 
Há o claro objetivo de contribuir para a permanência na 
escola dos jovens que ao completarem 16 anos eram 
desligados do Bolsa-Família.

Estudos feito pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania revelam que o Programa 
Bolsa-Família tem contribuído para que as crianças e 
adolescentes de famílias beneficiárias tenham maior 
freqüência nas aulas e menor evasão escolar.

Dessa forma, caros colegas Parlamentares, a am-
pliação da faixa etária do programa pode incentivar os 
jovens que estão na escola a melhorar a freqüência e 
reduzir a evasão escolar. Além disso, o benefício tem 
também contribuído para o retorno daqueles jovens 
que abandonaram os estudos.

A freqüência escolar continua sendo uma condi-
ção do Bolsa-Família, um compromisso que os jovens 
e suas famílias assumem para receber o Benefício 
Variável Jovem.

Nos casos dos jovens que completaram 16 anos 
após o início da implantação do novo benefício, que foi 
no último mês de março, a sua transição para o BVJ 
será feita no mês seguinte ao mês do seu aniversário. 
Os valores pagos pelo Programa Bolsa-Família va-
riam de R$18,00 a R$172,00, de acordo com a renda 
mensal por pessoa da família e o número de crianças 
e adolescentes até 17 anos.

Feito este registro, espero continuar dando a no-
tícia, desta tribuna, de que o Bolsa-Família tem sido 
um eficaz programa social. Voltado para a educação, 
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ele tem contribuído, entre outras coisas, para que haja 
menor evasão escolar.

Sr. Presidente, espero que a população de Ma-
naus saiba reconhecer os méritos desse programa e, 
mais do que isso, retribuir generosamente, quando for 
chamada a dar sua contribuição no processo demo-
crático àqueles homens públicos comprometidos ver-
dadeiramente com o bem público, com o povo e com 
as urgentes causas desse mesmo povo.

Eram essas as minhas considerações.
O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN-RN. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje, o que me traz a esta tribuna é a dispo-
sição de denunciar fatos extremamente graves, verda-
deiras ilegalidades que vêm ocorrendo diuturnamente 
em todas as Unidades da Federação: as cobranças 
abusivas realizadas pelo ECAD, Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, de direitos autorais. Essa 
entidade de direito privado, como se sabe, Sr. Presi-
dente, arvora-se da posição de cobrador universal de 
valores devidos a título de direitos autorais no Brasil. 
Entretanto, faz o que deveria ser um trabalho de fis-
calização e de garantia dos direitos, extrapolando to-
dos os limites da legalidade. Para se ter uma idéia, o 
ECAD chega a arrecadar até mesmo sobre direitos 
de compositores e intérpretes que não são filiados às 
suas associações formadoras.

Como se não bastasse essa sanha em arrecadar 
recursos com cobranças abusivas, a entidade ainda 
deixa de fazer os devidos repasses aos verdadeiros 
detentores do direito autoral – compositores, intérpre-
tes, músicos e outros profissionais. 

Vejam, Sr. Presidente, caros colegas Deputados. 
O que falo aqui certamente não é algo de completo 
desconhecimento desta Casa. Essas questões são 
tão graves que já mereceram inclusive a instalação de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito aqui, encer-
rada em 1996, mas cujas conclusões não tiveram o 
efeito desejado, visto que esse esquema irregular de 
arrecadação do ECAD continua sendo operado até a 
presente data.

Em pronunciamento que já fiz sobre esse assunto, 
no ano passado, lembrei aos colegas Deputados que 
há mais de dez anos esta Casa fez funcionar uma CPI 
que constatou a ocorrência de diversos crimes, como 
falsidade ideológica, sonegação fiscal, apropriação 
indébita, enriquecimento ilícito, abuso de poder eco-
nômico e formação de quadrilha. Então, senhores, é 
de se perguntar: o que foi feito para que se corrigisse 
uma situação de tamanho descalabro? 

Sabe-se que da CPI é que derivou a atual lei dos 
direitos autorais. E mais eu volto a perguntar: então, 
por que ainda hoje o ECAD é uma entidade que con-

segue ser odiada por todos, classe artística, produto-
res e compositores?

A situação é grave, Sr. Presidente. Esta casa 
tem a responsabilidade de colocar um olho mágico, de 
colocar uma lupa, de ir fundo e descobrir onde está o 
segredo dessa caixa-preta que é o ECAD. Quem é o 
pai do ECAD? Quem está por trás dessa entidade? A 
que interesses ela serve? Como se permite a existên-
cia de um esquema sobre o qual ninguém consegue 
dar transparência? Um órgão obscuro que sobrevive 
arrecadando dinheiro sem critérios conhecidos. 

Trata-se, portanto, de gravíssimo atentado à or-
dem constitucional, uma vez que o Legislador cons-
tituinte originário, em 1988, elevou o status da prote-
ção aos direitos autorais, inserindo-a no capítulo dos 
direitos e garantias fundamentais – núcleo protegido 
da lei maior. 

No plano infraconstitucional, no mesmo sentido, 
há proteção garantida aos direitos de autor e aos di-
reitos conexos, aqueles devidos aos intérpretes, mú-
sicos e outros profissionais da área, em face da Lei 
nº 9.610, de 1998. Vejam V.Exas. que o artigo 98 do 
referido diploma legal prescreve que “com o ato de fi-
liação, as associações tornam-se mandatárias de seus 
associados para a prática de todos os atos necessá-
rios à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos 
autorais, bem como para sua cobrança”.

No entanto, o ECAD, por meio de seus fiscais, 
como já dito anteriormente, arrecada direitos autorais 
inclusive em nome de compositores brasileiros que 
sequer são filiados a qualquer das associações que o 
compõem e mesmo de compositores estrangeiros, que 
provavelmente nem sabem da existência do ECAD.

É uma situação esdrúxula, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. Se o ECAD arrecada em nome de quem 
não é filiado, como poderia porventura repassar os 
valores devidos?

Há ainda, caros colegas, outro aspecto nesse 
quadro preocupante: o ECAD não repassa e não com-
prova com regularidade os valores devidos, e além 
disso os valores auferidos em shows, por exemplo, 
são cobrados sem critérios claros e uniformes, que 
se caracterizam mais como achaques. A esse respei-
to, vale a pena ressaltar que não há preenchimento 
de planilhas com a listagem de músicas executadas 
ou de borderôs de arrecadação por evento, e que a 
estipulação dos valores cobrados, a título de direitos 
autorais, é discricionária, variando de acordo com a 
capacidade econômica do devedor. Por conseguinte, 
se não há planilhas ou borderôs, também não há como 
se contar com qualquer tipo de controle ou fiscalização. 
Some-se a isso, Srs. Deputados, o fato de que a visita 
do representante do ECAD não se dá em horário co-
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mercial ou pré-agendado, mas, via de regra, na boca 
da noite ou na calada da madrugada, com truculên-
cia, ameaças de fechamento de estabelecimentos e 
de embargo de espetáculos. 

Repito a indagação feita aos nobres Parlamenta-
res: como pode o ECAD se arvorar de procurador ou re-
presentante de um compositor musical sem comprovar 
tal representação? Onde está a legalidade do ato? 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é 
a verdade sobre o escritório central de arrecadação 
e distribuição de direitos autorais: o interesse maior 
é privilegiar a busca de vantagens regionais de suas 
associações formadoras, mantendo-se num círculo 
fechado a distribuição de cargos executivos e a no-
meação de fiscais. De outra feita, quando se pretende 
fiscalizar as atividades do ECAD relativas à execução 
musical em meios de comunicação, comprovam-se, 
também, irregularidades. O ECAD envia seus prepos-
tos àquelas rádios que executam preponderantemente 
músicas internacionais. É uma situação que mostra-se 
virtualmente impossível fiscalizar e controlar. 

Como saber de que modo é feita, se é que é feita, 
a distribuição de valores remetidos ao exterior? Impos-
sível pelo fato de não haver uniformidade nas normas 
de direito internacional privado a respeito do assunto 
e em face das dificuldades naturais que surgem por 
diferenças culturais, lingüísticas, etc. Isso se faz em 
detrimento da fiscalização de rádios que executam 
músicas regionais, que quase nunca são visitadas pelo 
ECAD. Por conseguinte, como não há fiscalização nes-
se meio, também não há o controle, a arrecadação e a 
distribuição de direitos autorais aos artistas regionais, 
que acabam por ficar à margem de tudo, totalmente 
desassistidos e injustiçados em seus direitos.

Quero assinalar também, Sr. Presidente, que nas 
emissoras de TV a maneira de atuar não é diferente: 
nessa mídia, são comuns as denúncias sobre pressões 
econômicas exercidas pelas gravadoras, que, no afã 
de aumentar seus lucros e de monopolizar os contra-
tos de novos artistas, acabam por impor a pauta dos 
artistas que se apresentarão em shows e similares. E 
o que acontece, em outra via, pasmem os senhores, 
é que as gravadoras elaboram também, por exclusão, 
uma lista de compositores e artistas proscritos, que 
acabam alijados da grande mídia e dos repasses de 
valores relativos a direitos autorais, por insurgirem-se 
contra esta situação instalada em nosso País. Ainda 
sobre a falta de transparência em relação à distribuição 
dos valores arrecadados pelo ECAD, ressalto que há 
uma grande defasagem de tempo entre a arrecadação 
e o repasse, podendo demorar até 6 meses. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: não há 
limites para as irregularidades que se observam nessa 

entidade. Na área cinematográfica, vemos o mesmo tipo 
de expediente, as mesmas queixas dos injustiçados, a 
mesma prática irregular do ECAD na distribuição dos 
direitos autorais. Aqui, o ECAD arrecada e não tem a 
quem distribuir, posto não haver sociedades represen-
tativas da indústria do cinema entre seus órgãos forma-
dores. Trata-se de verdadeira apropriação indébita, de 
enriquecimento sem causa, que é tão veementemente 
repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro. E, afinal, 
Srs. Deputados, de quanto estamos falando? 

Segundo o jornal valor econômico, em edição de 
19 de fevereiro de 2008, o ECAD arrecadou em 2006 
268 milhões de reais. Repito, para que não restem dú-
vidas: 268 milhões de reais em 2006, valor que cresceu 
para 302 milhões de reais em 2007. Mas se engana 
quem pensa que para por aí a gulosa ação do ECAD. 
A entidade inicia procedimento para cobrar de páginas 
pessoais na Internet que tenham fundo musical e de 
empresas de telefonia que forneçam toques de celular 
com música aos seus clientes, muito embora, nesses 
casos, não ocorra a execução pública das músicas. 
Pergunto novamente a V.Exa.: o que acontece com o 
dinheiro nesse intervalo? Quem aufere os rendimen-
tos das eventuais aplicações financeiras? Essa casa 
não está de olhos vedados para esse descalabro. Há 
propostas que cobram maior fiscalização e propõem 
a instituição de auditorias periódicas no órgão ou de 
estipulação de critérios mais rígidos para a cobrança 
dos direitos autorais – PLs nº 818, de 2007, nº 5.943, 
de 2005, nº 2.850, de 2003. Vários outros projetos 
isentam de cobrança entidades que realmente não 
deveriam ser abordadas pelo ECAD, como hospitais, 
igrejas, entidades beneficentes, sem fins lucrativos, rá-
dios comunitárias – PLs nº 860, de 2007, nº 6.235, de 
2005, nº 5.830, de 2005, nº 5.105, de 2005, nº 4.811, 
2005, entre outros. Assim, por tudo aqui exposto, ve-
nho aos senhores conclamar: esta Casa tem de se 
unir na tarefa de fiscalizar a aplicação da Constituição 
Federal e da Lei nº 9.610, de 1998, pela imediata ins-
tituição de um processo legal, efetivo e principalmente 
justo na arrecadação e distribuição de valores devidos 
a título de direitos autorais no Brasil. Só assim pode-
remos agir para corrigir distorções que se perpetuam 
há décadas. A classe artística brasileira merece essa 
nossa atenção. 

E já com este intuito, caros Deputados, vou pro-
por a esta Casa convidar os representantes do ECAD 
a virem a este plenário, a fim de esclarecer todas as 
dúvidas e pontos que consideramos obscuros quanto 
à sua atuação. Vou também apresentar requerimento 
para que seja feita uma audiência pública, reunindo o 
ECAD, a classe artística, compositores e produtores 
de eventos, jogando luzes sobre este tema. 
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Adianto ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, que, caso eu não tenha êxito nestas duas 
iniciativas, vou propor aos líderes partidários que seja 
novamente instalada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, uma CPI sobre o papel do ECAD e seus me-
canismos de trabalho junto ao meio artístico. Para que 
possamos de vez entender e ajudar para que não se 
perpetue uma situação que só tem trazido prejuízos e 
reclamações de todos.

Era só, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade, destacar 
a importância para a economia da Região Centro-
Oeste do Brasil da 63ª ExpoGoiás e da 23ª Exposição 
Internacional de Animais, que se realizam em Goiânia, 
sob a coordenação da Sociedade Goiana de Pecuária 
e Agricultura – SGPA, presidida pelo agropecuarista 
Gilberto Sant’Anna Filho.

Para que o evento se viabilizasse e ganhasse 
dimensão ainda maior, a bancada federal de Goiás, 
representada por vários partidos, conseguiu, através 
de emendas, liberação de 750 mil reais, entregues à 
diretoria da entidade.

A liberação da verba permitiu à SGPA reduzir o 
preço dos ingressos na ExpoGoiás em 20% em rela-
ção ao ano passado. O Diretor e Secretário-Geral da 
SGPA, Cesmar Moura, frisou a importância de se fa-
zer uma festa de qualidade sem aumentar o preço. E 
Moura acrescenta que isso tem um valor muito grande 
no desenvolvimento do Estado. 

Reconhecemos que a popularização dos preços 
consolida, cada vez mais, a exposição como uma festa 
econômica, cultural e social.

O Presidente da SGPA, Gilberto Sant’Anna Filho, 
ressaltou a importância de membros da bancada fede-
ral de Goiás de atuar em defesa da economia rural do 
Estado. Segundo ele, são parlamentares dedicados e 
que atuam em favor do desenvolvimento econômico 
e social de Goiás.

Este ano, a ExpoGoiás recebe, pela primeira vez, 
animais da raça senepol. Estão à mostra 45 cabeças 
de quatro criadores. O senepol é uma raça africana 
de corte, originária do Senegal, que chegou ao Brasil 
há apenas 8 anos. 

O rebanho brasileiro de senepol é formado por 
cerca de 1800 animais de 48 criadores. A raça é muito 
utilizada em cruzamento industrial e está na terceira 
geração. O senepol, geralmente, é cruzado com nelo-
re e com fêmeas leiteiras do tipo ¾ sangue. O resul-
tado são animais resistentes, com tolerância ao calor, 
de carne macia, de caráter mocho, dóceis, precoces 

e com alto rendimento de carcaça. Um único touro é 
capaz de cobrir 50 vacas.

Os animais da raça senepol participam das expo-
sições realizadas em todo o Brasil, mas apenas como 
mostra. Devido ao pequeno número de exemplares, 
ainda não pôde ser realizado nenhum julgamento. O 
senepol pode ser visitado no Pavilhão 12 do Parque 
de Exposições Pedro Ludovico Teixeira.

Dentre os animais que chegaram ao Parque de 
Exposições Pedro Ludovico Teixeira para a Segunda 
Fase da 63ª ExpoGoiás, estão 11 búfalos da raça mur-
rah. Os exemplares pertencem a 2 fazendas goianas: 
Fazenda Sinai Shalllon, localizada em Barro Alto, e 
Fazenda Canaã, que fica em Leopoldo de Bulhões. Os 
animais podem ser visitados no Pavilhão 13 do Parque 
de Exposições Pedro Ludovico Teixeira.

Os animais do tipo murrah são de origem indiana 
e possuem boa capacidade digestiva, característica 
muito importante para as produtoras leiteiras. Além 
da murrah, existem no Brasil mais 3 raças de búfalos: 
mediterrâneo, de origem italiana e criados para o corte; 
jafarabadi, de procedência indiana, é a raça de maior 
porte que existe no mundo, e carabao, originária da 
Indochina, é a única adaptada às regiões pantanosas. 
No Brasil, a maior população de carabao está na Ilha 
do Marajó, no Estado do Pará.

O boi nelore Sam da Baronesa impressiona os 
visitantes que passam pelo Parque Agropecuário de 
Goiânia, durante a 63ª Exposição Agropecuária de 
Goiás e a 23ª Exposição Internacional de Animais, 
pelo seu porte. Ele é o grande campeão de peso da 
feira: com apenas 34 meses de idade, Sam pesa 1.240 
quilos. Assim como ele, outros animais se destacam 
no evento, que começou a revelar seus grandes cam-
peões de raças bovinas.

É o caso de Jalne ER da FSN, grande campeão 
nelore mocho da ExpoGoiás, do criador Rogério de 
Oliveira, da Fazenda Nelore Genesis, de Itumbiara. 
Na ExpoGoiás, o visitante também pode conhecer o 
nelore grande campeão da Expozebu 2008, de Ube-
raba (MG), uma das mais importantes para a raça no 
País: Fadel da Cruz Alta, de propriedade de João Paulo 
Mendonça, de Conquista (MG).

Todos são animais que se tornam altamente res-
peitados no mercado. Sendo campeão em exposições 
ranqueadas, como as de Goiás e Uberaba, o animal 
soma mais pontos para sua carreira de pista, explica 
o diretor administrativo da Sociedade Goiana de Pe-
cuária e Agricultura (SGPA), Sílvio Marques. Por isso, 
a premiação numa exposição como a de Goiás valori-
za o animal no mercado. Os machos têm seu sêmen 
muito valorizado, assim como os embriões das fêmeas 
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campeãs. “Quanto mais premiado, mais valorizado”, 
destaca Sílvio Marques. 

Não é à toa que até personalidades investem nes-
se mercado pecuário. Um dos proprietários do pesado 
Sam da Baronesa é o cantor Bruno, da dupla Bruno e 
Marrone. O animal, exposto pela Fazenda Nelore Rayo 
pra Você, de Padre Bernardo, também já foi Reservado 
Campeão Sênior na Expozebu e em Brasília.

O zootecnista Geraldo Sant’Anna estima que, 
quando chegar à central de inseminação artificial, uma 
única dose de sêmen de Sam custe, no mínimo, entre 
R$100 e R$150. Ele lembra que, para ser campeão, 
um bovino precisa ter genética, nutrição, sanidade e 
manejo corretos, o que resulta em peso e boas carac-
terísticas racial e funcionais e estrutura óssea. Hoje em 
dia, com melhoramento genético, o ganho de peso é 
cada vez mais precoce, lembra Geraldo.

Esses bovinos de elite campeões das exposições 
agropecuárias no País se tornam a base para a maior 
produtividade do gado comercial brasileiro, ou seja, 
aquele que vai para o abate no frigorífico. Para o Presi-
dente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, 
Vilemondes Garcia Andrade Filho, o investimento na 
genética da raça disseminou a possibilidade de mais 
criadores terem acesso à melhoria do rebanho.

Essa evolução é obtida com inseminação artifi-
cial, transferência de embriões e fertilização in vitro. 
Avanços genéticos dos animais de elite são repassa-
dos para a base do gado comercial, destaca o criador. 
O resultado é um abate cada vez mais precoce dos 
animais, cujo tempo para abate foi reduzido de 4 a 5 
anos para 24 a 30 meses. 

O trabalho desenvolvido pela EMBRAPA na me-
lhoria dos grãos e as novas tecnologias e sistemas de 
criação de gado têm despertado o interesse de agrope-
cuaristas de outros países, na ExpoGoiás 2008. Uma 
comissão de criadores de gado do Paraguai esteve 
no Parque Agropecuário de Goiânia para conhecer as 
tecnologias de produção empregadas no Brasil, prin-
cipalmente na agropecuária goiana. Depois de visitar 
a EMBRAPA e conhecer o processo de melhoramento 
genético de grãos em Goiás, a comissão paraguaia 
visitou a ExpoGoiás com o mesmo objetivo em rela-
ção à pecuária.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O Estado de Goiás e toda a sua população vive-

ram um dia memorável, em 15 de maio deste ano: o 
Ministro das Comunicações, Hélio Costa, esteve em 
Goiânia para assinar o convênio com as 246 prefeituras 
para instalação de telecentros comunitários. Na pre-
sença do Governador Alcides Rodrigues, do Prefeito 
Iris Rezende e da bancada federal do Estado, o Minis-
tro anunciou o mais importante programa de inclusão 

digital da América Latina, a ser implementado até 30 
de junho. Os investimentos serão de R$5 milhões em 
equipamentos.

Nós do PMDB, companheiros do Ministro Hélio 
Costa, fazemos questão de ressaltar o trabalho que 
o Ministro realiza, o que proporciona desenvolvimen-
to econômico e social para toda a sociedade, com as 
inovações dos programas de inclusão digital. 

Também os 139 municípios do Tocantins serão 
atendidos com telecentros. Em todo o País, o investi-
mento será de cerca de R$140 milhões para implan-
tação do programa nos 5,5 mil municípios.

O programa vai ampliar o acesso gratuito da po-
pulação de mais baixa renda às mais modernas tec-
nologias de informação e comunicação. 

Goiânia, capital do Estado de Goiás administra-
da pelo peemedebista Iris Rezende, a inclusão social 
chega primeiro: o Prefeito determinou à Companhia 
Municipal de Processamento de Dados (COMDATA) 
realize estudos para a escolha do local onde funcio-
nará o primeiro telecentro.

Em Goiânia, Iris Rezende instituiu o Programa 
de Apoio ao Empreendimento Digital de Tecnologia 
de Informação e Comunicação – a “Estação Digital”. O 
programa tem como objetivo ampliar a capacidade na 
produção de bens e serviços, gerar empregos, renda, 
receitas e desenvolvimento econômico e social. 

O Prefeito quer que a cidade de Goiânia se torne 
referência nacional em tecnologia da informação, tendo 
em vista o desenvolvimento harmônico e não-poluente, 
construindo estruturas ativas e dinâmicas. 

O programa do Ministério das Comunicações irá 
mexer não só com Goiás, mas com todo o país. Para 
demonstrar o grande avanço tecnológico nos últimos 
tempos, é preciso lembrar o tempo em que a carta 
era o único meio de comunicação a distância utiliza-
do pelas pessoas até o surgimento do telégrafo que 
significou uma grande modernidade na época. Hoje, 
a informática é a mais significativa revolução do mun-
do moderno.

Na verdade, nos últimos 30 anos, temos assis-
tido a um avanço impressionante da ciência e da tec-
nologia. Com esse desenvolvimento fantástico, ora 
chamado de era digital, de sociedade da informação, 
de sociedade do conhecimento e, por fim, de globa-
lização, novas formas de poderes e novas regras de 
convivência surgiram na sociedade. 

O setor de tecnologia de informação e comunica-
ção cada vez mais contribui na formação do Produto 
Interno Bruto do País. Trata-se do elo condutor e da 
indústria de convergência, em função da qual se re-
estruturarão todos os demais ramos da produção de 
bens e serviços na era pós-industrial. 
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É o conhecimento a grande ferramenta que pro-
picia as transformações sociais. O setor de tecnolo-
gia de informação e comunicação avança em níveis 
superiores aos do PIB. O mercado brasileiro de pro-
gramas de computador é um dos maiores do mundo 
com uma taxa média de crescimento de 11% nos úl-
timos 10 anos. 

Cerca de 5 mil empresas atuam na produção e 
desenvolvimento de programas no Brasil e 82% delas 
são de micro e pequeno porte. Outras 10 mil atuam 
nos diversos segmentos relacionados ao setor, como 
distribuição, manutenção, revenda, assistência técnica, 
etc. Estima-se em mais de 150 mil o número de em-
pregos diretos gerados por essas empresas. 

Segundo o Ministro Hélio Costa, todos os telecen-
tros terão ligações com Internet de alta velocidade. O 
programa também prevê a conexão de 18 mil escolas 
públicas à Internet banda larga ainda este ano. Até o 
fim do Governo Lula, serão 55 mil escolas atendidas. 
Isso já aproxima o Brasil de qualquer país da Europa, 
bem como dos Estados Unidos, em inclusão digital 
para toda a população.

Cada prefeitura receberá um kit para formação 
do telecentro, com 10 computadores, uma central de 
monitoramento com câmeras de vídeo de segurança, 
11 estabilizadores, uma impressora a laser, um pro-
jetor multimídia, mesas e cadeiras. Para se cadastrar, 
o município deve acessar a página do Ministério das 
Comunicações na Internet no endereço www.mc.gov.
br. Em todo o País, 80% dos municípios já se cadas-
traram.

O projeto é desenvolvido em parceria com as pre-
feituras, que cedem o espaço para abrigar os equipa-
mentos e o pessoal necessário. O Ministro lembrou que 
a Organização das Nações Unidas (ONU) já definiu a 
Internet como tão importante quanto a água e a eletri-
cidade foram há 50 anos. Hélio Costa ressaltou ainda o 
empenho da bancada goiana no Congresso Nacional 
para a aprovação do projeto de inclusão digital.

O programa começou com a redução do preço 
do computador de R$4 mil para R$800. Com isso, pela 
primeira vez, a venda de computadores ultrapassou a 
de televisores em 2007, com 10 milhões de aparelhos. 
Segundo o Ministro, uma das principais metas do pro-
grama é incentivar o ensino a distância.

O Ministério das Comunicações investe na pro-
posta de políticas públicas de telecomunicações que 
beneficiem o consumidor. Uma delas, lembrou o Mi-
nistro, é a adoção de um sistema de tarifa única para 
interconexão, onde as ligações feitas entre operadoras 
diferentes custariam R$0,07 o minuto, como na Índia. 
Hoje, esse custo médio é de R$0,53. Somente isso 
aumentaria o uso da telefonia em até 500% no Brasil, 

que é o 47º país em uso do telefone móvel por causa 
do alto custo, prevê Hélio Costa.

Portanto, cumprimento o Presidente Lula e o 
Ministro Hélio Costa por colocarem à disposição da 
sociedade brasileira uma inovação tecnológica, com 
repercussões diretas na vida de todos nós. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
Líder, concedo a palavra à Deputada Luciana Genro. 
(Pausa.)

Desculpem-me, o Deputado ACM Neto vai con-
cluir e, posteriormente, a Deputada Luciana Genro vai 
usar da palavra como Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é uma pena 
que tivemos que interromper o pronunciamento. Mas 
falávamos de um misto de comédia com tragédia. E 
estávamos tratando da tragédia, protagonizada nesta 
noite pelo Plenário da Câmara dos Deputados, quan-
do concorda com a estratégia perversa da base do 
Governo de propor a criação de um novo imposto, na 
verdade – vamos ser claros, diretos e objetivos -, a 
recriação da CPMF, que vai penalizar mais uma vez 
o cidadão.

Sr. Presidente, faço uma interrupção para lhe lem-
brar que faltavam quase 3 minutos e só me deram 2.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
darei o tempo necessário para completar, de manei-
ra justa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu agradeço.

Causou-me perplexidade o pronunciamento do 
Líder do Governo, Deputado Henrique Fontana. Quanta 
demagogia! S.Exa. recorre às favelas do Brasil, recorre 
à pobreza do Brasil. Peço ao Líder do Governo mais 
respeito com os favelados, mais respeito com os po-
bres, que, se continuam pobres, muito se deve à falta 
de prioridade do atual Governo. Portanto, não cabe no 
figurino do Líder do Governo esse tipo de discurso.

E, quando nós sustentamos que existem recursos, 
registrando aqui a observação feita pelo Deputado Dr. 
Pinotti de que o problema não é só de recurso, é de 
gestão – gestão competente, gestão eficiente, gestão 
capaz -, quando nós registramos que existem recursos, 
é porque, Sr. Presidente, o Governo havia estabelecido 
como meta de superávit primário para este ano intei-
ro 48 bilhões de reais. Só até o presente momento já 
conseguiu acumular 72 bilhões de reais em superávit! 
E é justamente por esse acúmulo, por excedente, que 
o Governo fala na criação de um fundo soberano.

Aí eu pergunto ao doente do Brasil, àquele que 
precisa do hospital público, àquele que vê um parente 
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seu morrer na fila do posto de saúde: vocês sabem o 
que é fundo soberano? Vocês sabem como é que esse 
dinheiro vai ser aplicado? Mas o Governo vai ter 20 
bilhões para colocar no fundo soberano, e não pode 
ter 5 bilhões de imediato para colocar na saúde, que 
está na UTI.

Para aproveitar a expressão, lembro que não 
existe um País que possa se dizer efetivamente so-
berano que não invista na saúde, que não cuide da 
vida das pessoas. Dinheiro existe, está aí, aumentan-
do o Governo a cada dia o gasto corrente. São novos 
cargos que aqui somos obrigados a votar por meio de 
medidas provisórias.

Portanto, o que falta é prioridade, vontade po-
lítica.

Queremos a Emenda nº 29, mas não aceita-
mos, em nenhuma hipótese, novos impostos, ou a 
nova CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) Como 
Líder, concedo a palavra à Deputada Luciana Genro. 
(Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na última votação da sessão anterior, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Depu-
tada Luciana Genro havia pedido a palavra como Líder, 
mas, no momento, S.Exa. não está em plenário.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem, com base 
no art. 140.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Projeto de Lei nº 3.491 recebeu emendas em audi-
ência na Comissão de Meio Ambiente e Minorias e, 
depois, na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, foi dado parecer pela aprovação com 
a adoção das emendas da Comissão de Defesa do 
Consumidor. Já é matéria deliberada.

Há uma decisão no sentido de que, quando a Co-
missão se manifesta em audiência, não é competente 
para deliberar sobre a proposição, não devendo, en-
tão, se posicionar pela aprovação ou rejeição, admitir 
emendamento ou oferecer substitutivo.

É exatamente sobre esse projeto de lei que está 
na pauta e que a ela retornará que gostaria de ter 
algum esclarecimento, porque realmente essa é a 
dúvida de toda a Assessoria e dos Parlamentares do 
Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Rece-
bo a questão de ordem de V.Exa., decidirei e, em outra 
sessão, responderei objetivamente a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Como Lí-
der. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores que acompa-
nham esta sessão, o debate que estamos travando aqui 
sobre a proposta do Governo de recriação do imposto 
sobre o cheque, supostamente para financiar a regu-
lamentação da Emenda Constitucional nº 29, precisa 
ser colocado no seu devido lugar.

Em primeiro lugar, não é verdade que, para regu-
lamentar a Emenda Constitucional nº 29 e aumentar 
os recursos para a saúde, o Governo precise de no-
vas fontes de financiamento. A imprensa noticia hoje 
que no mês de abril houve o maior superávit primário 
da história das contas do Tesouro, do Banco Central 
e da Previdência. Houve um saldo de 16,7 bilhões de 
reais, que somam, no primeiro quadrimestre do ano, 
48 bilhões de reais. A meta para o ano de 2008 é de 
62 bilhões de reais.

Esses recursos estão sendo utilizados para pagar 
os juros da dívida que, no ano, deverão consumir 248 
bilhões de reais. Isso sem contar o refinanciamento, 
quer dizer, a rolagem da dívida pública. O Governo 
ainda propõe um aumento no superávit primário para 
financiar o chamado Fundo Soberano, que certamen-
te vai privilegiar as grandes empresas brasileiras que 
atuam no exterior com projetos muitas vezes ques-
tionáveis, que causam impactos ambientais e sociais 
danosos aos povos dos países vizinhos.

Esses recursos também estão sendo desperdi-
çados na política econômica do Governo, devido aos 
prejuízos seguidos que o Banco Central vem apresen-
tando. Apenas nos primeiros 4 meses de 2008, ele já 
atingiu 15,3 bilhões de reais. Esse prejuízo é coberto 
com recursos do Tesouro e com mais emissão de tí-
tulos da dívida pública.

Estamos convictos de que é possível regulamentar 
a Emenda Constitucional nº 29 sem recriar o imposto 
sobre o cheque. Isso não significa que nós, do PSOL, 
sejamos, a princípio, contra esse imposto.

É possível que um tipo de imposto sobre o cheque 
com teor de fiscalização seja útil ao País. Entretanto, 
entendemos que esse debate deve ser feito juntamente 
com o da reforma tributária. É preciso analisar a regu-
lamentação do imposto sobre as grandes fortunas, o 
fim das isenções ao grande capital, a inversão dessa 
brutal carga tributária que recai sobre o trabalho assala-
riado, sobre o consumo e beneficia, de forma absurda, 
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o grande capital, as grandes empresas, prejudicando 
a maioria do povo brasileiro, inclusive os pequenos e 
médios empresários, que também estão sufocados 
pela enorme carga tributária.

Estamos mais convictos ainda de que é possível 
votar e aprovar os projetos que vieram do Senado Fe-
deral, que acabam com o setor previdenciário e voltem 
a vincular as aposentadorias ao valor do salário mínimo, 
resgatando uma dívida histórica que o Brasil tem com 
seus aposentados, com seus trabalhadores e futuros 
aposentados, que desde o Governo Fernando Henrique 
Cardoso amargam perdas brutais nos seus proventos 
por causa da desvinculação do salário mínimo. O ci-
dadão se aposenta ganhando 5 salários e em poucos 
anos está ganhando apenas 1 salário. Isso sem falar 
nos que ficam aguardando anos e anos para se apo-
sentar, porque, hoje, se se aposentarem com menos 
de 63 anos, mesmo já tendo contribuído por 30 anos, 
terão um corte que poderá chegar a até 40% da sua 
remuneração por causa do fator previdenciário. 

Então, é hora de inverter a lógica do País, privi-
legiando a saúde, os aposentados, os trabalhadores 
e tirando os privilégios do grande capital, o único, na 
realidade, que teve altos lucros em nosso País nos úl-
timos anos. Vemos os lucros recordes dos bancos que 
são apresentados no Brasil.

Muito obrigada.

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sessão anterior, votei com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo 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. 
Deputados, há pouco, ouvi aqui o Líder do Governo 
fazer uma forte peroração em favor da nova CPMF. 
Evidentemente, S.Exa. não argumenta diretamente, 
mas envergonhadamente, usando a Saúde como cor-
tina de fumaça; argumenta com certa pieguice, falan-
do das dificuldades da saúde pública, sem ter claro 
que a questão da saúde pública no Brasil hoje não é 
só de gestão – embora seja necessária uma gestão 
crescentemente competente, eficaz -, mas também 
de recursos que não carecem de fonte adicional do 
Parlamento ou do próprio Governo.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os 
recursos para a Saúde podem ser acrescidos sem que 
haja nova fonte de receita. Isso está no texto. 

Que feliz coincidência! Que bom! O Brasil com-
pleta hoje suas contas do quadrimestre, e, na apu-
ração dessas contas, observa-se que conseguiu 7 
bilhões de superávit nominal. Isso significa que, após 
pagar todas as contas, inclusive as dezenas e deze-
nas de bilhões de dólares da dívida interna, restaram 
7 bilhões de reais.

Por que essa resistência em usar esses recur-
sos na saúde pública? A saúde pública não dá voto, 
não dá apoio e prestígio ao Presidente Lula? Por que 
a resistência? Por que o desejo revanchista de recu-
perar a CPMF, democraticamente derrotada? Por que 
não reconhecer que é possível fazê-lo sem adicionar 
uma garfada no bolso do contribuinte brasileiro, que 
este ano já vai ter, na carga tributária, 1% a mais? Um 
por cento do Produto Interno Bruto do Brasil, de todas 
as riquezas do Brasil, este ano, será transformado em 
impostos. É a carga aumentando, é o garrote sobre o 
trabalhador, principalmente sobre o que ganha menos 
e paga mais. Também é sobre a empresa, sobre os 
investimentos e sobre a economia.

Portanto, Sr. Presidente, precisávamos fazer essa 
discussão de forma mais racional, menos apelativa, 
menos sujeita a transformismos, que não reconhe-
cem a viabilidade real de se adicionar recursos para 
a Saúde segundo aquilo que foi o entendimento feito 
por todos os Líderes desta Casa, ou seja, adicionar 
recursos à Saúde sem a criação de nova contribuição 
ou imposto.

É para nós lamentável que, ao mesmo tempo em 
que o Governo diz ter compromisso com a reforma 
tributária – e não tem, isso está claro -, manda para 
esta Casa uma nova contribuição, um novo remendo. 
É conversa fiada a reforma tributária! 

O Governo não tem preocupação com a sua base 
de sustentação. O enfático discurso que dos que dão 
sustentação ao Governo, em especial aqueles que são 
membros da Frente Nacional de Saúde, de que não 
aceitariam qualquer tunga adicional sobre o contribuin-
te acabou, evaporou. Deixam eles de ter compromisso 
quando o Governo liga o rolo compressor!? Não têm 
eles convicção ou conceito em relação ao que fazem!? 
Claro que têm! Não abram mão disso, senão estare-
mos aqui fazendo um jogo de faz-de-conta. 

(O Sr. Presidente faz soar as campai-
nhas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado José Aníbal, estou adotando igual atitude igual 
para todos, não prorroguei o tempo dos oradores, ex-
ceto para o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
pois, de fato, S.Exa. tinha razão. 
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Portanto, para concluir a frase, e em respeito à 
Liderança, tem V.Exa. a palavra 

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, o Parla-
mento cresce quando fala e não se ajoelha, vergonho-
samente concedendo ao Executivo o que ele próprio 
não tem coragem de propor em razão do tanto a mais 
que se está arrecadando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deci-
são da Presidência sobre questão de ordem.

Trata-se da Questão de Ordem nº 279/2008, 
levantada na sessão plenária de 8 de maio de 2008, 
mediante a qual o Sr. Deputado Manoel Junior inda-
ga sobre a regularidade de suposto ato do Sr. Pre-
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania – CCJC, que teria considerado não escrita 
emenda aprovada pela Comissão de Finanças e Tri-
butação – CFT.

Informa o autor que se cuidaria da Emenda nº 1, 
aprovada pela CFT com a finalidade de sanear preten-
sa inadequação financeiro-orçamentária verificada no 
Substitutivo ao PL nº 7.431/2006, adotado pela Comis-
são de Educação e Cultura – CEC.

Instado a se manifestar, o Sr. Presidente da CCJC 
inicialmente estranha o suposto fato de haver a Mesa 
recebido a questão suscitada pelo Sr. Deputado Mano-
el Junior como recurso contra decisão daquela Presi-
dência em questão de ordem. Esclarece que nenhuma 
questão de ordem foi suscitada no âmbito da CCJ e 
que o autor, por força do art. 57, XXI, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD, sequer po-
deria tê-lo feito, uma vez que não é membro daquela 
Comissão.

Em seguida, informa que, quando da apresenta-
ção do parecer do Relator, Sr. Deputado Cezar Schir-
mer, ao PL nº 7.431/2006, alguns membros da CCJ 
argumentaram que a Emenda nº 1 da CFT seria de 
mérito e que, portanto, essa Comissão se teria excedido 
de sua competência, já que se deveria ater ao exame 
da adequação financeiro-orçamentária da proposição. 
Em vista disso, esclarece que o Sr. Deputado Flávio 
Dino, com base no art. 55, parágrafo único, do RICD, 
ofereceu reclamação, solicitando que a mencionada 
emenda fosse considerada como não escrita, no que 
foi acolhido por aquela Presidência da CCJC. Informa 
ainda que o parecer ao final aprovado por aquela Co-
missão excluiu a Emenda nº 1 da CFT. 

Em defesa de sua decisão de considerar não escri-
ta a emenda, argumenta que, como o PL nº 7.431/2006 
está sujeito ao poder conclusivo das Comissões e a 
CCJC era a última Comissão a se pronunciar, aquela 
teria sido a última oportunidade de escoimar a propo-
sição do excesso em que teria incorrido a CFT. Argúi 
ainda que, em virtude do art. 41, inciso XVII, do RICD, 

detêm os Presidentes de Comissão competência para 
resolver as reclamações nela suscitadas. 

Por último, caso assim não entenda esta Presi-
dência da Câmara, requer sejam as informações re-
cebidas como reclamação, para o fim de considerar 
não escrita a Emenda nº 1 da CFT.

É o relatório. 
Decido.
Preliminarmente, esclareço que a manifestação 

do Sr. Deputado Manoel Junior se deu como questão 
de ordem levantada em plenário e como tal foi recebida 
pela Mesa sob o nº 279/08, e não como recurso, con-
forme despacho desta Presidência. Contudo, tem razão 
o Presidente da CCJC, pois, por um erro burocrático, 
houve de fato registro incorreto em parte do processa-
do. (Leia-se: erro da Secretaria, erro burocrático.)

Superada essa questão preliminar, entro no mé-
rito da questão de ordem levantada pelo Sr. Deputa-
do Manoel Junior. Salta aos olhos que o objeto do 
questionamento é a possibilidade de um Presidente 
da Comissão, em sede de reclamação apresentada 
no âmbito da respectiva Comissão, considerar não 
escrito parecer ou emenda aprovados por outra Co-
missão. Essa é, portanto, a questão a ser enfrentada 
pela presente decisão. 

Nos termos do art. 55, caput e parágrafo úni-
co, do RICD, dispositivos regimentais invocados pelo 
Sr. Presidente da CCJC para fundamentar a decisão 
guerreada – litteris:

“Art. 55. A nenhuma Comissão cabe ma-
nifestar-se sobre o que não for de sua atribui-
ção específica.

Parágrafo único. Considerar-se-á como 
não escrito o parecer, ou parte dele, que infrin-
gir o disposto neste artigo, o mesmo aconte-
cendo em relação às emendas ou substitutivos 
elaborados com violação do art. 119, §§ 2º e 
3º, desde que provida reclamação apresentada 
antes da aprovação definitiva da matéria pelas 
Comissões ou pelo Plenário.”

Fica, pois, evidente que a reclamação é o ins-
trumento regimental por intermédio do qual se pode 
solicitar seja considerada como não escrita emenda 
aprovada por Comissão que eventualmente desborde 
do seu campo temático ou área de atividade.

Resta arrostar, ainda, a questão fundamental: a 
quem compete decidir tal reclamação? 

O intuito da reclamação está disciplinado no art. 
96 do RICD. Na forma desse dispositivo regimental, 
há reclamação de Plenário e reclamação de Comis-
são. A reclamação de Plenário tem por objeto eventual 
inobservância de expressa disposição regimental que 
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acarrete conseqüências para a Casa como um todo (§ 
1º); a reclamação de Comissão, por sua vez, tem por 
objeto ação ou omissão da própria Comissão (§ 2º). 
A reclamação de Plenário, cabe ao Presidente da Câ-
mara decidi-la (art. 17, I, n), ao passo que a reclama-
ção de Comissão, compete ao respectivo Presidente 
resolvê-la (RICD, art. 41, XVII – dispositivo igualmente 
invocado pelo Sr. Presidente da CCJC para escorar a 
decisão hostilizada). 

Pergunta-se, então: o excesso eventualmente 
cometido por uma Comissão no exercício de sua com-
petência temática é questão que pode ser enfrentada 
pelo Presidente de outra ou, por se tratar de matéria 
que desborda dos limites de uma Comissão, deve ela 
ser necessariamente arrostada pela Presidência da 
Câmara? A resposta é auto-evidente: a competência 
para decidir reclamação que tem por objeto eventual 
excesso de Comissão é indubitavelmente da Presi-
dência da Câmara. 

E não procede a razão pragmática aduzida pelo 
Sr. Presidente da CCJC, segundo a qual, caso não 
resolvesse a reclamação, perder-se-ia a oportunidade 
de escoimar o PL nº 7.143/2006 do suposto excesso 
em que teria incorrido a CFT, por estar a proposição 
sujeita ao poder conclusivo das Comissões.

Nos moldes do citado art. 55, parágrafo único, do 
RICD, em caso de matéria sujeita ao poder conclusivo 
das Comissões, a reclamação deve ser apresentada 
antes de sua aprovação definitiva no âmbito desses 
colegiados. Ora, uma matéria sujeita ao poder con-
clusivo das Comissões somente é considerada defi-
nitivamente aprovada após a redação final, porquanto 
até essa fase, em face da impossibilidade de harmoni-
zação de diferentes textos eventualmente aprovados 
pelas Comissões, é ainda possível seu reexame por 
tais colegiados em reunião conjunta (art. 49, §§ 1º, II, 
e 2º) ou sua apreciação pelo Plenário (art. 24, II, g), 
oportunidades em que pode sofrer alterações substan-
ciais. Ademais, não se olvide que, nos termos do art. 
195, §1º, “a redação final é parte integrante do turno 
em que se concluir a apreciação da matéria”.

Poderia, portanto, o Sr. Flávio Dino, o Sr. Presi-
dente da CCJC ou qualquer outro Parlamentar interes-
sado, nos termos regimentais, haver oferecido recla-
mação perante esta Presidência da Câmara. Tanto é 
assim que ainda hoje, tempestivamente, requer o Sr. 
Presidente da CCJC sejam suas informações recebi-
das como reclamação.

Nesses termos, não é possível, no âmbito da 
CCJC, considerar não escrita emenda aprovada pela 
CFT, eis que reclamação com tal objeto, por sua abran-
gência e implicações, somente poderia haver sido de-
cidida pela Presidência da Câmara.

Posto isso, esta Presidência resolve a Questão 
de Ordem nº 279/2008, levantada pelo Sr. Deputado 
Manoel Junior, para o fim de invalidar a decisão do Sr. 
Presidente da CCJC de considerar não escrita a Emen-
da nº 1 da CFT, apresentada ao PL nº 7.431/2006.

Na oportunidade, recebo as informações presta-
das pelo Sr. Deputado Eduardo Cunha, Presidente da 
CCJC, como reclamação, bem assim determino seja 
numerada e, em seguida, encaminhada, por cópia, 
ao Sr. Presidente da CFT, para informar no prazo de 
3 sessões, esgotado o qual seja devolvida à aprecia-
ção desta Presidência da Câmara.

Portanto, esta é a resposta à questão de or-
dem.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recorro de 
ofício.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É re-
gimental, Deputado Eduardo Cunha.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem, com base 
no art. 57, inciso XXI, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra para uma questão de ordem.

O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-
RJ. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apresento questão de ordem com base 
no referido dispositivo porque ele é a norma especí-
fica contida no nosso Regimento Interno no que diz 
respeito aos recursos contra decisões proferidas por 
Presidências de Comissões Permanentes da Câmara 
dos Deputados.

Não quero aqui opinar a respeito do mérito da de-
cisão tomada, mas ela traz irreparável vício de forma, 
uma vez que esse recurso teria que ter sido feito nos 
termos do art. 57, inciso XXI, que diz o seguinte: 

“Art. 57 ..................................................
XXI – qualquer membro da Comissão 

pode levantar questão de ordem sobre a ação 
ou omissão do órgão técnico que integra, mas 
somente depois de resolvida conclusivamen-
te pelo seu Presidente poderá a questão ser 
levada, em grau de recurso, por escrito, ao 
Presidente da Câmara, sem prejuízo do an-
damento da matéria em trâmite”.

Então, Sr. Presidente, sem questionar o mérito 
da decisão, ressalto que o Deputado Manoel Junior 
apresentou sua questão de ordem de forma anti-re-
gimental. S.Exa. deveria tê-lo feito conforme a norma 
específica.

Pelo princípio jurídico da hierarquia das normas, a 
norma mais específica tem precedência sobre a norma 
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geral, o que não impediria o argumento de que exis-
tem normas outras no Regimento que viabilizariam a 
decisão da questão de ordem.

Peço a V.Exa., portanto, que considere a questão 
de ordem prejudicada, em razão de ela conter vício 
material irreparável, eis que vai de encontro ao Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, à norma 
específica do Regimento.

O SR. MANOEL JUNIOR – Pela ordem, como 
autor da questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momentinho. Vou responder à questão de ordem.

Começando pelo final da questão de ordem de 
V.Exa., Deputado Leonardo Picciani, a matéria já foi de-
cidida pela Presidência, e houve recurso. Portanto, isso 
será sanado, se tiver de ser sanado, pelo recurso.

Agora, quero responder à primeira parte da ques-
tão de ordem de V.Exa.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Apenas uma 
questão, Sr. Presidente: o recurso versa sobre o mé-
rito da questão de ordem que V.Exa. decidiu. A minha 
questão de ordem é outra: é quanto à forma como o 
Deputado Manoel apresentou...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
receber. A primeira parte da assertiva da questão de 
ordem eu passarei – ou passarinho – agora a res-
ponder.

Não é mutuamente exclusivo que o Deputado 
fizesse a questão de ordem na CFT e/ou no plenário. 
Então, não é colidente essa hipótese, como V.Exa. – 
pareceu-me – interpretou.

Portanto, não há prejuízo na interpretação da 
Mesa.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Mas o fato, Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – S.Exa. 
pode apresentar tanto na Comissão quanto em ple-
nário.

O SR. LEONARDO PICCIANI – O fato é que 
não se cuida disso. O fato é que houve uma decisão 
da Presidência da Comissão e uma questão de ordem 
posterior – que, na verdade, fazia as vezes de um 
recurso contra decisão de Presidência de Comissão 
Permanente, para o qual existe norma específica do 
Regimento, que rege como ele deve ser feito.

É uma questão puramente material. Há um vício 
material.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
veja: se o Deputado queria fazer um recurso frente 
a uma decisão da CCJC, S.Exa. só poderia fazê-lo, 
nessas circunstâncias, em plenário. S.Exa. não tinha 
como fazer...

Até porque qual é o limite dessa hipótese? Qual 
é o limite disso? É disso que estamos tratando de 
maneira laudatória. Eu diria que se deve considerar, 
para efeitos futuros, aquilo que eu li. Mas, na verda-
de, a questão é a seguinte: imagine, por hipótese, 
que começasse a haver certa concorrência entre as 
Comissões – e é disso que estamos tratando: é uma 
questionando o parecer da outra. Então, no limite, é 
disso que nós também estamos cuidando ao respon-
der à questão de ordem.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
eu não entro no mérito da decisão de V.Exa. É bem 
possível que V.Exa. possa ter razão; é provável que 
tenha; mas a questão é que há um vício material. O 
Regimento diz como o Deputado deve recorrer.

E por que o Regimento diz, Presidente? Veja o 
seguinte: no caso do recurso feito pelo Deputado Edu-
ardo Cunha, ele voltará à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, para que ela própria opine 
sobre o recurso feito contra decisão sua. Por isso o Re-
gimento tem essa forma do recurso por escrito, onde 
não caberia o recurso do Deputado Eduardo Cunha, 
retornando à CCJC. Por isso o Regimento faz isso. E 
é por isso que a forma como foi apresentada pelo De-
putado Manoel Junior foi equivocada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero, de maneira respeitosa, ver se encerro, até por-
que... 

É o art. 57, inciso XXI. Eu vou ler para todos re-
fletirem juntos:

“Art. 57 ..................................................
XXI – qualquer membro da Comissão 

pode levantar questão de ordem sobre ação ou 
omissão do órgão técnico que integra... ”. 

Ele não é obrigado, e não se diz que só pode ser 
lá. Aí, continua: 

“...mas somente depois de resolvida con-
clusivamente pelo seu Presidente...”

Ou seja: ele pode. Nem se obriga nem se diz que 
é só lá. É para isso que chamo a atenção do Plenário, 
particularmente de V.Exa. Mas eu preciso seguir.

O SR. LEONARDO PICCIANI – V.Exa. deveria 
ler a segunda parte, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
eu li a primeira.

O SR. LEONARDO PICCIANI – A segunda par-
te diz: 

“...resolvida conclusivamente pelo seu 
presidente poderá a questão de ordem ser le-
vada em grau de recurso, por escrito, ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados...”
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
Deputado, veja...

O SR. LEONARDO PICCIANI – Tem de ser por 
escrito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
Deputado, a segunda parte é se ele tivesse levantado 
a questão lá. É preciso V.Exa. leia a primeira. Eu só 
estou ressalvando porque V.Exa., primeiro, questionou 
que haveria um problema material. Eu estou demons-
trando que não. Veja: eu vou repetir a leitura: “Qualquer 
membro da Comissão pode levantar a questão”. Não 
obriga. Primeiro, ele tem de ser membro. E o Deputa-
do nem membro é. Ele nem podia fazer a questão de 
ordem lá. É isso. E, na seqüência, não se impede que 
ele faça aqui. Está claro, na opinião da Presidência. 

Eu queria prosseguir...
O SR. LEONARDO PICCIANI – Presidente, eu 

recorro, respeitosamente, da decisão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 

É regimental. 
Vamos seguir com a sessão.
O SR. MANOEL JUNIOR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem, como autor da questão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de agradecer a V.Exa. a consultoria. V.Exa. 
colocou à luz do Regimento Interno o que poderia ge-
rar, futuramente, um dano ao trabalho das Comissões. 
A emenda que foi dada como não escrita, na verda-
de, tratava de matéria financeira e orçamentária, de 
despesa, de competência da Comissão de Finanças 
e Tributação. 

Eu queria agradecer a V.Exa. o reparo que fez 
em tempo a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não há 
nenhuma necessidade. Entendo a motivação. Obrigado 
pela intenção de me agradecer, mas não é necessário, 
porque aqui somos escravos do Regimento. 

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 5

PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 9

AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 5

ACRE
Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 6
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MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 32

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc

Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
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Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Renato Souza PSDB 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Saturnino Masson PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 

Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
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Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 322 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410-C, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 8, de 2008 (Medida Provisória 
nº 410-A, de 2007), que acrescenta artigo à 
Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, criando 
o contrato de trabalhador rural por peque-
no prazo; estabelece normas transitórias 
sobre a aposentadoria do trabalhador ru-
ral; prorroga o prazo de contratação de fi-
nanciamentos rurais de que trata o § 6º do 
art. 1º da Lei nº 11.524, de 24 de setembro 
de 2007; e altera as Leis nºs 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de junho 
de 1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 
Pendente de parecer.

Prazo na Comissão Mista: 19-2-08
Prazo na Câmara: 4-3-08
Sobresta a Pauta em: 22-3-08 (46º 

DIA)
Perda de Eficácia: 4-6-08

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa requerimento de retirada de pauta no se-
guinte teor:

“Requeremos, nos termos do inciso VI 
do art. 117 do Regimento Interno, retirada de 
pauta da Medida Provisória nº 410, de 2007, 
constante da Ordem do Dia”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Dr. Pinotti, que falará contrariamente.

O SR. DR. PINOTTI (DEM-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho 
que o assunto deve ser discutido. Não vou aqui me re-
ferir a todas as questões levantadas para demonstrar 
que o Governo tem recursos para cobrir o aumento de 
despesa com a saúde. Quem tivesse alguma dúvida a 
esse respeito deveria ter ouvido hoje o pronunciamento 
do Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. 
S.Sa. pintou este Brasil de cor-de-rosa e mostrou que 
temos 70 bilhões de reserva. Ao final de sua fala, pedi-
lhe que me dissesse em que país eu vivo, se naquele 
que S.Sa. havia pintado ou se no país onde faltam edu-
cação e saúde e onde sobram favelas e pobreza.

A verdade, Deputado José Genoíno, é que não 
há prioridade para a saúde. Quando o Governo quer 
pagar 140 bilhões de juros, ele paga; quando quer usar 
20 bilhões para o Fundo Soberano, ele usa; quando 
quer desonerar em 24 bilhões, ele desonera. Mas 
quando se trata da saúde, ele quer cobrar mais um 
imposto para que o povo tenha o sistema de saúde 
que já deveria ter.

Por outro lado, ouvi atentamente o pronuncia-
mento do Deputado Henrique Fontana. Quero abor-
dar a questão por dentro do sistema de saúde. Com 
melhor gerenciamento se pode ter uma saúde melhor. 
Por que o Governo não cobra o ressarcimento dos 
planos de saúde? A Agência Nacional de Saúde dá 
de presente aos planos de saúde 2 bilhões por ano, 
tirando do SUS e, por conseqüência, tirando espaço 
dos usuários do SUS.

Por que o Governo não descentraliza as verbas? 
Sabemos que 1 real na ponta do sistema é igual a 5 
reais nas mãos do Ministro e que o SUS é um sistema 
descentralizado, mas as verbas são centralizadas. Por 
que o Governo não aplica em atenção primária, para 
evitar as doenças e detectá-las precocemente, e vai 
para o lado da medicina americana, de alta complexi-
dade, para tratar casos complexos? Tudo isso, no con-
junto, economizaria bilhões de reais e trataria melhor 
os doentes brasileiros.

Sr. Presidente, não precisamos de mais um im-
posto. O povo não tem condições de pagá-lo. Precisa-
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mos, isso sim, de que o Governo defina a saúde como 
prioridade e a gerencie melhor.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que falará favoravelmente.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, evidentemente, estamos obstruindo a votação 
da medida provisória porque não queremos aprovar a 
nova CPMF. Eu já votei 5, 6 vezes contra a CPMF, e 
a única vez em que ganhamos foi agora, no final do 
ano passado. Não se passaram sequer 4 meses e já 
querem recriar a contribuição provisória.

Há outra questão: essa contribuição tem grandes 
chances de ser derrotada no Supremo Tribunal Federal 
em razão de alguns problemas.

O Brasil está perguntando por que antes tinha 
que ser por uma emenda constitucional e agora vai 
se criar esse imposto por lei complementar. A Consti-
tuição permite que uma lei complementar ou até uma 
lei ordinária crie uma contribuição. Isso está no art. 
195, § 4º:

“§ 4º A lei poderá instituir outras fontes 
destinadas a garantir a manutenção ou expan-
são da seguridade social, obedecido o disposto 
no art. 154, I”.

O que diz o art. 154, inciso I?
“Art. 154. A União poderá instituir:
I – mediante lei complementar, impostos 

não previstos no artigo anterior, desde que se-
jam não-cumulativos e não tenham fato gerador 
ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição.”

A nova CPMF vai ter problema. Cada operação 
financeira é uma situação. Vai ser cumulativa, vai bitri-
butar. Vai ter problema com o IOF e outras questões que 
têm de ser analisadas. Vai cair no Supremo ou vai ter 
apenas um funcionamento parcial. Então, só pode ser 
birra do Governo. É só para querer impor uma derrota 
aqui ao Congresso Nacional. A base aliada de novo 
vai submeter-se a isso por uma birra do Governo, para 
dizer que venceu, para dizer que não perdeu para o 
Congresso Nacional. Entendo que é isso o que está 
acontecendo. Não há outra lógica.

Também não há outra lógica querer fazer isso 
assim, de supetão, sem mostrar o texto, para querer 
impor uma derrota. Por que não mostra o texto? Por 
que não podemos, na próxima semana, às claras, 
começar a discussão às 16 horas, com um texto que 
possamos ler? Sequer o lemos. Depois de fazê-lo, dis-
cutimos. Chamamos a sociedade, os que são contra e 

os que são a favor, para o debate em uma audiência 
pública e votamos de dia. Porém, do jeito que está a 
situação, vão querer votar a matéria de madrugada. 
Não aceitamos isso. Vamos reagir firmemente. 

Não tem nenhum cabimento recriar a CPMF em-
butida na Emenda nº 29. Não tem cabimento. 

Encaminhamos “sim”, pela retirada da pauta des-
sa MP.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

Para orientar a bancada, Democratas.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos travando este debate para 
demonstrar claramente à sociedade o que estamos en-
caminhando. Neste dia triste para o Congresso Nacio-
nal, de afogadilho, na calada da noite, busca-se criar 
ou recriar um imposto que já foi derrotado pela socie-
dade brasileira. Temos visto essa tentativa do Gover-
no, simuladamente, por intermédio da sua base – de 
parte da sua base, quero aqui dizer, mas sem dúvida 
é a posição do Governo.

Então, queremos neste momento expressar cla-
ramente a nossa posição e dizer que orientamos a 
nossa bancada para que...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O De-
mocratas vota “sim”.

Como vota o PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB encaminha o voto “sim”, porque também que-
remos evitar que o Governo, numa atitude revanchista 
contra o Congresso Nacional, tente aprovar de novo 
a CPMF. Dá para ver que o Presidente não engoliu a 
derrota da CPMF no Senado.

A Câmara dos Deputados vai ser de novo subme-
tida a votar essa CPMF, o que não queremos. Por isso, 
estamos fazendo esse movimento protelatório.

Sr. Presidente, se o Presidente da República qui-
sesse resolver o problema da saúde, parava com toda 
a gastança e começava a gastar na saúde já. Mas não 
é isso o que faz. O Governo não mostra austeridade. A 
arrecadação está crescendo, a carga tributária vai cres-
cer mais 1%, mas o Governo não mostra interesse. 

Quando algum parente meu está doente, a pri-
meira coisa que faço é cuidar dele. O Governo não 
mostra isso. Quem já foi do Executivo sabe: investe 
em saúde quem acredita em saúde, porque não tem 
popularidade.

É isso o que o Presidente da República quer 
mostrar.
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Orientamos “sim”.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não” ao requerimento de retirada de pauta dessa MP. 
Precisamos acabar com esse tipo de obstrução. É pre-
ciso que haja essa consciência. A saúde pública não 
tem cor partidária. A saúde do País e dos seus pobres 
não tem sigla partidária, Sr. Presidente.

Por isso, gostaria que os Deputados de Oposi-
ção não pensassem da forma como estão pensando. 
Encaminharam o processo de obstrução, carimbando 
politicamente aquilo que, na verdade, atinge os mais 
carentes do País.

Vamos votar a emenda que regulamenta a saúde 
pública e automaticamente dar condições para que os 
pobres possam ser atendidos.

Por isso o PP vota “não” ao requerimento de re-
tirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PP 
orienta “não”.

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”. Para beneficiar os aposen-
tados rurais, os trabalhadores rurais e a emenda da 
saúde, votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o PSOL?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Minoria?

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, já são 20 horas e desde cedo há uma 
comissão enorme de representantes do movimento dos 
defensores de portadores de deficiência física. 

Há aqui pessoas dos conselhos estaduais e na-
cionais que aguardam a votação desta Casa. Seria 
muito simples invertermos a pauta e votarmos “sim” 
à matéria relativa à Convenção da ONU sobre os Di-
reitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e não 
ficarmos nessa procrastinação e obstrução em razão, 
todos sabem, da criação de um imposto, dessa con-
tribuição sem sentido, dessa contribuição secreta que, 
de repente, aparece na pauta da Casa. 

Poderemos, sim, inverter essa pauta. Vamos reti-
rar essa medida provisória, vamos votar a convenção 
em respeito aos deficientes que estão nesta Casa e 
acabar com essa história de criar novos tributos. “Sim” 
à retirada de pauta. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha “sim”. 

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR.) – Peço 

verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE.) – Verifica-

ção conjunta.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE.) – Sr. Presi-

dente, verificação conjunta. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação conjunta concedida.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada 
posto.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas está em obstrução. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS está em 
obstrução.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos 
a bancada do PT e aliados a virem completar essa vo-
tação o mais rapidamente possível, porque queremos 
regulamentar a emenda da saúde.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria está em obstrução. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
de convidar todos os membros da bancada do Bloco a 
virem ao plenário votar, para que possamos examinar 
ainda hoje a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
está em obstrução.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSDB está em obstrução.

A Minoria também está em obstrução.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
medida provisória está trancando a pauta. Se ela sair 
de pauta, não se vai votar o projeto de interesse dos 
portadores de deficiência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se ela 
sair de pauta, cai a sessão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Cai a sessão. 
É preciso votar essa medida provisória para se poder 
votar o projeto dos deficientes. Vamos falar a verdade 
aqui, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
dar seqüência para breves comunicações.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido os 
Deputados do Partido Progressista a comparecerem 
ao plenário a fim de darmos continuidade ao processo 
de votação. Todos devem comparecer ao plenário.

Obrigado.
O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o partido na votação passada.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na primeira votação com o painel, se eu estivesse 
presente teria acompanhado o PMDB.

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justi-
fico a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les Parlamentares que não votaram na sessão ordinária 
e que estiverem presentes agora, é oportuno informar, 
dado que estamos na sessão extraordinária.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convido a bancada 
do PT a vir ao plenário votar “não”. Se for retirada da 
pauta, não se vota o PDC dos portadores de neces-
sidades especiais.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão dos oradores.) – Sr. Presidente, uma 
informação: quais são as matérias em pauta?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Fernando Coruja, as 2 matérias são esta medida 
provisória e, depois, a Lei Complementar nº 306.

O SR. FERNANDO CORUJA – Então a matéria 
relativa aos deficientes não está na pauta?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nesta 
sessão, não. Se houver uma outra sessão e se produ-
zirmos um acordo...

O SR. FERNANDO CORUJA – Poderíamos fa-
zer um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. FERNANDO CORUJA – Poderíamos pas-

sar a regulamentação da Emenda nº 29 para a semana 
que vem e votarmos o projeto dos deficientes, que nem 
está na pauta. Poderíamos fazer um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Po-
deríamos. Para efeito de compreensão geral, se essa 
medida provisória sair da pauta, cai a sessão e não há 
como produzir acordo ou convocar a segunda sessão 
extraordinária, que está no gatilho, respeitosamente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Por isso não vamos retirá-
la da pauta.

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
quiser montar um acordo, fazer um acordo para retirar 
a Emenda nº 29 da pauta e votar as outras matéria, 
concordamos. 

Queremos votar o projeto dos deficientes, a medi-
da provisória e também o projeto dos oceanógrafos.
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O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
encaminha o voto “não” e pede aos Srs. Parlamentares 
que venham ao plenário. Vamos ter uma longa noite 
de votação e, pelo que estamos percebendo, uma ma-
drugada de votações. Então, eu gostaria que os Srs. 
Parlamentares viessem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Uma 
longa noite de votações e muita alegria.

O SR. JORGINHO MALULY – Alegria pela vitória 
do nosso Corinthians, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Deputado Paulo Pimenta para breves 
comunicações. (Pausa.)

Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, estamos em uma sessão em 
que, se seguir o trâmite normal, vamos terminar de 
votar esta MP, se tudo correr bem e o Governo tiver 
sua tropa de choque aqui com força, lá pela 1 hora da 
manhã. Aí é preciso convocar outra sessão extraordi-
nária para eventualmente votar a regulamentação da 
Emenda nº 29, que precisa obter 257 votos, porque é 
lei complementar.

Acho que é pouco provável que se consiga isso; 
é improvável e talvez até impossível, a não ser que se 
queira abrir o Bom Dia Brasil anunciando a criação da 
CPMF. Se a base do Governo quiser entrar no Bom 
Dia Brasil anunciando a criação da CPMF, vamos ficar 
aqui; se passar...

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Seria uma boa man-
chete para a saúde.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
dentro do plenário o assessor do Ministro Temporão 
conversando com as pessoas aqui atrás, cabalando 
voto, o que não é permitido. Eu queria que V.Exa. pe-
disse a esse assessor que se retirasse.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
só ele, como qualquer pessoa estranha à atividade de 
plenário não pode ficar em plenário.

O SR. PAULO BORNHAUSEN – O Sr. Tite está 
lá embaixo, de cabelo branco. E não pára, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
peço que alguém o identifique e solicite a esse senhor, 
que eu ainda não identifiquei quem é, que se ausente 
do plenário.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor, pois eu preciso resolver essa 
questão. V.Exa. ainda não concluiu?

O SR. FERNANDO CORUJA – Estava no meio do 
meu discurso. Agora está terminando o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
determino que todos aqueles que não tenham as cre-
denciais para estar em plenário que se ausentem ime-
diatamente, sob pena de convidarmos mais enfatica-
mente e por meio de um outro instrumento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Então, Sr. Presidente, 
o mais lógico seria adiar a regulamentação da Emen-
da nº 29 para a semana que vem ou, então, votá-la 
por acordo, sem a CPMF. O Governo que mande outro 
projeto para discutirmos. E votaríamos aqui a matéria 
dos oceanógrafos, o decreto legislativo sobre o acordo 
internacional relativo aos deficientes, Direito Penal, en-
fim, podemos ter uma pauta muito robusta. Seria o mais 
lógico, o mais sensato. Mas querer criar um tributo!? 
Não há nem o texto. Por onde anda o texto? Por onde 
anda o famoso texto que cria a nova CPMF?

Um candidato a Prefeito em Santa Cataria foi 
indagado sobre o seu plano de governo. E ele disse, 
apontando para a própria cabeça: “Está aqui o plano 
de governo”. A proposta da Situação é assim: “A CPMF 
está aqui”. Eles estão querendo criar algo que está na 
cabeça deles. Não é o Presidente Lula, não é o Minis-
tro José Múcio, não é o Deputado José Genoíno, não 
é o Deputado Maurício Rands. É uma fantasmagoria 
que está aqui pairando no ar e ninguém sabe quem 
vai propor.

Nós precisamos de um texto. Como vamos vo-
tar a criação de um tributo, que vai afetar milhares de 
pessoas, sem ter um texto debatido e discutido numa 
Comissão? Como vamos fazer isso? É evidente que 
vai sair errado.

Aliás, o que o Congresso Nacional tem feito de 
bobagem por votar matérias assim! Ontem, votamos a 
PEC dos Vereadores, que vai acarretar inúmeros pro-
blemas, porque foi votado na hora, na confusão; foi um 
texto criado na hora. Baixou demais, muitas Câmaras 
de Vereadores não vão suportar. Tudo porque as coi-
sas aqui são feitas literalmente em cima do músculo 
reto da coxa. Temos de melhorar isso. 

O SR. DAGOBERTO (Bloco/PDT-MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na úl-
tima votação e na última sessão, votei de acordo com 
a orientação do meu partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, concedo a palavra ao Depu-
tado Paulo Pimenta. 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apro-
veitar este espaço para manifestar aqui a importância 
de que esta Casa conclua a votação do texto da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência, o protocolo facultativo. A aprovação dessa 
matéria é fundamental para que o nosso País possa 
avançar na realização desse diploma legal que repre-
senta, na prática, o reconhecimento de que temos que 
agir com mais determinação no sentido de identificar-
mos, nas legislações municipais, estaduais e mesmo 
nas federais, questões que ainda impeçam que seja 
desenvolvida de forma plena a cidadania de qualquer 
cidadão ou cidadã brasileira em função de ser porta-
dor de algum tipo de deficiência.

Mais do que isso, Sr. Presidente, é um diploma 
que avança no sentido de reconhecer que se alguém 
não tem condições de exercer de forma plena sua ci-
dadania, trata-se de reconhecer que essas barreiras 
são, sim, da sociedade. São impossibilidades causa-
das pela falta de acessibilidade, pelas condições que 
o Poder Público deve oferecer para que todos possam, 
sim, ser brasileiros com os mesmos direitos e as mes-
mas oportunidades.

Precisamos concluir essa votação e dar essa 
demonstração pública.

Por fim, quero destacar, no Capítulo da Educação, 
a importância da constatação da política de educação 
inclusiva, que busca oferecer a todas as crianças e 
adolescentes deste País a oportunidade de estar na 
escola pública, independentemente de serem porta-
dores de qualquer tipo de deficiência.

Por isso, Sr. Presidente, a importância da apro-
vação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, com a palavra o Deputado 
José Pimentel. (Pausa.) Abre mão.

Deputado Ricardo Berzoini. (Pausa.)
Deputado Uldurico Pinto. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ontem, tivemos a alegria e a honra de ser 
recebidos pelo Secretário Nacional de Segurança 
Pública, Dr. Ricardo Balestreri. S.Sa. recebeu a nós 
e a uma delegação muito especial, composta por vá-
rios integrantes de Corpos de Bombeiros voluntários 
deste País. Nesse encontro, estavam também vários 

Deputados acompanhando e apoiando esse grupo de 
profissionais que lutam pela vida.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, no Brasil, 
dos 5.564 municípios, 4.929 não têm Corpo de Bom-
beiro voluntário ou militar. 

No Estado de São Paulo, dos 645 municípios, 502 
não têm Corpo de Bombeiro. Isso tem a ver com a vida 
e com a capacidade que queremos ter para assegurar 
o direito à segurança do nosso povo.

Nessa audiência, estava o Coronel Paulo Chaves, 
meu amigo de infância, meu conterrâneo, um digno 
profissional da segurança pública em São Paulo, que 
cuidou por 20 anos do Corpo de Bombeiros, ao lado 
de pessoas importantes como João Belém, Diretor da 
Associação de Bombeiros Voluntários, e do grande 
profissional Jorge Alves, com experiência, inclusive, 
internacional.

É muito importante destacar que no Brasil exis-
tem pelo menos 5 municípios com mais de 200 mil ha-
bitantes que não têm um Corpo de Bombeiro. Vamos 
lutar para garantir esse direito por intermédio de um 
projeto de minha autoria. Também queremos discutir 
o apoio dos Parlamentares para que essa categoria, 
esse setor da sociedade civil tenha direitos e assegure 
a vida e a segurança do nosso povo.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, com a palavra o Deputado 
Nilson Mourão. (Pausa.)

Com a palavra a Deputada Cida Diogo, a quem 
não pude dar a palavra anteriormente.

A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é apenas para 
concluir minha fala inicial.

Comemora-se hoje, 28 de maio, o Dia Internacio-
nal de Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Combate 
à Mortalidade Materna.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, 
juntamente com o DEMED, o Departamento Médico 
da Câmara dos Deputados, estamos promovendo uma 
série de eventos, como palestras e encontros relacio-
nados à saúde da mulher, ao longo desta semana – 
ontem, hoje e amanhã, quinta-feira. A Comissão de 
Seguridade voltou-se especialmente para as funcio-
nárias da Casa, com a perspectiva de discutir, orientar 
e realizar um trabalho de educação em saúde, numa 
luta em defesa da saúde das mulheres. 

Com isso, reafirmamos nosso compromisso com 
a saúde das mulheres e com a saúde pública do nosso 
País. E foi com esse objetivo que promovemos esse 
trabalho, com debates, orientação e educação em 
saúde, ao longo desta semana. 
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Mas, Sras. e Srs. Deputados, quisemos princi-
palmente discutir a Emenda nº 29 – e o fizemos da 
forma como tem de ser feita, ou seja, buscando ga-
rantir recursos. 

Não adianta travar uma luta política para aprovar 
a Emenda nº 29, sem garantir recursos. Para viabilizar 
a saúde em nosso País, temos de garantir fontes de 
financiamento. O Conselho Nacional de Saúde, que 
estava presente aqui, aprovou hoje por 15 votos a 8 
a definição das fontes de financiamento. É a posição 
oficial do Conselho Nacional de Saúde...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
raio cair duas vezes no mesmo lugar é difícil demais. 
Conclua, por favor.

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, o Con-
selho Nacional de Saúde, em reunião realizada hoje, 
votou e aprovou que a Emenda nº 29 precisa de fontes 
de financiamento. 

O SR. JUVENIL – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JUVENIL (PRTB-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
segui a orientação do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
uma breve comunicação, com a palavra o Deputado 
Roberto Britto. (Pausa.)

Deputada Luiza Erundina. (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
Resultado de votação: 

VOTARAM

SIM     12
NÃO    277
ABSTENÇÕES      3
TOTAL                292

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETI-
RADA DE PAUTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410, 
DE 2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 410/2007 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 28/05/2008 20:05

Encerramento da votação: 28/05/2008 20:22

Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –Estão 
prejudicados os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 117, VI, do Re-
gimento Interno, a retirada da pauta da Medida 
Provisória nº 410/07, constante do item 1 da 
presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM.

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Ex-
celência, nos termos do inciso VI do art. 117, 
combinado com item 1, alínea a, inciso I, do 
art. 101 do Regimento Interno, a retirada, da 
Ordem do Dia, da MP nº 410/07, constante da 
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas do 
Senado Federal ao projeto de lei de conversão, ao Sr. 
Deputado Assis do Couto. (Pausa.)

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última votação votei, com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas do 
Senado Federal ao projeto de lei de conversão, ao 
Deputado Assis do Couto.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, prometo que meu relatório 
será breve e objetivo.

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, 
com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda Cons-
titucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, o Exmo. 
Sr. Presidente da República, por meio da Mensagem 
nº 1.040, de 28 de dezembro de 2007, submeteu à de-
liberação do Congresso Nacional a Medida Provisória 
nº 410, de mesma data.

A Medida Provisória nº 410, de 2007, altera a Lei 
nº 5.889, de 8 de junho de 1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo, estabelece normas 
transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural 
e prorroga o prazo de contratação de financiamentos 
rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, 
de 24 de setembro de 2007.

Ao apreciar a matéria, a Câmara dos Deputados 
adotou o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 008, 
de 2008, o que prejudicou o texto original da referida 
MP.

No Senado Federal, com a aprovação do parecer 
proferido em plenário, do Senador Flávio Arns, foram 
aprovadas 2 emendas. 

A Emenda nº 1 muda, no PLV nº 008, de 2008, a 
redação do § 3º do art. 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973, contudo, não altera o seu conteúdo. 

A Emenda nº 2 altera a redação do atual § 2º do 
art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e muda 
a redação do § 3º do referido artigo, introduzido pelo 
Projeto de Lei de Conversão nº 008, de 2008. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Antes de adentrar no mérito das emendas, im-
pende registrar que elas não incorrem em vícios de 
inconstitucionalidade, conformando-se com o orde-
namento jurídico vigente e com os parâmetros da boa 
técnica legislativa.

Entendemos, ademais, que elas não apresen-
tam incompatibilidades ou inadequações financeiras 
e orçamentárias, pois estão em consonância com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 -, a Lei do Plano Pluria-
nual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orça-
mentária Anual.

Quanto ao mérito, consideramos que as emen-
das apresentadas pelo Senado Federal aprimoram o 
texto aprovado nesta Casa, e, portanto, merecem ser 
acolhidas. 

Em face do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação 
financeira e orçamentária das Emendas nºs 1 e 2; e, 
quanto ao mérito, pela aprovação das Emendas nºs 
1 e 2. 

Este é o nosso voto.
Faço um alerta a todos: esta medida provisória 

tem uma importância muito grande para os trabalha-
dores rurais. O assunto já foi debatido na Câmara dos 
Deputados, quando da tramitação da matéria. Também 
foi amplamente debatido no Senado Federal – acho 
que o Senado aprimorou alguns pontos importantes. 
O seu prazo se esgota no dia 4 de junho; portanto, na 
quarta-feira da semana que vem. 

Há, de nossa parte, preocupação muito grande 
– acho que de todos na Casa – no sentido de que a 
matéria seja aprovada o mais rápido possível. Até por-
que houve aquela problemática com a Medida Provi-
sória nº 385, que prorroga o prazo de aposentadoria 
dos trabalhadores rurais que não comprovaram con-
tribuição. Portanto, esses não estão amparados já há 
algum tempo pela Previdência Social. E a MP nº 385 
não prevalece mais. Ela não existe mais. No entanto, 
o seu conteúdo está na MP nº 410. 
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Se perdermos esta medida provisória agora – 
acredito que isso não vai ocorrer, em função da res-
ponsabilidade de todos na Casa -, haverá sério pro-
blema para esses trabalhadores rurais. Além de outros 
pontos, busca-se formalizar a relação de trabalho para 
mais de 3 milhões de trabalhadores rurais por meio do 
contrato de pequeno prazo. 

Portanto, se houver o fim da Medida Provisória 
nº 410, a matéria não poderá retornar no mesmo ano, 
acarretando enorme prejuízo para aqueles trabalha-
dores. 

Finalizo dizendo que o Senado Federal fez um 
amplo debate. Acolhemos as 2 emendas daquela Casa. 
Creio que a matéria esteja pronta para votação na 
Câmara dos Deputados e para sanção do Presiden-
te Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço ao Deputado Assis do Couto. Cumprimento S.Exa. 
pelo trabalho.

O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, meu voto foi de acordo com o PMDB.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
última votação nominal, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
semos à discussão da matéria.

Antes, porém, informo que há sobre a mesa re-
querimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 2 sessões da MP nº 410/07, constante do 
item 1 da presente Ordem do Dia”. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao De-
putado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhamos o 
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto. (Pausa.)

Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.)
O Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto está 

em plenário e o Deputado Eduardo Sciarra...

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estamos apresentando requerimento de 
adiamento da discussão por 2 sessões para deixar cla-
ra a nossa posição contrária à criação desse imposto, 
ou melhor, à recriação da CPMF. Essa é a tônica da 
discussão hoje na Casa.

O Governo tenta passar para a sociedade a idéia 
de que é a sua base no Congresso Nacional, ou par-
te dela, que está encaminhando a matéria. Mas todos 
nós sabemos – e a sociedade também sabe – que 
é o Governo, escondido atrás de parte da sua base, 
que está manipulando esse projeto, contrário aos in-
teresses do País.

(Manifestação no plenário.)

Por isso é que está sendo feita esta manifesta-
ção. Ela está em sintonia com aquilo que a socieda-
de brasileira quer. Isso já foi demonstrado quando da 
votação...

(Manifestação no plenário.)

(O Sr. Presidente faz soar as campai-
nhas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Olhem, 
eu quero alertá-los: há um orador na tribuna. Esse api-
to não é necessário.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Quero dizer, então, 
que esta manifestação está exatamente em sintonia 
com aquilo que pensam a sociedade brasileira e a opi-
nião pública. Isso já ficou demonstrado quando da dis-
cussão da prorrogação da CPMF, no ano passado.

O Presidente Lula tem tentado passar para to-
dos a necessidade da criação desse imposto para dar 
sustentação à carência de recursos para a Emenda 
Constitucional nº 29. Nós sabemos que se trata, mais 
uma vez, de ação do Governo no sentido de criar im-
postos, quando há excesso de arrecadação.

Temos ouvido o Presidente Lula, em manifesta-
ções nos seus comícios pelo Brasil afora ou em reuni-
ões do Conselho Político, questionando os empresários, 
que reduziram os seus preços em função da CPMF. E 
o Governo, por acaso, reduziu algum preço público? 
Não! Ao contrário, aumentou o preço do diesel, o que 
afeta os trabalhadores que andam de ônibus; aumen-
tou, sim, o preço dos combustíveis.

Nós estamos assistindo a esse gasto desen-
freado dos recursos públicos, aos gastos correntes, 
quando, na realidade, o Governo deveria fazer o seu 
papel: economizar, reduzir gastos e, aí sim, dentro do 
seu orçamento, adequadamente, aplicar os recursos 
que são de direito da área da saúde.
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É por isso que estamos fazendo esta discussão 
no Congresso Nacional...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

Para orientar, PSDB.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está mais do 
que claro que, nos últimos anos, de forma seqüencial, o 
Supremo Tribunal Federal desfez decisões desta Casa. 
Foi assim com a fidelidade partidária, foi assim com a 
medida provisória de créditos extraordinários, foi assim 
com a proibição da reedição de medidas provisórias no 
mesmo ano e em relação a outros episódios mais.

Agora nós vemos a possibilidade de mais uma 
afronta: um novo imposto ser cobrado por lei comple-
mentar, de forma indevida, porque é cumulativo e dispõe 
da mesma base de cálculo de outros impostos sobre 
movimentação financeira. Mais uma vez o Governo está 
impondo ao Congresso Nacional a possibilidade de ser 
desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal.

O PSDB vai lutar até o último instante, e nós va-
mos caminhar no sentido...

(O microfone é desligado.)

O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Neste 

momento está em curso a orientação de bancadas.
O PSDB orientou o voto “sim”.
Democratas. (Pausa.)
O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não. 
O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB-TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, acompanhei a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o painel 
acaba de ser corrigido. Estava escrito “requerimento 
de adiamento da votação”, mas, a rigor, nós estamos 
na fase de discussão.

Nós, Democratas, convocamos nossos Parlamen-
tares ao plenário. Somos favoráveis ao adiamento da 
discussão, porque a sociedade brasileira não admite 
mais ser tungada, ser roubada em seu bolso com a 
introdução de mais um imposto escorchante, que já 
havia sido banido: a CPMF.

Por conta disso, nós, Democratas, queremos 
adiar esta discussão. Queremos, com isso, que fique 
registrado no painel...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O De-
mocratas vota “sim”.

PP.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas Parlamen-
tares, o Partido Progressista, dada a importância do 
tema que é tratado na Medida Provisória nº 410, de 
2008, referente à atenção ao trabalhador rural e ao 
cooperativismo de crédito brasileiro, e está contem-
plado numa das mais importantes ações, que é a de 
segurança, solicita que se vote “não” ao requerimen-
to de adiamento de discussão e também de votação. 
Nós precisamos votar logo a matéria, porque o prazo 
está vencendo. Se ela não for votada, prejudicaremos 
o trabalhador rural e também o cooperativismo de 
crédito brasileiro.

Esta é a nossa posição: “não” ao adiamento de 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quere-
mos adiar a discussão, porque a questão é a CPMF. 
Não queremos nova CPMF no Brasil. Nós a derruba-
mos esses dias e não vamos criar outra. Ainda mais 
porque, como estão dizendo, vão chamá-la de CSS. 
Talvez os 2 esses signifiquem SuperSecreta, porque 
ninguém sabe como é o texto, ninguém sabe em que 
vai incidir o tributo. Há uma série de problemas.

Nós queremos discutir melhor essa possível cria-
ção de tributo. O debate tem de passar pelas Comis-
sões. A sociedade precisa estar atenta. Temos de cha-
mar o povo para discutir o assunto, realizar audiência 
pública. Não podemos criar um tributo de madrugada, 
como alguns estão imaginando. Querem prorrogar a 
sessão até de madrugada e de repente votar para que 
o povo brasileiro acorde amanhã com um tributo novo. 
Vamos ter cautela. Por isso, queremos adiar a votação. 
Vamos votar a matéria durante o dia. 

O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

“Sim”.
Governo.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. 
Presidente. Vamos votar no horário possível. Quem 
está adiando a votação é a Oposição.



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23797 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos a favor 
do adiamento da matéria. E mais: advogamos a tese, 
neste momento, de que o certo, o justo, o razoável seria 
encerrar esta sessão, convocar sessão extraordinária, 
colocando como primeiro item da pauta a ratificação 
da convenção das pessoas com deficiências. Há um 
grande conjunto de lideranças de pessoas com defi-
ciências nesta Casa, aguardando que a Câmara dos 
Deputados se pronuncie, mais uma vez, diante de uma 
demanda que é absolutamente justa.

De mais a mais, essa tentativa do Governo de 
reafirmar sua sanha voraz, leonina junto ao povo traba-
lhador, tirando dos seus parcos recursos mais valores 
para encher o cofre, é um absurdo. 

Portanto, não nos calaremos em todos os ins-
tantes, porque, afirmo mais uma vez, a CPMF é algo 
absurdo contra a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao aprovarmos 
o adiamento, ficamos na vã expectativa de haja uma 
onda de sensatez no plenário, como ocorreu ontem. Já 
se anunciava o impasse, e V.Exa., com a concordân-
cia da quase unanimidade do Plenário – e falo como 
alguém não participante dessa quase unanimidade 
-, teve a sabedoria política de colocar na sessão um 
projeto que poderia avançar na discussão de qualida-
de, com as divergências, mas votando-se a emenda 
constitucional. Não estou entrando no mérito dela, que 
critico, aliás. Poderia ser muito melhor.

É evidente que a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29 é consensual. O novo imposto não 
vai gerar impasse, de forma alguma. A solução é fazer 
com que os Líderes discutam novamente o assunto e 
hoje ainda convocar uma sessão para o consensual, 
que é a ratificação da convenção dos deficientes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não” e pede a V.Exa. que também colo-
que em votação, tão logo seja possível, a ratificação 
da convenção da ONU relativa aos portadores de ne-
cessidades especiais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fare-
mos isso com imenso prazer.

Como vota o PT?

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PT 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento de adiamento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 177, § 1º, combinado com o 
art. 117, X, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o adiamento da discussão por 
uma sessão da MP 410/07”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

Antes, requerimento de verificação de votação – 
quebra de interstício.

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 185, § 4º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento que 
solicita adiamento da discussão por 1 sessão 
da Medida Provisória nº 410/07.”

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do DEM.

É a famosa quebra de interstício.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado Dr. Pinotti, que falará a favor da matéria.
O SR. DR. PINOTTI (DEM-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, caros companheiros, custa-
me realmente acreditar que possa existir nesta Casa a 
tendência de impor mais um imposto ao povo brasileiro, 
quando o Governo nada em prosperidade e sobram 
recursos. Custa-me acreditar que, mais uma vez, por 
injunções que não quero aqui mencionar, somos obri-
gados a fazer o papel do bandido, quando o Senado 
faz o papel do mocinho, e também o Governo.

Sras. e Srs. Deputados, estava nesta Casa em 9 
de julho de 1997, dia em que se votou a CPMF pela 
primeira vez, com o mesmo compromisso de que o di-
nheiro arrecadado iria todo para a saúde. Passaram-se 
2 semanas, fomos enganados, e o percentual da CPMF 
subiu. Quem pode nos garantir que não vai acontecer a 
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mesma coisa? Quem pode nos garantir que hoje será 
de 0,1%, amanhã será de 0,2% e depois de 0,38%? 
Quem pode nos garantir, com essas manobras todas, 
que esse dinheiro vai para a saúde?

Não há necessidade de mais um imposto. Vamos 
declarar uma certa independência desta Casa. Vamos 
lutar por aquilo que importa para a população. Vamos 
aprovar a regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29. Vamos dizer, alto e bom som, que não quere-
mos agravar o povo brasileiro com mais um imposto, 
até porque hoje ele é desnecessário. O Governo tem 
recursos para isso. Precisamos apenas de 10 bilhões 
para o ano que vem, e ele está pondo 20 aqui, 30 ali, 
e tem 70 de reserva. 

Além do mais, é perfeitamente possível gerir 
melhor a saúde usando melhor os recursos. Se traba-
lharmos com a atenção primária, vamos economizar 
recursos e vidas. Se o Governo tiver um mínimo de 
seriedade para acabar com esse roubo feito de ma-
neira mancomunada entre planos de saúde e Agên-
cia Nacional de Saúde, vamos economizar 2 bilhões 
por ano. 

Tenho certeza de que isso não é prioridade para 
o Governo, até porque ele não tem melhor maneira de 
favorecer os planos de saúde do que acabando com a 
saúde pública brasileira. Essa é a maior propaganda 
para os planos de saúde. 

Vamos pôr a mão na consciência e votar a Emen-
da Constitucional nº 29. Não vamos agravar o povo 
brasileiro com mais um imposto.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, há um documento circulando aqui no plenário 
que julgo ser apócrifo. Por isso, minha obrigação é 
anunciar o fato a V.Exa. e à Casa. 

O documento, que vem num papel timbrado do 
Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, 
conclama, entre outras coisas, um movimento popular 
em defesa do Sistema Único da Saúde pela aprovação 
da Emenda Constitucional nº 29. 

Ora, V.Exa. sabe, assim como os pares mais an-
tigos nesta Casa, que a Emenda Constitucional nº 29 
já foi aprovada no ano 2000. Não acredito que o Mi-
nistério da Saúde não saiba disso. Se não sabe que 
estamos discutindo a regulamentação da Emenda nº 
29, talvez saiba menos ainda para o que quer esse 
imposto adicional.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento para quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vamos encaminhar “sim”, pela apro-
vação, porque entendemos que esta discussão que 
está sendo feita esta noite precisa ter a atenção de 
todo o País. 

Estamos assistindo nesses últimos dias a uma 
violência contra o Congresso Nacional, que já se ma-
nifestou ao final do ano passado pela não-prorrogação 
da CPMF. Estamos vendo o Governo com a mão de 
parte da base querer influenciar mais uma vez o Con-
gresso Nacional para aprovar impostos. Já está claro 
para toda a sociedade brasileira qual é o destino des-
sa matéria. 

Sr. Presidente, somos pela aprovação deste re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, “sim”.

Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de 
orientar pelo PSDB o voto “sim” ao requerimento que 
quebra o interstício, quero fazer um esclarecimento. 
Representantes da base do Governo estão fazendo 
terrorismo para o público presente nas galerias e para 
os que assistem à televisão, estão querendo dar o sen-
tido de que não queremos aprovar aqui a convenção 
da Organização das Nações Unidas que regulamenta 
a situação dos portadores de deficiências, que nem na 
pauta se encontra. A pauta desta sessão extraordinária 
contém apenas a Medida Provisória nº 410 e a regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 29. 

Portanto, há falsidade nessa afirmação. 
Tirem a Emenda nº 29, que vai fazer com que o 

Plenário tenha de deliberar sobre o aumento de impos-
tos e a recriação da CPMF, que aprovaremos a conven-
ção dos portadores de deficiências, o projeto de lei dos 
oceanógrafos e todas as matérias já acordadas.

O PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PSOL?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, tam-
bém quero chamar a atenção, ao mesmo tempo em 
que encaminho o voto “sim” para o requerimento, para 
a necessidade de votarmos a convenção da ONU so-
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bre os direitos das pessoas com deficiências. Preci-
samos votá-la logo. Se não a votarmos hoje, teremos 
de votá-la muito rapidamente, no máximo, na semana 
que vem, porque no dia 27 de outubro de 2008 acon-
tecerá a conferência entre os Estados-Partes. Se essa 
convenção não estiver aprovada no Brasil até 27 de 
setembro de 2008, nosso País não tomará parte des-
sa conferência.

Além da votação aqui ainda temos 2 turnos no 
Senado e mais o depósito legal da ONU. É urgente que 
a Câmara preste atenção a esse tema tão fundamen-
tal, tão importante não só para as pessoas portadoras 
de deficiência, como para todos os brasileiros que se 
importam com a pessoas.

Ao requerimento, “sim”; à Convenção da ONU, 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Minoria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não custa 
lembrar que no ano passado, ao final da sessão legis-
lativa no Senado, o País foi brindado com uma decisão 
histórica. Refiro-me àquela votação célebre em que a 
CPMF foi sepultada.

Àquela altura, dizia-se que não era necessário 
mais o imposto porque a economia do País estava 
caminhando razoavelmente bem e, portanto, isso ge-
rava mais tributos. Aliás, por conta de uma semente 
plantada ao tempo do PSDB hoje, o País pode colher 
mais dividendos no seu crescimento.

Agora, a essa altura do campeonato, reeditar a 
tentativa de implantar no País mais um tributo, que 
incide sobre o mais pobre, é algo absurdo que não 
apoiaremos em hipótese alguma. Vamos, em todos os 
instantes, ser contra essa proposta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria, “não”.

PT.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PT “não”.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Minoria, “sim” – desculpe-
me.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSDB, 
“sim”; PT, “não”.

PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
claramente num processo de obstrução, igual àquele 
que fizemos quando da derrota da base governista em 
relação à prorrogação da CPMF. Acabou passando na 
Câmara, mas caiu no Senado.

E nós vamos insistir aqui com a obstrução, para 
ver se colocamos uma luz que clareie o Governo para 
que ele mande uma proposta separada a ser debati-
da aqui.

Uma proposta que foi amplamente debatida e 
derrotada no Congresso não pode vir de madruga-
da. E não chegou até agora, eu não vi ainda. Não sei 
como é, não sei se alguém viu. Alguém disse que exis-
te, não sabemos nem se existe, mas se está falando 
será recriada a mal falada e malfadada CPMF. Por isso 
estamos obstruindo. Vamos falar o tempo necessário 
aqui, que é 1 minuto. Vou terminar de falar em mais 5 
segundos, 4, 3, 2, 1, para dizer: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – O PP vota “não”, até porque nós precisa-
mos urgentemente votar a 410, para que ela produza 
seus efeitos de benefícios aos agricultores brasileiros 
e ao cooperativismo de crédito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
Governo.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Governo também vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-

querimento – este é o que requer o adiamento:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 177, § 1º, combinado com o 
art. 117, X, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o adiamento da discussão por 
uma sessão da MP 410/07”.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Maurício Rands, que falará contra a matéria.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – O PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Duarte 
Nogueira. (Pausa.)

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme orientação do 
meu partido.
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O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, quero encaminhar favoravelmente esse 
requerimento porque, esclareço ao Plenário e ao povo 
brasileiro que nos acompanha neste instante, está-
se querendo hoje aqui, travestido de apoio à saúde 
brasileira, ressuscitar a CPMF, que foi derrotada pelo 
Congresso Nacional no final do ano passado com o 
apoio maciço da sociedade brasileira.

No último mês de janeiro, pesquisa da Folha de 
S.Paulo apontou que 87% da sociedade brasileira não 
deseja mais a criação ou a recriação da CPMF, seja 
a que pretexto for.

Mas o Governo, que aqui não se mostra de ma-
neira clara e transparente, como tem de ser em um 
regime democrático, vai, após a aprovação da Medida 
Provisória nº 410, na discussão da regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 – que vai definir como 
deverá se constituir o fundo e de onde virão as fontes 
de financiamento para aumentar os recursos da saúde 
em até 11 bilhões de reais no ano de 2011 -, assim 
como no cavalo de Tróia, inserir em um dos pareceres 
que deve vir de uma das Comissões uma contribuição 
que tentará ser criada na forma da CPMF, mas com o 
percentual maior, na ordem de 0,1%.

Haverá, novamente, aumento da carga tributá-
ria. O povo brasileiro voltará, se assim for aprovada, 
a pagar o imposto do cheque. Vão tirar mais recursos 
do contribuinte, que não agüenta mais pagar tantos 
impostos.

E nessa mesma engenharia de barriga de aluguel 
da Emenda nº 29 está-se afirmando que a Oposição 
não quer votar os recursos da saúde. Claro que nós 
queremos votar, tanto é que a aprovação da Emenda 
nº 29, da forma como ela foi aprovada no Senado, tem 
o total acordo de todos nós do PSDB e da Oposição, 
quero crer da maioria quase absoluta dos Deputados 
Federais da Câmara dos Deputados. Mas nós não 
vamos permitir fazer da aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 29 barriga de aluguel para recriar ou res-
suscitar CPMF em nosso Brasil.

O Governo Federal arrecadou em excesso, duran-
te janeiro até abril último, 33 bilhões e 600 milhões de 
reais. Os recursos estão disponíveis. O Governo tem 
gordura para queimar sobrando. O que falta é combater 
o desperdício e aplicar adequadamente os recursos.

Se aqui for aprovado, vamos votar contra. Se for 
aprovado, mesmo contra o nosso voto, vamos recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal, como fizemos das outras 
vezes quando encontramos inconstitucionalidades em 
matérias que aqui já foram deliberadas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de adiamento da discussão 
por 1 sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos novamente aqui com um 
assunto recorrente. E fica clara para todos nós a in-
tenção do Governo, que não quer utilizar o orçamento 
que, com toda certeza, terá, neste ano, condição de 
atender integralmente a todas as necessidades da 
saúde. Basta que o Governo priorize essa área que é 
tão importante.

E nós, que estamos aqui debatendo a reforma 
tributária nesta Casa, na Comissão Especial, fomos 
atropelados pelo Governo que quer, da noite para o 
dia, aprovar um imposto que já foi rejeitado pelo Con-
gresso Nacional e por toda a sociedade.

Então, neste momento, não cabe outra alternativa 
senão a de encaminharmos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, “sim”.

Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno não teve a coragem necessária para se expor e 
enviar ao Congresso Nacional, como é de praxe, um 
projeto para recriar a CPMF. Então, para evitar o des-
gaste político, está utilizando a sua base na Câmara 
dos Deputados para fazer do projeto que vai regula-
mentar a Emenda nº 29 uma barriga de aluguel, repito, 
para ressuscitar a CPMF.

Nós não vamos permitir. Nós vamos fazer a obs-
trução. Nós vamos votar contra. Nós vamos utilizar to-
dos os recursos necessários para defender o interesse 
do povo brasileiro que aprovou o Congresso Nacional 
quando este não permitiu a prorrogação da CPMF. O 
povo brasileiro aplaudiu a postura do Congresso Na-
cional de não permitir, no ano passado, a prorrogação 
da CPMF.

Portanto, nós vamos votar “sim” ao requerimento 
para manter a nossa posição de obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Nós votamos “sim”, 
Presidente, e, mais uma vez, reiteramos o apelo ao 
Governo para que possamos votar a regulamentação 
da Emenda nº 29 sem o contrabando do novo imposto 
sobre o cheque, para que as sessões da Câmara dos 
Deputados possam fluir e possamos votar assuntos de 
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alta relevância, como a ratificação da convenção da 
ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Essa convenção foi enviada à Câmara no dia 26 
de setembro de 2007 pelo Presidente Lula, e nós a 
votamos em primeiro turno no dia 28 de maio. Agora, 
precisamos votá-la em segundo turno; o Senado tem 
de votá-la em 2 turnos para que até o dia 27 de se-
tembro de 2008 esteja tudo completo e o Brasil possa 
participar da Conferência dos Estados-Partes que já 
ratificaram a convenção.

Vamos, portanto, votar a regulamentação da 
Emenda nº 29 sem o contrabando da nova CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PPS.

PPS abre mão? (Pausa.) Não?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Cedo 1 minuto para 
V.Exa. falar.

Sr. Presidente, o Governo quer votar a criação 
de um imposto sem aparecer para a sociedade. Não 
manda projeto, ninguém discute, todo mundo recusa, 
ninguém diz que está propondo, mas quer embuti-lo 
de contrabando na regulamentação da Emenda nº 29, 
que queremos aprovar, pois a luta foi nossa.

Aliás, foi o PPS e os demais partidos de oposição 
que pediram para incluí-la na pauta. Fomos nós que 
colocamos entre aqueles 5 itens prioritários que foram 
solicitados a cada partido a regulamentação da Emen-
da nº 29, que já deveria ter vindo, porque, quando foi 
aprovada no ano 2000 dizia, e ainda diz, que a cada 5 
anos tem de votar uma lei complementar regulamen-
tando a Emenda Constitucional nº 29.

Nós queremos votar, mas sem CPMF. Fora CPMF! 
Vamos deixá-la de fora, discuti-la em outro instante.

Nós encaminhamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Minoria? 
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além 
de todos os aspectos já referenciados aqui vastamen-
te sobre a impropriedade da “ressurreição” da CPMF, 
ainda há flagrante inconstitucionalidade. 

Será que foi por acaso que a CPMF foi criada por 
emenda constitucional? Não, não foi por acaso. Ela foi 
criada por emenda porque era o único caminho, o úni-
co instrumento possível para criar aquela contribuição. 
Agora querem fazê-lo por meio de lei complementar, 
um contrabando na lei complementar que visa apenas 
regulamentar a Emenda nº 29, da saúde. 

Além da impropriedade do contrabando, há a 
inconstitucionalidade, porque é cumulativa e não está 
entre as contribuições previstas no art. 195 da Cons-

tituição Federal, que trata das contribuições, cujo fato 
gerador atende à seguridade social. 

A Minoria vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-

noria, “sim”. 
Como vota o Governo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-

les que forem favoráveis ao requerimento de adiamen-
to de discussão por 1 sessão permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

REJEITADO. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

discussão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando 

Coruja, que falará a favor da matéria.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, esta matéria deve ter relativo consenso para 
votar aqui as emendas do Senado. As emendas do Se-
nado apenas aperfeiçoam projeto de lei de conversão, 
o qual já votamos, que cria o contrato de trabalhador 
rural por pequeno prazo e estabelece normas transi-
tórias sobre a aposentadoria e prorroga, além disso, a 
possibilidade de o trabalhador rural se aposentar pela 
regra antiga, que venceu em 2006. 

As emendas do Senado procuram dar maior se-
gurança inclusive ao trabalhador em face do contrato 
do trabalhador por pequeno prazo. Mas não estamos 
aqui tratando dessa MP. Estamos evidentemente numa 
luta ferrenha, uma vez que já derrotamos a CPMF uma 
vez e agora vamos derrotá-la de novo. Somos contra 
uma nova CPMF porque não há lógica. 

O Governo argumentava que caso a CPMF fos-
se extinta, as finanças públicas do Brasil iriam se fra-
gilizar. Em muitos países do mundo esse tributo já 
foi aplicado, mas todos perceberam que, por ser ele 
regressivo, quando acaba, a economia aquece. Foi o 
que aconteceu no Brasil. A economia e a receita públi-
ca dispararam nesses primeiros meses. Pela primeira 
vez, foi anunciado hoje um superávit nominal, o que 
não acontecia desde o Governo Collor. A última vez 
que houve superávit nominal foi em 1991. 

Agora, de novo. Não é mais o superávit primá-
rio que exclui a dívida. Agora, o Brasil paga a dívida, 
gasta tudo nos esbanjamentos do Governo e ainda 
sobraram 7 bilhões de reais. Por isso não há motivos 
para criarmos um novo tributo. Além disso, quando se 
cria um novo tributo – segundo muitos economistas, 
vários setores da economia nacional e internacional 
– não se aumenta a receita do Governo, ela pode até 
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indiretamente diminuir. Por isso estamos no processo 
de obstrução. 

Encaminhamos o voto “sim” para as emendas do 
Senado, porque elas aperfeiçoam o texto. O PPS está 
apresentando um destaque em uma das emendas, a 
Emenda nº 1, que vamos discutir a seu tempo e hora. 
Queremos fazer um pequeno aperfeiçoamento, em 
nosso entendimento, ao texto ali colocado. Estamos 
encaminhando “sim” às emendas.

Pedimos à nossa bancada que vote favoravel-
mente às emendas propostas pelo Senado, ou seja, 
“sim”.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar em favor da matéria, com a palavra o ilustre De-
putado Afonso Hamm. (Pausa.)

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o ilustre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, nós encaminhamos o voto 
favorável às emendas do Senado. Entendemos que 
melhoram o texto, garantem os direitos dos trabalha-
dores rurais. O cooperativismo rural é muito importante. 
Portanto, somos favoráveis às emendas. 

Defendemos que a Câmara dos Deputados vote 
essa medida provisória para em seguida votarmos a 
regulamentação da Emenda nº 29/00 de maneira res-
ponsável. Estamos regulamentando maiores recursos 
para a saúde e ao mesmo tempo mostrando de onde 
vêm esses recursos. Portanto, encaminhamos o voto 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar em favor da matéria, tem a palavra o ilustre De-
putado Professor Ruy Pauletti. (Pausa.)

Para falar em favor da matéria, com a palavra o 
ilustre Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quando fui Prefeito, passamos por 2 processos 
que alteraram a realidade do Município. Aqui há colegas 
que foram Prefeitos também, e sabem que 2 momentos 
foram cruciais para a gestão municipal: a municipaliza-
ção da educação e a municipalização da saúde.

No meu caso específico, o atendimento de saúde 
era feito por um hospital do Estado, que atendia toda 
a população, e da noite para o dia o Município teve de 
contratar médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, au-

xiliares, motoristas de ambulância, técnicos em exames 
de laboratório, e com isso aumentou, e muito, o seu 
gasto com a saúde. Nem por isso os Prefeitos saíram 
atrás de aumentar o IPTU, aumentar a conta d’água, 
aumentar as alíquotas do ISS. Tiveram de se virar. 

Administrar, Sr. Presidente, é dar prioridade, e 
há que ter prioridade a saúde. 

O Presidente da República tem direito ao veto. 
Poderíamos muito bem regulamentar a Emenda nº 
29/00 e posteriormente, se o Presidente entender que 
não tem realmente de onde tirar o dinheiro, que vete o 
nosso projeto, mas a Câmara não pode neste momen-
to omitir-se de dar essa contribuição que a sociedade 
tanto espera. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o Senado Federal 
aprimorou esse projeto, com sua Emenda nº 1. Sobre 
essa relação de trabalho na zona rural, ainda há alguns 
dias nós vimos, lá na Amazônia, um empregado fugin-
do da propriedade, andando dias e dias para chegar à 
cidade e fazer a denúncia, e o Exército ir lá, com heli-
cóptero e armas, resgatar dezenas de trabalhadores 
que estavam submetidos a condições desumanas, de 
trabalho escravo. Inclusive as ferramentas de trabalho 
eram cobradas dos trabalhadores, e no final do mês 
eles, em vez de ter direito a receber salário, estavam 
devendo ao empregador. Essa situação eu entendo que 
vai acabar com essa nova legislação, com essa emen-
da que o Senado Federal apresenta, regulamentando 
ainda mais, estabelecendo novas exigências. Têm de 
ser identificados o produtor, o imóvel rural onde o tra-
balho será realizado e inclusive a respectiva matrícula, 
além da identificação do trabalhador, com o respectivo 
Número de Inscrição do Trabalhador – NIT. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, eu entendo que 
estamos dando mais tranqüilidade ao campo, esta-
mos garantindo direitos aos trabalhadores rurais, que 
durante muitos anos ao longo da história deste País, 
não tiveram a atenção merecida. E foi na terra, foi no 
campo, foi na enxada, na pá, no trator, na carriola, no 
carro de boi, Sr. Presidente, que se abriram as ban-
deiras e as trincheiras neste País, inclusive na sua 
querida Minas Gerais. 

Por isso, Sr. Presidente, apoiamos o mérito des-
sas emendas.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

falar em favor da matéria, com a palavra o ilustre De-
putado Adão Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, prezados colegas, queremos 
dizer que apoiamos integralmente as emendas que fo-
ram apresentadas no Senado, que realmente vieram 
melhorar nosso projeto, a medida provisória.
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Foi embutido nesse projeto o direito do agricultor 
que, num Município pequeno, exerce o cargo de Vere-
ador. Ele perdia aqueles anos quando era para exercer 
o direito de aposentadoria. Se ele fosse Presidente do 
sindicato e naturalmente continuasse trabalhando na 
lavoura, esse período não era contado como tempo 
de aposentadoria. Assim também era na cooperativa. 
Isso tudo foi corrigido com as emendas que o Senado 
acrescentou.

É claro, Sr. Presidente, prezados colegas, que 
ainda não se resolvem todos os problemas da Previdên-
cia. Por exemplo, milhares de agricultores que saíram 
do campo, foram para a cidade e ali não conseguiram 
emprego de carteira assinada. Trabalharam como fa-
xineiros, muitos até como recicladores, e portanto não 
têm o direito de se aposentar como trabalhador rural 
nem como empregado.

Portanto, Sr. Presidente, prezados colegas, mes-
mo não sendo o projeto ideal, apoiamos integralmente 
o que veio do Senado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar em favor da matéria, com a palavra o ilustre De-
putado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, concordamos plenamente que as emendas 
que vieram do Senado, com alguns destaques que 
fizemos, melhoram bastante o texto e sem dúvida al-
guma vêm atender muita coisa de que o trabalhador 
rural precisa neste momento.

Mas é fundamental, Sr. Presidente, que possa-
mos aqui continuar a discussão daquilo que estáva-
mos debatendo anteriormente, que era exatamente o 
fundo soberano. A sociedade brasileira não sabe o que 
é fundo soberano. O Governo está com tanto dinheiro 
que vai agora comprar R$22 bilhões em dólar, depo-
sitá-los numa caixinha e aí distribuir isso para alguns 
empresários, que vão investir no exterior. Não querem 
dar R$6 bilhões para a saúde, mas vão entregar R$22 
bilhões aos grandes empresários!

Mas isso está acontecendo por acaso? Não! Nada 
acontece por acaso no PT. Sabem por quê? A Folha 
de S.Paulo publicou: o Governo do PT paga às empre-
sas 54 vezes o que elas deram ao PT nas eleições! A 
saúde não tem como financiar o PT. Olhem aqui: 54 
vezes o que as empresas deram lá ao cofrinho do PT 
elas receberam em contrato, 54 vezes mais!

Aí o povo entende que, no momento em que o 
Governo não quer dar dinheiro para a saúde e quer 
enfiar a mão no bolso do cidadão brasileiro e tomar 
dele mais R$10 bilhões, é porque quer emprestar o 
dinheiro que o povo já pagou com impostos às em-

presas que vão financiar o PT nas eleições. Então, 
tudo tem um porquê, uma explicação lógica; só que 
eles não contaram exatamente com a dificuldade que 
V.Exas. aqui terão, aqueles que votarem em favor da 
nova CPMF, para chegar lá no palanque, ao lado dos 
seus candidatos a Prefeito e Vereador, e pedir voto 
para eles. Nesse momento vão dizer: “Meu senhor, o 
espírito que baixou no senhor no Congresso Nacional 
não foi o espírito de defesa do trabalhador, foi mais es-
pírito de banqueiro, espírito de Rothschild, espírito de 
mão-de-gato no bolso do cidadão brasileiro”.

Isso a sociedade não vai engolir mais, porque 
todo o mundo hoje tem consciência dos malefícios da 
cobrança de uma CPMF na economia brasileira: de-
semprego, extorsão, sem dúvida alguma a penalização 
do cidadão, do trabalhador que recebe salário.

Para concluir, Sr. Presidente, quero chamar aten-
ção para aquilo que é muito grave, e que a base do 
Governo não tem como responder: como é que há 
R$22 bilhões para comprar dólar para empreiteira e 
não há R$6 bilhões para dar à saúde, que está na 
UTI neste País? Esse é o desafio! É sobre isso tem 
de haver contradita no microfone. Qual é o Líder do 
Governo que vai contraditar isso? Quem tem compe-
tência para dizer que não é verdade? Por que há di-
nheiro para banqueiro, para fundo soberano, e não há 
dinheiro para a saúde?

Esse é o ponto que tem que ser colocado à dis-
cussão profunda, Sr. Presidente. Não adianta saber-
mos bem da situação incomodada em que está cada 
Parlamentar da base do Governo. E temos certeza de 
que vamos ganhar a votação, porque a Câmara dos 
Deputados não será indiferente ao sentimento da so-
ciedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar em favor da matéria, com a palavra o ilustre De-
putado Dr. Pinotti.

O SR. DR. PINOTTI (DEM-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caros companheiros, é evi-
dente que nós estamos de acordo com as condições 
de trabalho do trabalhador rural. Entretanto, não adianta 
dissimular: nós todos estamos aqui tentando proteger 
o cidadão brasileiro contra um novo imposto.

Eu não consigo entender; talvez alguém possa 
explicar-me por que o Governo não pediu que nós 
indicássemos a fonte para os 15% do Município, que 
ele põe religiosamente em saúde. Aliás, eu duvido que 
haja um Município que ponha menos do que 20% em 
saúde. Por que ele não pediu fonte para o fundo so-
berano? Por que não pediu fonte para a desoneração 
da indústria? Por que não pediu fonte para os R$140 
bilhões que a cada ano são pagos de juros, com o im-
posto pago pelos brasileiros?
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Aliás, se soubesse dessa questão do imposto 
o povo não estaria quieto, porque R$140 bilhões sig-
nificam 40% de toda a arrecadação de impostos bra-
sileiros. Ou seja, o cidadão brasileiro trabalha quase 
metade do ano para pagar o juro da dívida! É por isso 
que não há dinheiro para a saúde, porque o Governo 
fica submisso, absolutamente dominado, subserviente 
à lógica do capital.

Esses impostos, meu caro Maluly, não servem 
para melhorar a saúde do Município, não. Servem para 
encher de lucro os banqueiros. Nós vivemos num País 
onde o povo está sustentando os ricos, os banqueiros. 
Um banco tem lucro de R$8 bilhões num semestre, e 
a imprensa divulga isso como uma coisa normal, num 
País com 50 milhões de miseráveis, com índices de 
educação vergonhosos, com índices de mortalida-
de e morbidade piores do que os de todos os países 
da América Latina com a mesma renda per capita. E 
querem que o povo novamente financie a saúde! Meu 
Deus do céu, onde estamos? Vamos pôr a mão na 
consciência, vamos evitar essa agressão que se fará 
ao povo brasileiro com um novo imposto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o nobre Deputado Maurício Rands, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Narcio Rodrigues, nós estamos aqui, na Câmara dos 
Deputados, com um ponto de consenso: todas as 
bancadas querem mais recursos para a saúde. Todo 
o Plenário quer regulamentar a Emenda Constitucio-
nal nº 29/00. Alguns acham que basta o projeto como 
veio do Senado; outros, os 14 partidos da base alia-
da, compreendem que o Senado ficou a meio cami-
nho, que é preciso aprimoramento do PLC nº 306/08, 
aprimoramento do conteúdo do projeto, e acréscimos 
para que seja garantida a fonte para a despesa, que 
vai ficar vinculada, que vai melhorar os serviços da 
saúde pública.

Esta sessão sofreu obstrução porque apenas hoje 
entrou em pauta a Medida Provisória nº 410/07, que 
veio do Senado já trancando a pauta do nosso Plená-
rio. Nós estamos, Sr. Presidente, com um caminho do 
qual todas as bancadas estão a par: identificar uma 
fonte de custeio com uma contribuição social da qual 
80 milhões de trabalhadores estarão isentos. Todos os 
aposentados e pensionistas não seriam chamados a 
dar essa colaboração para a saúde pública. Portanto, 
a idéia, a solução da fonte de custeio já está sendo 
debatida.

Mas entendemos que, com o trancamento da 
pauta, com o alongamento desta sessão, com os de-

ficientes esperando a votação do seu projeto, este 
Plenário, todas as bancadas – e é este o apelo que 
quero fazer neste momento -, todos nós poderíamos 
ganhar um tempo maior e votar o PLC da saúde na 
terça-feira. Faríamos um acordo de todas as banca-
das, Situação e Oposição, no sentido de concluirmos 
a votação da MP nº 410; livraríamos a pauta; logo em 
seguida, votaríamos o tratado da ONU sobre os defi-
cientes físicos – que aliás estão aguardando aqui, no 
recinto da Câmara dos Deputados.

Então, queremos propor inicialmente à base alia-
da, mas também aos Líderes e às bancadas da Opo-
sição, que nós deixemos a regulamentação da saúde 
para a próxima terça-feira, hoje concluamos a votação 
da Medida Provisória nº 410/07, e votemos ainda hoje 
o projeto que vai dar direitos, que vai reconhecer uma 
política mais ofensiva do Estado brasileiro para os de-
ficientes físicos. É o apelo que quero fazer. 

Nesse ínterim, todos nós vamos poder aprofun-
dar ainda mais esta discussão. O Relator vai ter ainda 
mais tempo, já que foi indicado apenas na noite de on-
tem, e nós hoje estaríamos votando a MP nº 410/07, 
o projeto dos deficientes, e na terça-feira, votaríamos 
definitivamente a regulamentação da emenda da saú-
de, com mais recursos para a saúde pública, algo que 
todos nós aqui queremos.

É o apelo que faço a todos os Líderes, a todas 
as bancadas aqui na Câmara. 

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Henrique Eduardo Alves, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Par-
lamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu quero 
secundar o Líder Maurício Rands nesse apelo de bom 
senso. Estamos aqui há várias horas discutindo, deba-
tendo, numa obstrução legítima, que respeitamos, da 
Oposição, mas o andar da carruagem vai levar-nos a 
uma votação tardia, quando nós temos os portadores 
de deficiência física esperando nos salões desta Casa, 
nos corredores desta Casa o direito. Em homenagem 
à luta deles, à vida deles, que votemos em segundo 
turno aquilo que, portanto, queremos oferecer-lhes 
como direito, como justiça.

Então, essa proposta do Deputado Maurício Ran-
ds é um encontro que também quer o PMDB. Vamos 
concluir a MP nº 410/07. Vamos, com o apoio, a com-
preensão e a solidariedade também da Oposição, 
votar o projeto dos deficientes físicos, Sr. Presidente, 
ainda hoje, portanto premiando uma luta de uma vida 
inteira, e vamos na terça-feira, com mais vagar, apro-
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veitando os próximos dias nas nossas bases, com os 
Secretários de Saúde dos nossos Estados, discutir, 
portanto, melhor, cada um dentro da sua ótica, dos 
seus compromissos, a regulamentação da Emenda 
nº 29/00, para que todos, terça-feira, aqui, bastante 
conscientes, possam dar seu voto, favorável ou con-
trário, respeitando a posição e a convicção de cada 
partido, Sr. Presidente.

Então, acho que essa é uma posição de bom sen-
so. A Oposição terá, até lá, tempo para meditar sobre 
a responsabilidade com a saúde pública deste País, 
para que não votemos apenas para aprovar e depois 
termos um veto, por absoluta falta de adequação fi-
nanceira para cobrir os custos da regulamentação da 
Emenda nº 29/00. 

Portanto, até terça-feira, hora de maturidade, de 
responsabilidade e de consciência. 

Sr. Presidente, apoiamos a proposta do Líder 
Maurício Rands, em nome de 93 Deputados do PMDB 
e 3 Deputados do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo Democratas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, pela primeira 
vez na sessão de hoje, subo a esta tribuna com um 
sorriso estampado no rosto, porque efetivamente, diante 
das palavras do Líder Maurício Rands, com as quais 
quero, pela primeira vez também no dia de hoje con-
cordar, nós da Oposição – leia-se: Democratas, PSDB 
e PPS -, assim como também alguns Parlamentares 
da base do Governo, conseguimos evitar que o Brasil 
amanhã acordasse com uma nova CPMF, produto da 
que poderia ser a decisão mais equivocada já adotada 
por esta Câmara dos Deputados nos últimos tempos. 

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos com o sentimento do dever cumprido, por-
que aqui, desde cedo, demonstramos capacidade de 
resistência; enfrentamos um debate difícil, mas sabí-
amos todo o tempo o que estávamos fazendo, porque 
a aprovação dessa contribuição, a vitória do Governo 
seria inevitavelmente a derrota do Brasil, a derrota de 
cada cidadão brasileiro, que teria de conviver com o 
novo imposto.

Eu disse e repito: nunca vi em minha vida, em 
um dia, criar-se um imposto tão oneroso como esse 
que o Governo pretende criar. Porque é isso o que iria 
acontecer, sem debate na Câmara dos Deputados, 
sem discussão com a sociedade brasileira. Ora, não 
poderíamos protagonizar um papel como esse. 

E foi por isso, Sr. Presidente, que tivermos a 
coragem, desde ontem, de dizer que, apesar de que-
rermos muito, mais do que ninguém, a aprovação da 
Emenda nº 29/00, apesar de estarmos defendendo 
há alguns meses a aprovação de mais recursos para 
a saúde pública brasileira, nós não poderíamos per-
mitir que uma medida tão meritória, tão importante, 
servisse de gancho para que o Governo criasse mais 
um imposto no Brasil.

De nada adianta virem com desculpas, porque es-
tamos diante da reedição, Deputado Paulo Bornhausen, 
de uma luta que foi bravamente travada pelas oposições 
no ano passado, cuja vitória pôde ser compartilhada 
com todo o País: a derrota da CPMF. Agora estamos 
diante dessa mesma luta, qual seja a de aceitar esse 
imposto que foi proposto pelo Governo e assim ter-
mos uma nova CPMF, ou nos mantermos em posição 
de resistência, a fim de evitar que o cidadão brasileiro 
seja obrigado a pagar mais imposto.

Se houve uma coisa boa no começo deste ano, 
certamente foi a possibilidade de cada brasileiro e cada 
brasileira ter mais dinheiro no seu bolso.

O Governo não pode continuar com essa voraci-
dade fiscal. Basta! Chega de imposto! Queremos, pelo 
contrário, reduzir a carga tributária no Brasil. 

Sr. Presidente, como havíamos antecipado na 
sessão ordinária de hoje, vamos ter oportunidade de 
aprovar a medida provisória em pauta e aprovar a con-
venção que vai garantir o direito das pessoas portado-
ras de deficiência. Eu lembro que, antes da palavra do 
líder do PT, ainda na sessão ordinária, havíamos exigido 
a realização de uma sessão extraordinária para votar 
hoje a ratificação dessa convenção, e certamente os 
representantes das instituições e os vários deficientes 
que vieram hoje a Brasília voltarão com uma resposta 
efetiva e importante da Câmara dos Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, nossa luta continua. Na 
semana que vem, se o Governo continuar com essa 
tese de criar imposto, estaremos aqui, Deputado Ro-
naldo Caiado, Deputado Eduardo Sciarra, para resistir, 
para dizer que o Democratas não vai se abater e vai 
lutar pelo Brasil e contra o aumento de impostos.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, há um Deputado inscrito como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, quero reconhecer aqui 
uma posição clarividente do Presidente Arlindo China-
glia. Ontem, na reunião de Líderes, quando percebeu 
a idéia de criação de uma fonte adicional de recursos 
para cobrir os investimentos previstos na Emenda nº 
29/00, o Presidente Arlindo Chinaglia chegou a propor 
que mudássemos a pauta, que trabalhássemos a PEC 
das medidas provisórias, trabalhássemos outras maté-
rias, de boa convergência entre os diferentes partidos, 
e preparássemo-nos para a próxima semana, no que 
se refere à Emenda nº 29/00. O Líder do Governo de 
plano rejeitou a sugestão. 

O Parlamento tem que mudar esse padrão de 
rinha política. Aqui temos buscado, cada qual a seu 
modo, atender aos melhores interesses, anseios e 
esperanças da sociedade. Para isso é preciso haver 
sensatez, racionalidade; confronto e tensão, sim, mas 
dentro de condições que nos permitam sempre avan-
çar, e não ficar parados ou retroceder.

Quero louvar a idéia de concluirmos a votação 
dessa medida provisória. Não vou fazer nenhuma fan-
farronice do tipo: “Ah, não conseguiram entender-se 
entre eles, não ficou pronto o substitutivo e por isso 
estão propondo...” Não. Acho que é uma ação sensa-
ta. O Líder do PT expressou-se bem, o Líder do DEM 
também. É uma ação sensata a de primeiro terminar 
esta votação da MP e votar a convenção que favorece 
milhões de portadores de deficiência física e, segun-
do, admitir que é preciso refletir mais, ouvirmos mais 
a sociedade, sermos menos impulsivos. 

A questão das receitas está posta numa proposta 
de reforma tributária que o Governo diz querer aprovar 
em 2 meses. E podemos retomar essa discussão na 
terça-feira, com mais sensatez, sobretudo conhecen-
do finalmente o projeto substitutivo que o Governo vai 
apresentar. É algo kafkiano! Estamos aqui há 2, 3 dias 
falando de uma nova contribuição, de uma nova alíquo-
ta, de isenções, inclusive de coisas falaciosas. Dizer 
que 90% dos brasileiros serão isentos é não entender 
nada de economia elementar, porque o que eles não 
vão pagar diretamente vão pagar indiretamente. E aí, 
sim, os que ganham menos pagarão sempre mais, o 
que é injusto.

Então, parece-me correta a posição. Podemos 
entender-nos sobre ela e na terça-feira fazermos a 
votação da matéria, precedida de uma reunião dos 
Líderes, sob o comando do Presidente Chinaglia, para 
que possamos preparar melhor e, se possível, enten-
dermo-nos sobre a não necessidade de acrescentar à 
Emenda nº 29/00 uma nova fonte de recursos, porque 
a Lei de Responsabilidade Fiscal não o exige. 

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, esta era a crônica de uma morte anun-
ciada. Não se iria conseguir votar a matéria hoje. Como 
bem lembrado pelo Deputado José Aníbal, essa im-
possibilidade já tinha sido advertida pelo próprio Pre-
sidente.

Queríamos fazer um acordo antecipado, adian-
do para a semana que vem a apreciação da Emenda 
nº 29, inclusive para votarmos hoje vários projetos de 
interesse da Casa.

Houve resistência do Governo para querer im-
por a sua Maioria, e não foi possível. Nós vamos lutar 
contra essa criação da CPMF.

Mas o bom senso começa a retornar e as pes-
soas começam a perceber o que têm que fazer. Es-
tamos próximos de um acordo. Vamos votar essa MP. 
Vamos ver se é possível haver quorum para votarmos 
a questão relacionada aos deficientes. Deveria ter sido 
votada antes, mais cedo, quando a Casa estava cheia, 
pois serão necessários 308 votos. Agora, de repente, 
podemos não ter quorum. Vamos caminhar para ver 
se é possível fazer isso.

Nem vou falar pelos 3 minutos a que tenho direi-
to, porque a finalidade é fazer um acordo e ser o mais 
rápido possível.

O PPS é a favor desse acordo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nós tivemos, aqui, um embate nesta 
noite. A Oposição, que havia exigido a marcação de 
data e hora para votar a Emenda Constitucional nº 29, 
decidiu obstruir a votação, porque não quer aceitar um 
sistema muito simples: nós, a base de sustentação do 
Governo, assumimos publicamente que queremos uma 
solução definitiva para a Saúde, com uma fonte está-
vel que financie o aumento dos recursos para a área, 
e queremos votar desta forma. A Oposição, se quer 
votar sem fonte de recursos, pode votar a Emenda nº 
29, destacar a fonte e disputar no voto, democratica-
mente. Não há problema algum.

Agora, a obstrução me parece ser o inaceitável 
neste momento. De toda forma, nós reconhecemos 
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que precisamos de um horário de sessão cheia, mais 
cedo, para fazer esse enfrentamento.

E nós também queremos garantir a votação do 
segundo turno da convenção sobre as pessoas por-
tadoras de deficiência.

Nós queremos, portanto, votar hoje essa medida 
provisória e o segundo turno da convenção que trata 
das pessoas portadoras de deficiência e queremos 
solicitar à Oposição e ao Sr. Presidente a marcação 
do duelo da Saúde para terça-feira que vem. E vamos 
votar. Quem tem voto ganha e quem não tem voto per-
de. E vamos trazer os argumentos.

O discurso da Oposição de que temos sobra de 
arrecadação para alocar 15 bilhões de reais para a 
Saúde, como se esse dinheiro caísse do céu, me leva 
a fazer as seguintes perguntas: e os investimentos em 
habitação, os investimentos em educação, para se cria-
rem 150 novas escolas técnicas, os investimentos em 
universidades, os investimentos em saneamento? Nós 
devemos parar esses investimentos? Devemos cortar 
verbas da infra-estrutura do País?

A Oposição critica permanentemente o aumento 
de gastos necessários que o Governo Lula tem feito 
para a boa gestão pública. Chama isso de gastança. 
Diz que melhorar a carreira dos militares, remunerando-
os mais adequadamente está errado; garantir aumen-
to salarial para os professores universitários e 800 mil 
servidores públicos está errado; constituir uma empresa 
de tecnologia eletrônica avançada está errado. E ela 
vota contra. No entanto, para beneficiar a Saúde, ela 
diz que quer votar a favor, Deputado Afonso Hamm, 
só que retirou 20 bilhões de reais que financiavam a 
Saúde no final do ano passado e agora quer destinar 
à área mais 15 bilhões, sem fonte de recursos.

Eu fico me perguntando se não podiam ter am-
pliado os gastos em saúde pública durante os 8 anos 
que governaram o País. Não era possível, pelo me-
nos, em um daqueles anos, encontrar recursos que 
ampliassem os investimentos em saúde?

Agradeço à base do Governo o grau de matu-
ridade e responsabilidade com que agiu ao dizer ao 
País a verdade, ao negar uma política demagógica, 
que fala em gastar e investir em setor que é absolu-
tamente necessário, como a Saúde, mas não quer 
prover as fontes.

Precisamos analisar um investimento que é feito 
hoje e precisa ser sustentado ao longo dos próximos 
10 ou 20 anos. Se nós vamos abrir 78 novos centros 
de atendimento aos pacientes com câncer, não vamos 
fechá-los no ano que vem. Temos que abri-los e mantê-
los funcionando ao longo dos próximos anos.

Vamos, mais uma vez, repetir: nós queremos am-
pliar os recursos para a saúde pública, com o objetivo 

de defender 50 milhões de brasileiros que passarão a 
ter o direito de serem atendidos pelo Programa de Saú-
de da Família, que hoje não atende a todo o País. Nós 
queremos ampliar os recursos para a Saúde porque 
almejamos criar mais 4.700 leitos de UTI para aten-
der às pessoas que precisam de atendimento numa 
Unidade de Tratamento Intensivo. Nós queremos votar 
os recursos para a Saúde porque queremos ampliar o 
atendimento das especialidades e porque queremos 
aumentar a tabela de remuneração dos hospitais que 
atendem pelo SUS.

Outra coisa muito estranha é que quem está mui-
to feliz com o fato de terem terminado com qualquer 
contribuição sobre movimentação financeira são os 
grandes sonegadores de impostos; são aqueles que 
estão roubando dinheiro público e que sabem que esse 
tipo de contribuição facilita a fiscalização.

Aqui, desta tribuna, eu digo ao Sr. Paulo Skaf, to-
mando-o como símbolo de alguém que quer lutar contra 
a Contribuição Social para a Saúde: será que alguém 
como ele, que talvez ganhe 30 mil reais por mês – e 
vou fazer um cálculo por baixo -, não pode contribuir 
com 30 reais – 30 reais por mês! – para resolver os 
problemas da Saúde pública do País? Isso é falta de 
um mínimo de consciência, de solidariedade para com 
a população brasileira. Os pobres ganharão com essa 
votação. Aqueles que são atendidos pelo SUS é que 
precisam da nossa responsabilidade. E nós haveremos 
de votar essa matéria na próxima terça-feira.

Queremos, mais uma vez, dizer à Oposição que 
nos causa estranheza saber que todos os Governa-
dores do PSDB que têm responsabilidade com o ato 
de governar, que todos os Secretários de Saúde Es-
taduais, de todos os partidos, apóiam a emenda e o 
projeto substitutivo que queremos votar aqui, os quais 
destinam mais recursos para a Saúde e definem uma 
fonte para financiá-los permanentemente.

A Saúde não deve ser usada para fazer luta po-
lítica. Nós temos que encontrar uma solução para o 
atendimento da população, e não fazer jogo com algo 
que tem a ver com a vida das pessoas. Nós precisa-
mos de mais recursos – pelo menos de mais 15 bilhões 
de reais por ano – e precisamos deles ao longo dos 
próximos 10, 15, 20 anos, todos os anos. Para tanto, 
não podemos contar com um suposto aumento de ar-
recadação, que, na verdade, não faz frente a um pe-
daço mínimo da dívida social que este País tem para 
com o seu povo.

A metade da população brasileira não tem rede 
de esgotos na frente da sua casa. É preciso, portan-
to, para falar em excesso de arrecadação, saber que 
nós não estamos na Suíça, onde todos os direitos do 
povo estão assegurados. Esse argumento do PSDB e 
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do Democratas é elitista e utilizado por quem defende 
aqueles que têm muito e que deveriam contribuir para 
garantir direitos àqueles que não têm nada.

A voz da base do Governo é a de quem defen-
de os 50 milhões de brasileiros que hoje não têm um 
posto de saúde da família na sua região. A voz da base 
do Governo é a de quem defende que todos os brasi-
leiros têm que ter acesso a medicamentos. A voz da 
base do Governo é a de quem defende hospitais mais 
bem remunerados para atender com mais dignidade à 
população brasileira.

E o desafio que fica, Sr. Presidente, é: vamos à 
votação na terça-feira, sem obstruções e sem delon-
gas. Vamos apreciar o mérito da matéria. Vamos votar. 
Ganhando ou perdendo, vamos dizer ao Brasil qual é 
a posição da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Zenaldo Coutinho está pedindo a palavra 
como Líder? (Pausa.) Tem S.Exa. tem a palavra, pela 
Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, já estamos em adiantado horário, mas 
felizmente vejo que ainda há bastantes Parlamentares 
em plenário, o que certamente permitirá a votação da 
medida provisória e, se Deus quiser, ainda hoje, ha-
vendo quorum na reabertura dos trabalhos, na sessão 
extraordinária, da convenção da ONU que trata dos 
portadores de deficiência.

Se Deus quiser, os partidos vão garantir a per-
manência dos Deputados em plenário. Esse é um 
acordo que atende a todos os partidos, depois de 
muitos debates, muitas discussões. Não havendo o 
quorum de pelo menos 350 Parlamentares em plená-
rio na sessão extraordinária, que passássemos esta 
matéria como primeiro item da pauta para terça-feira 
que vem. E nela, e exclusivamente nela, não haveria 
obstrução. Acho que é um recuo que todos fazem das 
suas tantas pretensões de votá-la imediatamente, as-
sim como a obstrução da Oposição. E votar apenas e 
tão-somente a convenção da ONU que trata dos por-
tadores de deficiência. 

Nas demais matérias, incluindo o projeto de lei 
complementar que regulamenta a Emenda nº 29, ob-
viamente, nós vamos utilizar de todos os instrumentos 
legislativos, ainda mais agora, depois que o Líder do Go-
verno vem e fornece inúmeras agressões à Oposição, 
agressões essas sem sentido e sem a responsabilidade 
necessária que deveria nortear o seu discurso.

Ora, imaginem – dizia ainda há pouco para mim 
um companheiro Deputado -, se a cada demanda, se 
a cada necessidade, se a cada projeto, por exemplo, 
construir estradas novas, precisássemos criar imposto. 

Amanhã, precisamos construir escolas, cria-se novo 
imposto. Pelo amor de Deus! Há superávit. Há arreca-
dação em excesso. Os tributos estão aí e estamos com 
uma arrecadação tributária semelhante à dos países 
nórdicos, enquanto temos uma prestação de serviço 
de terceiro mundo. É impossível querermos a todo mo-
mento e a qualquer hora criar tributos, criar impostos, 
achando que será sempre o bolso do contribuinte, o 
bolso do assalariado, o bolso do trabalhador, que irá 
compor o Orçamento cada vez maior, mais exuberan-
te, mais fogosamente sobrando recursos sabe-se lá 
para quê. 

Precisa haver, sim, uma injeção de competência e 
eficiência nos gastos públicos. É preciso racionalizar as 
despesas para que o dinheiro arrecadado chegue, efe-
tivamente, em benefício da população e não, simples-
mente, criar imposto, criar imposto, criar imposto.

A Emenda nº 29, aprovada no ano 2000, já es-
tabeleceu obrigações. Essas obrigações precisam so-
mente ser regulamentadas com a definição de percen-
tuais. Apenas isso que faremos na lei complementar: 
regulamentar os percentuais definidos já na emenda 
constitucional.

Ninguém está falando de receita adicional. Aliás, 
receita adicional já existe sobrando no País e quem 
diz isso não é a Oposição. Quem diz isso é a Recei-
ta Federal. Quem diz isso é o Governo Federal que 
afirma, a cada dia, que tem recordes de superávit a 
cada mês.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
rechaço as acusações feitas pela Liderança do Go-
verno, que deve, sim, buscar aperfeiçoar a máquina, 
reduzir a burocracia, reduzir os milhares de cargos 
comissionados que apenas atendem ao afilhadismo 
político-partidário e fazer com que a máquina funcione 
para atender às demandas sociais.

É isso o que queremos. E, por isso, queremos 
aprovar, sim, a Emenda nº 29, bem como a convenção 
da ONU. São enormes as demandas sociais. É isso 
que o trabalhador brasileiro espera.

O trabalhador não espera, certamente, desta 
Casa aumento de impostos, aumento de tributos. Bas-
ta. Já chega. Ninguém agüenta mais. É insuportável 
a carga tributária.

Dizia eu em outro pronunciamento que, no ano 
passado, o trabalhador médio brasileiro teve que tra-
balhar 156 dias para pagar impostos. E nós não esta-
mos falando do rico, não. Estamos falando do pobre, do 
assalariado, que paga a grande carga tributária, num 
sistema complexo tributário que nós temos, em que 
há cumulatividade, em que há tributo para cá, tributo 
para lá. O trabalhador que adquire um produto sequer 
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sabe o quanto paga de impostos acumulados até esse 
produto chegar à sua casa.

Portanto, vamos todos ter responsabilidade com 
a sociedade brasileira. Vamos todos votar a conven-
ção da ONU hoje, se Deus quiser, com quorum quali-
ficado constitucional para garantirmos a equiparação 
da hierarquia à emenda constitucional, e deixar para 
semana que vem, com muita luta, a aprovação da 
Emenda nº 29, e a rejeição dessa contribuição sem 
sentido, CSS, criada às últimas horas e às escondidas 
pelo Governo. 

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei de acordo com a orientação da ban-
cada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor. Primeiro, alguns Líderes foram ao 
microfone, fizeram proposta, não sei com que grau de 
articulação, tanto com o Plenário quanto com a Mesa. 
Vamos fazer aqui uma síntese. Para hoje, o que foi 
proposto seria votar a medida provisória, e depois há 
a intenção de votar a convenção da ONU referente às 
pessoas portadoras de deficiência. 

Há uma questão que precisa ser resolvida. O Lí-
der Fontana, ao final da sua fala, fez um acréscimo na 
proposta, dizendo que votaríamos a regulamentação 
da Emenda nº 29, na terça-feira, e propõe que não 
haja obstrução.

Conversando com alguns Líderes da Oposição, 
esta ainda não concordou com essa proposta. Na 
terça-feira, temos uma medida provisória que estará 
trancando a pauta. Hoje, para se votar a convenção 
da ONU é preciso ter um número seguro que dê três 
quintos. Então, não adianta termos a intenção sem 
essa segurança. Vou tentar compor.... 

Quero dizer, por parte da Mesa, que quero pau-
tar para quarta-feira próxima, já está anunciado, faz 
parte do acordo, votarmos a alteração do trâmite de 
medida provisória.

Proponho que votássemos amanhã, se houver 
acordo, a medida provisória que vai trancar a pauta na 
terça-feira, que é a que trata de crédito extraordinário. 
Já tem parecer divulgado.

Gostaria de votar, também amanhã o Projeto de 
Lei nº 4.207, sobre o qual existe acordo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
ajudar o encaminhamento com a Oposição. O PSDB 
concorda em votar a Medida Provisória 410, que está 
em discussão neste momento. 

Ouvimos a sinalização do Líder Henrique Fon-
tana, de demanda também do PPS, o projeto do PL 

que trata da regulamentação dos oceanógrafos. Não 
temos problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
amanhã?

O SR. BRUNO ARAÚJO – Amanhã pela manhã. 
Quanto à medida provisória que obstrui a pauta – a 
obstrução só se dará a partir da terça-feira -, o enten-
dimento do PSDB é só votar as medidas provisórias 
a partir da obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Do 
trancamento.

O SR. BRUNO ARAÚJO – A partir do tranca-
mento. Votada a medida provisória que tranca a pauta 
na terça-feira, nós poderíamos imediatamente passar 
para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, se, obviamente, não houver a garantia de 
número hoje, e parece-me que não há. A partir daí, no 
momento em que chegar a regulamentação da Emenda 
nº 29, iremos para o enfrentamento, mas não vamos 
participar de acordo, não vamos obstruir a votação do 
projeto de lei complementar que a regulamenta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Inda-
go a V.Exa.: poderíamos votar o Projeto de Lei 4.207 
amanhã, sobre o qual havia também acordo de todos 
os partidos? Diz respeito ao Código Penal relativos à 
suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio li-
belli e aos procedimentos.

O SR. BRUNO ARAÚJO – Não há problema ne-
nhum. Podemos avançar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pro-
jeto sobre oceanógrafo e esse.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado ACM Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu 
quero ficar com a proposta que foi feita pelo Deputado 
Maurício Rands, Líder do PT. Aliás, eu até havia con-
versado informalmente com V.Exa. a esse respeito. 
Vamos votar, sem discussão, sem encaminhamento, 
vamos retirar todos os requerimentos, a medida pro-
visória que tranca a pauta; vamos tentar votar a con-
venção da ONU. E aí, claro, se percebermos que não 
há número, V.Exa. tem a prerrogativa de derrubar a 
sessão para não prejudicar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Der-
rubamos a sessão. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Amanhã, poderemos votar, sim, o projeto proces-
sual penal e o projeto dos oceanógrafos, por acordo, 
sem verificação, sem nenhuma dificuldade. Agora, é 
claro que não há como votar a medida provisória de 
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crédito. E quero explicar, porque existe uma decisão 
do Supremo, muito bem, uma decisão que é própria 
para aquela medida provisória, mas isso nos dá força 
para não aceitar a votação de MP de crédito em ne-
nhum tipo de acordo, independentemente da Emenda 
nº 29 ou não. 

Na próxima semana, começaríamos com essa 
medida provisória que tranca a pauta e daríamos seqü-
ência. Se haverá obstrução ou não, tudo vai depender 
do que vai acontecer. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Então, não dá para antecipar esse tipo de coisa. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente, o encaminhamento simples seria 
esse. Vamos, rapidamente, votar tudo o que puder 
ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
deixa eu falar por parte da Mesa: não há nenhum óbice, 
mas, na terça-feira, quem não estiver mobilizado que 
responda pelos seus atos. Estou falando claro. 

Na terça-feira, vamos começar com a medida 
provisória e vai entrar também a regulamentação da 
Emenda nº 29. Se não der para votar, chamo extraor-
dinária na quarta pela manhã, na quarta à tarde, na 
quarta à noite, porque eu quero votar a alteração do 
trâmite de medida provisória.

Vejam, a obstrução é legítima. Como falou o Lí-
der, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, não dá 
para anteciparmos, mas eu quero dizer da intenção da 
Mesa, porque é meu dever trabalhar a fim de produzir 
o máximo e o melhor. Está bem? Indago...

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Líder José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, apenas 

uma sugestão. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Que nós possamos votar 
amanhã – eu sei que os partidos da Situação estão 
inteiramente de acordo – o Projeto nº 132, que está 
pronto para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
é lei complementar. Precisa de quorum qualificado.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – E nós não vamos ter 
quorum amanhã ?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu ja-
mais imaginaria isso. Eu só observei que, como deverá 
haver votação nominal, é só um informe.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Vamos trabalhar na terça-
feira nessa matéria, cuja votação é relativamente fácil. 

Há uma emenda proposta pelo Líder do PT e assinada 
por todos os Líderes. Trata-se de matéria que muito 
interessa aos Governos Estaduais. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
Então, vamos. Até o momento, o que é o primeiro 

rascunho da proposta de acordo. 
Hoje, vota-se a medida provisória; retira-se os 

requerimentos; encerramos a sessão; chamamos uma 
extraordinária para votarmos a convenção da ONU 
com o mecanismo de poder derrubar a sessão, se 
percebermos que está em risco a votação, conforme 
defenderam alguns Líderes. 

É isso. A forma é aquela que o Líder Zenaldo 
sugeriu: derrubamos o painel; abre-se o painel, e, na 
abertura, faremos a conferência de quorum.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
uma observação. Caso não consigamos votar a Con-
venção hoje...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
primeiro item da pauta depois da medida provisória 
de terça-feira.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Não é acordo o 
primeiro item da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há acordo. Aí não é possível. Medida provisória tran-
cando a pauta não há acordo. Aí eu poderia fazer um 
apelo. Caso haja obstrução, por causa dessa matéria, 
quem sabe, daremos uma atenuada. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, eu queria 
propor o teste dos 257 no Projeto 132.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Como?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Proponho o teste dos 
257 votos agora, com a concordância do Líder do PT 
e do Líder do Governo para o Projeto de Lei Comple-
mentar 132.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Hoje 
ainda, extrapauta?

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Agora. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 

lá, depois da MP.
Deixe-me concluir. Até o momento: vota-se a 

medida provisória, convoca-se sessão extraordinária, 
derruba-se o painel, na sessão extraordinária testa-se 
o PLP 132 e pode evoluir para a convenção da ONU, 
dependendo do que o painel nos mostrar.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Mas então... Espere, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Va-
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mos tentar agilizar as coisas. Sou contra a votação do 
projeto de lei complementar antes da convenção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Hoje?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sim.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
pronto, está retirado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Por um motivo: qual é o teste que podemos fazer? 
É o painel.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
da convenção da ONU. Se der da convenção da ONU, 
podemos votar o 132.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Aí, sim, se der a convenção, se deu para o mais, vai 
dar para o menos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É isso. 
Muito bem, amanhã votaremos o oceanógrafo e o Có-
digo Penal e, na terça-feira, começaremos com a me-
dida provisória, em primeiro lugar, dependendo do que 
acontecer. Ao final, vou resumir. Vamos em frente. 

Posso retirar os requerimentos de ofício? (Pau-
sa.)

Vamos votar a medida provisória? (Pausa.)
Então, retirados os requerimentos:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos artigos 117, inciso XI e 157, § 3º do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o 
encerramento da discussão e do encaminha-
mento da votação da MPV 410/07.

Sala das Sessões, 28, de maio de 2008. 
– Maurício Rands, Líder do PT; Benedito de 
Lira, Vice-Líder do PP; Tadeu Filippelli, Vice-
Líder do Bloco PMDB,PSC,PTC; Dr. Ubiali, Vi-
ce-Líder do Bloco PSB,PDT,PCdoB,PMN,PRB; 
José Carlos Araújo, Vice-Líder do PR.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos regimentais, o adiamento da 
votação por 2 sessões da MP 410/07, constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Eduardo Sciarra, Vice-Líder do DEM

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 193, § 3º combi-
nado com o art. 117, X, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o adiamento da 
votação por uma sessão da MP 410/07.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 117, XII, c/c art. 101, I, a, 3, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, a votação 
das emendas uma a uma da Medida Provisória 
nº 410-B, 2007. – Otavio Leite, PSDB.

Sr. Presidente, requeremos, na forma 
do art. 186, inciso II, do Regimento Interno, 
para que a votação seja pelo processo no-
minal da MP 410/07 (Emendas do Senado, 
em globo).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, que a votação da MP 410/07 
(Emendas do SF) seja feita pelo processo 
nominal, conforme disposto no art. 186, pa-
rágrafo 2º.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. – 
Hugo Leal, Vice-Líder do Bloco PMDB, PSC, 
PTC.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – ESTÁ 
ENCERRADA A DISCUSSÃO. 

Vamos direto a voto. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Onde 

está o parecer?
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição 
retira os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
destaques estão retirados? Todos estão retirados?

O SR. MAURÍCIO RANDS – Todos retirados.

São eles:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, II, combinado com o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 1, oferecida à MP 410/07.

Sala das Sessões,   . – Bruno Araújo, 
Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, nos termos do art. 161, I 
e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em sepa-
rado da expressão “em duas vias, uma para 
cada parte”, constante do inciso II, do § 3º do 
art. 14-A, do Art. 1º da Emenda nº 1 do Sena-
do Federal, oferecido à MP 410/07.

Sala das Sessões,  . – Bruno Araújo, 
Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeiro a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 161, § 2º do Regi-
mento Interno, destaque para a expressão: “no 
mínimo”, constante do inc. II, § 3º, art. 14-A do 
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art. 1º da Emenda nº 1/08, do Senado Federal, 
apresentada à MP nº 410, de 2007.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 161, § 2º do Re-
gimento Interno, destaque para votação em 
separado da letra “a” do inciso II do § 3º do art. 
14-A, constante da Emenda nº 1 do Senado 
Federal, à MP 410/2007.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do DEM.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 161, e §2º do 
Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da expressão: “e indicação da 
respectiva matrícula”, constante da letra “b”, 
do inciso II do §3º do art. 14-A da Emenda nº 
1 do Senado Federal à MP 410/2007.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do DEM.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 161, e § 2º do 
Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da expressão: “com indicação do 
respectivo número de inscrição do Trabalhador 
– NIT”, constante da letra “c” do inciso II do § 
3º do art. 14-A, da Emenda nº 1 do Senado 
Federal à MP 410/07.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder 
do DEM.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2º do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado do § 3º do art. 48 do art. 10, 
constante da Emenda nº 2 , oferecida à MP 
410/07, pelo Senado Federal.

Sala das Sessões, . – Bruno Araújo, 
Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 162, inciso XIV, do Regimento Inter-
no, a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à MPV 410/07.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Maurício Rands, Líder do PT.

Sr. Presidente, requeremos, na forma 
do art. 186, inciso II, do Regimento Interno, 
para que a votação seja pelo processo nomi-

nal do Destaque nº , do PSDB, apresentado 
às Emendas do Senado Federal referentes à 
MP 410/07 (Emenda nº 1).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, na forma do 
art. 186, inciso II, do Regimento Interno, para 
que a votação seja feita pelo processo nomi-
nal do Destaque nº , do PSDB, apresentado 
às Emendas do Senado Federal, referentes 
à MP 410/07 (Expressão: em duas vias, uma 
para cada parte).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, na forma do 
art. 186, inciso II, do Regimento Interno, para 
que a votação seja pelo processo nominal do 
Destaque nº 3/08 – PPS, de minha autoria, 
apresentado à Emenda nº 1, de 2008, do Se-
nado Federal, referente à MP 410, de 2007 
(expressão: “no mínimo”).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, na forma 
do art. 186, inciso II, do Regimento Interno, 
para que a votação seja pelo processo nomi-
nal do Destaque nº , do DEM, apresentado às 
Emendas do Senado Federal, referente à MP 
nº 410/07 (leta “a”, inciso II, § 3º).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do DEM.

Sr. Presidente, requeremos, na forma 
do art. 186, inciso II, do Regimento Interno, 
para que a votação seja pelo processo nomi-
nal do Destaque nº ,do DEM, apresentado às 
Emendas do Senado Federal, referentes à MP 
410/07 (expressão: “e indicação da respectiva 
matrícula”).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, na forma do 
art. 186, inciso II, do Regimento Interno, para 
que a votação seja pelo processo nominal do 
Destaque nº ,do DEM, apresentado às Emen-
das do Senado Federal, referentes à MP 410/07 
(expressão: “com indicação do respectivo nú-
mero de inscrição do Trabalhador”).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeremos, na forma 
do art. 186, inciso II, do Regimento Interno, 
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para que a votação seja pelo processo nomi-
nal do Destaque nº ,do PSDB, apresentado 
às Emendas do Senado Federal, referentes à 
MP 410/07 (da Emenda nº 2).

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
vamos rápido. (Pausa.)

O SR. MAURÍCIO RANDS – É importante a per-
manência dos Deputados na Casa, ainda vamos ter 
votações importantes. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Esta votação será ágil, mas nós vamos chamar a ex-
traordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação as Emendas do Senado Federal de nºs 1 e 2, 
com parecer pela aprovação. 

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 56 – Relator-revisor)

O art. 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, na redação dada pelo Projeto, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
‘Art. 14-A  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º O contrato de trabalho por peque-

no prazo deverá ser formalizado mediante a 
inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do 
disposto no § 2º, e:

I – mediante a anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e em Livro ou 
Ficha de Registro de Empregados; ou

II – mediante contrato escrito, em duas 
vias, uma para cada parte, onde conste, no 
mínimo:

a) expressa autorização em acordo co-
letivo ou convenção coletiva;

b) identificação do produtor rural e do 
imóvel rural onde o trabalho será realizado e 
indicação da respectiva matrícula;

c) identificação do trabalhador, com indi-
cação do respectivo Número de Inscrição do 
Trabalhador – NIT.

 ..............................................................

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 57 – Relator-Revisor)

O art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
na redação dada pelo art. 10 do Projeto, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 10  .................................................

‘Art. 48  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, 

o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 
exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período imediatamente ante-
rior ao requerimento do benefício, por tempo 
igual ao número de meses de contribuição 
correspondente à carência do benefício pre-
tendido, computado o período a que se refere 
o art. 11, § 9º, III a VIII desta Lei.

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata 
o § 1º que não atendam ao disposto no § 2º, 
mas que satisfaçam essa condição se forem 
considerados períodos de contribuição sob 
outras categorias do segurado, farão jus ao 
benefício ao completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) 
anos, se mulher.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com a bancada do PDT na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410-C, DE 2007

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8 DE 2008

Acrescenta artigo à Lei nº 5.889, de 
8 de junho de 1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo; es-
tabelece normas transitórias sobre a apo-
sentadoria do trabalhador rural; prorroga 
o prazo de contratação de financiamentos 
rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 
11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera 
as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
7.102, de 20 de junho de 1993, 9.017, de 30 
de março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:

“Art. 14-A. O produtor rural pessoa físi-
ca poderá realizar contratação de trabalhador 
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rural por pequeno prazo para o exercício de 
atividades de natureza temporária.

§ 1º A contratação de trabalhador rural 
por pequeno prazo que, dentro do período 
de 1 (um) ano, superar 2 (dois) meses fica 
convertida em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, observando-se os termos da 
legislação aplicável.

§ 2º A filiação e a inscrição do trabalhador 
de que trata este artigo na Previdência Social 
decorrem, automaticamente, da sua inclusão 
pelo empregador na Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social – GFIP, ca-
bendo à Previdência Social instituir mecanismo 
que permita a sua identificação.

§ 3º O contrato de trabalho por pequeno prazo 
deverá ser formalizado mediante a inclusão do traba-
lhador na GFIP, na forma do disposto no § 2º deste 
artigo, e:

I – mediante a anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e em Livro ou 
Ficha de Registro de Empregados; ou

II – mediante contrato escrito, em 2 (duas) 
vias, uma para cada parte, onde conste, no 
mínimo:

a) expressa autorização em acordo co-
letivo ou convenção coletiva;

b) identificação do produtor rural e do 
imóvel rural onde o trabalho será realizado e 
indicação da respectiva matrícula;

c) identificação do trabalhador, com indi-
cação do respectivo Número de Inscrição do 
Trabalhador – NIT.

§ 4º A contratação de trabalhador rural 
por pequeno prazo só poderá ser realizada 
por produtor rural pessoa física, proprietário 
ou não, que explore diretamente atividade 
agroeconômica.

§ 5º A contribuição do segurado traba-
lhador rural contratado para prestar serviço 
na forma deste artigo é de 8% (oito por cen-
to) sobre o respectivo salário-de-contribuição 
definido no inciso I do caput do art. 28 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 6º A não inclusão do trabalhador na 
GFIP pressupõe a inexistência de contratação 
na forma deste artigo, sem prejuízo de compro-
vação, por qualquer meio admitido em direito, 
da existência de relação jurídica diversa.

§ 7º Compete ao empregador fazer o 
recolhimento das contribuições previdenciá-

rias nos termos da legislação vigente, caben-
do à Previdência Social e à Receita Federal 
do Brasil instituir mecanismos que facilitem o 
acesso do trabalhador e da entidade sindical 
que o representa às informações sobre as 
contribuições recolhidas.

§ 8º São assegurados ao trabalhador 
rural contratado por pequeno prazo, além de 
remuneração equivalente à do trabalhador 
rural permanente, os demais direitos de na-
tureza trabalhista.

§ 9º Todas as parcelas devidas ao tra-
balhador de que trata este artigo serão cal-
culadas dia a dia e pagas diretamente a ele 
mediante recibo.

§ 10. O Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS deverá ser recolhido e poderá 
ser levantado nos termos da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990.”

Art. 2º Para o trabalhador rural empregado, o 
prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezem-
bro de 2010.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
deste artigo ao trabalhador rural enquadrado na cate-
goria de segurado contribuinte individual que presta 
serviços de natureza rural, em caráter eventual, a 1 
(uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.

Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade 
do empregado rural, em valor equivalente ao salário 
mínimo, serão contados para efeito de carência:

I – até 31 de dezembro de 2010, a ativi-
dade comprovada na forma do art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 
2015, cada mês comprovado de emprego, 
multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) 
meses, dentro do respectivo ano civil; e

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 
2020, cada mês comprovado de emprego, 
multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) 
meses dentro do respectivo ano civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
no caput deste artigo e respectivo inciso I ao 
trabalhador rural enquadrado na categoria de 
segurado contribuinte individual que comprovar 
a prestação de serviço de natureza rural, em 
caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, 
sem relação de emprego.

Art. 4º O § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, de 24 
de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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“Art. 1º  ..................................................
§ 6º O prazo para contratação das ope-

rações encerra-se em 30 de abril de 2008. 
”(NR)

Art. 5º O art. 48 da Lei nº 8.171, de 17 de janei-
ro de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 1º e 2º:

“Art. 48. .................................................
§ 1º Quando destinado a agricultor fami-

liar ou empreendedor familiar rural, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, o crédito rural terá por objetivo estimular 
a geração de renda e o melhor uso da mão-
de-obra familiar, por meio do financiamento de 
atividades e serviços rurais agropecuários e 
não agropecuários, desde que desenvolvidos 
em estabelecimento rural ou áreas comunitá-
rias próximas, inclusive o turismo rural, a pro-
dução de artesanato e assemelhados.

§ 2º Quando destinado a agricultor fa-
miliar ou empreendedor familiar rural, nos 
termos do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de 
julho de 2006, o crédito rural poderá ser des-
tinado à construção ou reforma de moradias 
no imóvel rural e em pequenas comunidades 
rurais.”(NR)

Art. 6° Fica autorizada a reclassificação das ope-
rações contratadas ao abrigo da Linha Especial de 
Crédito FAT Integrar, de que trata a Lei nº 11.011, de 
20 de dezembro de 2004, para o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, observadas 
as seguintes condições: 

I – a reclassificação será realizada me-
diante a celebração de termo aditivo ao ins-
trumento de crédito; 

II – a partir da data da reclassificação, 
as operações ficarão sujeitas às normas do 
FCO; e 

III – as operações reclassificadas deve-
rão manter as mesmas condições de prazo e 
de classificação de porte dos mutuários origi-
nalmente pactuadas.

Art. 7° O art. 1º da Lei nº 7.102, de 20 de junho 
de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o parágrafo único para § 1º:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º Os estabelecimentos financeiros 

referidos neste artigo compreendem bancos 
oficiais ou privados, caixas econômicas, socie-
dades de crédito, associações de poupança, 
suas agências, postos de atendimento, suba-
gências e seções, assim como as cooperati-
vas singulares de crédito e suas respectivas 
dependências.

§ 2º O Poder Executivo estabelecerá, 
considerando a reduzida circulação financei-
ra, requisitos próprios de segurança para as 
cooperativas singulares de crédito e suas de-
pendências que contemplem, entre outros, os 
seguintes procedimentos:

I – dispensa de sistema de segurança 
para o estabelecimento de cooperativa singu-
lar de crédito que se situe dentro de qualquer 
edificação que possua estrutura de seguran-
ça instalada em conformidade com o art. 2º 
desta Lei;

II – necessidade de elaboração e aprova-
ção de apenas um único plano de segurança 
por cooperativa singular de crédito, desde que 
detalhadas todas as suas dependências;

III – dispensa de contratação de vigilan-
tes, caso isso inviabilize economicamente a 
existência do estabelecimento.
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Art. 9º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12. .................................................
V –  ........................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, 

que explora atividade agropecuária, a qualquer 
título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 
ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com 
auxílio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 
e 11 deste artigo; 

VII – como segurado especial: a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em aglo-
merado urbano ou rural próximo a ele que, 
individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros a título de mútua colaboração, na 
condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuá-
rio, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário ru-
rais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; ou

2. de seringueiro ou extrativista vegetal 
que exerça suas atividades nos termos do in-
ciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades 
o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme-
lhado, que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e 

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou 
a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b deste inciso, que, compro-
vadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de eco-
nomia familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à 
própria subsistência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do núcleo familiar e é exer-
cido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes. 

§ 3º (Revogado):
I – (revogado);
II – (revogado). 
§ 7º Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos 

maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 
equiparados deverão ter participação ativa nas 
atividades rurais do grupo familiar.

§ 8º O grupo familiar poderá utilizar-se 
de empregados contratados por prazo deter-
minado ou trabalhador de que trata a alínea g 
do inciso V do caput deste artigo, em épocas 
de safra, à razão de no máximo 120 (cento e 
vinte) pessoas/ dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 
equivalente em horas de trabalho.

§ 9º Não descaracteriza a condição de 
segurado especial:

I – a outorga, por meio de contrato es-
crito de parceria, meação ou comodato, de 
até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel ru-
ral cuja área total não seja superior a 4 (qua-
tro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de 
economia familiar;

II – a exploração da atividade turística 
da propriedade rural, inclusive com hospe-
dagem, por não mais de 120 (cento e vinte) 
dias ao ano;

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado, em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor 
rural em regime de economia familiar;

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial ofi-
cial de governo;

V – a utilização pelo próprio grupo fami-
liar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal, 
na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e

VI – a associação em cooperativa agro-
pecuária.

§ 10. Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte de 
rendimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, au-
xílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor 
não supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social;

II – benefício previdenciário pela partici-
pação em plano de previdência complemen-
tar instituído nos termos do inciso IV do § 9º 
deste artigo;

III – exercício de atividade remunerada 
em período de entressafra ou do defeso, não 
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superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto 
no § 13 deste artigo;

IV – exercício de mandato eletivo de di-
rigente sindical de organização da categoria 
de trabalhadores rurais; 

V – exercício de mandato de vereador do 
município onde desenvolve a atividade rural, 
ou de dirigente de cooperativa rural constitu-
ída exclusivamente por segurados especiais, 
observado o disposto no § 13 deste artigo;

VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso I 
do § 9º deste artigo;

VII – atividade artesanal desenvolvida 
com matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda 
mensal obtida na atividade não exceda ao 
menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social; e

VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social.

§ 11. O segurado especial fica excluído dessa 
categoria:

I – a contar do primeiro dia do mês em 
que:

a) deixar de satisfazer as condições es-
tabelecidas no inciso VII do caput deste arti-
go, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder 
qualquer dos limites estabelecidos no inciso I 
do § 9º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra cate-
goria de segurado obrigatório do Regime Geral 
de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 deste artigo, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991; e

c) se tornar segurado obrigatório de outro 
regime previdenciário;

II – a contar do primeiro dia do mês sub-
seqüente ao da ocorrência, quando o grupo 
familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de trabalhadores nos termos 
do § 8º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabe-
lecidos no inciso III do § 10 deste artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere 
o inciso II do § 9º deste artigo.

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a 
do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge 
ou companheiro do produtor que participe da 
atividade rural por este explorada.

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 
10 deste artigo não dispensa o recolhimento 
da contribuição devida em relação ao exercí-
cio das atividades de que tratam os referidos 
incisos.”(NR)

“Art. 25.  ................................................
§ 4º (Revogado). 
§ 10. Integra a receita bruta de que tra-

ta este artigo, além dos valores decorrentes 
da comercialização da produção relativa aos 
produtos a que se refere o § 3º deste artigo, 
a receita proveniente:

I – da comercialização da produção obtida 
em razão de contrato de parceria ou meação 
de parte do imóvel rural;

II – da comercialização de artigos de ar-
tesanato de que trata o inciso VII do § 10 do 
art. 12 desta Lei;

III – de serviços prestados, de equipa-
mentos utilizados e de produtos comercializa-
dos no imóvel rural, desde que em atividades 
turística e de entretenimento desenvolvidas 
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, ali-
mentação, recepção, recreação e atividades 
pedagógicas, bem como taxa de visitação e 
serviços especiais;

IV – do valor de mercado da produção 
rural dada em pagamento ou que tiver sido 
trocada por outra, qualquer que seja o motivo 
ou finalidade; e

V – de atividade artística de que trata o 
inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.

§ 11. Considera-se processo de benefi-
ciamento ou industrialização artesanal aquele 
realizado diretamente pelo próprio produtor 
rural pessoa física, desde que não esteja su-
jeito à incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI.”(NR)

“Art. 30.  ................................................
XII – sem prejuízo do disposto no inciso X 

do caput deste artigo, o produtor rural pessoa 
física e o segurado especial são obrigados a 
recolher, diretamente, a contribuição incidente 
sobre a receita bruta proveniente:

a) da comercialização de artigos de ar-
tesanato elaborados com matéria-prima pro-
duzida pelo respectivo grupo familiar;
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b) de comercialização de artesanato ou 
do exercício de atividade artística, observado 
o disposto nos incisos VII e VIII do § 10 do art. 
12 desta Lei; e

c) de serviços prestados, de equipamen-
tos utilizados e de produtos comercializados no 
imóvel rural, desde que em atividades turística 
e de entretenimento desenvolvidas no próprio 
imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, 
recepção, recreação e atividades pedagógi-
cas, bem como taxa de visitação e serviços 
especiais;

XIII – o segurado especial é obrigado a 
arrecadar a contribuição de trabalhadores a 
seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na 
alínea b do inciso I do caput deste artigo. 

§ 7º A empresa ou cooperativa adquiren-
te, consumidora ou consignatária da produção 
fica obrigada a fornecer ao segurado especial 
cópia do documento fiscal de entrada da mer-
cadoria, para fins de comprovação da operação 
e da respectiva contribuição previdenciária.

§ 8º Quando o grupo familiar a que o 
segurado especial estiver vinculado não tiver 
obtido, no ano, por qualquer motivo, receita 
proveniente de comercialização de produção 
deverá comunicar a ocorrência à Previdência 
Social, na forma do regulamento.

§ 9º Quando o segurado especial tiver 
comercializado sua produção do ano anterior 
exclusivamente com empresa adquirente, con-
signatária ou cooperativa, tal fato deverá ser 
comunicado à Previdência Social pelo respec-
tivo grupo familiar.”(NR)

“Art. 49.  ................................................
§ 5º A matrícula atribuída pela Secreta-

ria da Receita Federal do Brasil ao produtor 
rural pessoa física ou segurado especial é o 
documento de inscrição do contribuinte, em 
substituição à inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser apresentado 
em suas relações com o Poder Público, inclu-
sive para licenciamento sanitário de produtos 
de origem animal ou vegetal submetidos a pro-
cessos de beneficiamento ou industrialização 
artesanal, com as instituições financeiras, para 
fins de contratação de operações de crédito, e 
com os adquirentes de sua produção ou forne-
cedores de sementes, insumos, ferramentas 
e demais implementos agrícolas.

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não 
se aplica ao licenciamento sanitário de pro-
dutos sujeitos à incidência de Imposto sobre 

Produtos Industrializados ou ao contribuinte 
cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ seja obrigatória.”(NR)

Art. 10. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11.  ................................................
V –  ........................................................
a) a pessoa física, proprietária ou não, 

que explora atividade agropecuária, a qualquer 
título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; 
ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) 
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com 
auxílio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9º 
e 10 deste artigo;

VII – como segurado especial: a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em aglo-
merado urbano ou rural próximo a ele que, 
individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuá-
rio, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário ru-
rais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal 
que exerça suas atividades nos termos do in-
ciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades 
o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme-
lhado que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou 
a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b deste inciso, que, compro-
vadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de eco-
nomia familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à 
própria subsistência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do núcleo familiar e é exer-
cido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes.

§ 6º Para serem considerados segurados 
especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos 
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maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 
equiparados deverão ter participação ativa nas 
atividades rurais do grupo familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de 
empregados contratados por prazo determina-
do ou de trabalhador de que trata a alínea g 
do inciso V do caput deste artigo, em épocas 
de safra, à razão de, no máximo, 120 (cento 
e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 
equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de 
segurado especial:

I – a outorga, por meio de contrato es-
crito de parceria, meação ou comodato, de 
até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel ru-
ral cuja área total não seja superior a 4 (qua-
tro) módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de 
economia familiar;

II – a exploração da atividade turística 
da propriedade rural, inclusive com hospe-
dagem, por não mais de 120 (cento e vinte) 
dias ao ano;

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado em razão da 
condição de trabalhador rural ou de produtor 
rural em regime de economia familiar; e

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial ofi-
cial de governo;

V – a utilização pelo próprio grupo fami-
liar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal, 
na forma do § 11 do art. 25 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991; e

VI – a associação em cooperativa agro-
pecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte de 
rendimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, au-
xílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor 
não supere o do menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social;

II – benefício previdenciário pela partici-
pação em plano de previdência complemen-
tar instituído nos termos do inciso IV do § 8º 
deste artigo;

III – exercício de atividade remunerada 
em período de entressafra ou do defeso, não 
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos 
ou intercalados, no ano civil, observado o dis-
posto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 
24 julho de 1991;

IV – exercício de mandato eletivo de di-
rigente sindical de organização da categoria 
de trabalhadores rurais;

V – exercício de mandato de vereador do 
Município em que desenvolve a atividade rural 
ou de dirigente de cooperativa rural constituí-
da, exclusivamente, por segurados especiais, 
observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso I 
do § 8º deste artigo;

VII – atividade artesanal desenvolvida 
com matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda 
mensal obtida na atividade não exceda ao 
menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social; e

VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído 
dessa categoria:

I – a contar do primeiro dia do mês em 
que:

a) deixar de satisfazer as condições es-
tabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, 
ou exceder qualquer dos limites estabelecidos 
no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra ca-
tegoria de segurado obrigatório do Regime 
Geral de Previdência Social, ressalvado o dis-
posto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º des-
te artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 
desta Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de ou-
tro regime previdenciário;

II – a contar do primeiro dia do mês sub-
seqüente ao da ocorrência, quando o grupo 
familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da 
atividade a que se refere o § 7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabe-
lecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e
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c) dias de hospedagem a que se refere 
o inciso II do § 8º deste artigo.

§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a 
do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge 
ou companheiro do produtor que participe da 
atividade rural por este explorada.”(NR)

“Art. 17. .................................................
§ 3º (Revogado).
§ 4º A inscrição do segurado especial 

será feita de forma a vinculá-lo ao seu respec-
tivo grupo familiar e conterá, além das informa-
ções pessoais, a identificação da propriedade 
em que desenvolve a atividade e a que título, 
se nela reside ou o Município onde reside e, 
quando for o caso, a identificação e inscrição 
da pessoa responsável pela unidade familiar.

§ 5º O segurado especial integrante de 
grupo familiar que não seja proprietário ou 
dono do imóvel rural em que desenvolve sua 
atividade deverá informar, no ato da inscrição, 
conforme o caso, o nome do parceiro ou me-
eiro outorgante, arrendador, comodante ou 
assemelhado.

§ 6º Simultaneamente com a inscrição 
do segurado especial, será atribuído ao gru-
po familiar número de Cadastro Específico 
do INSS – CEI, para fins de recolhimento das 
contribuições previdenciárias.”(NR)

“Art. 29.  ................................................
§ 6º O salário-de-benefício do segura-

do especial consiste no valor equivalente ao 
salário-mínimo, ressalvado o disposto no in-
ciso II do art. 39 e nos §§ 3º e 4º do art. 48 
desta Lei. 

I – (revogado);
II – (revogado). ”(NR)
“Art. 38-A. O Ministério da Previdência 

Social desenvolverá programa de cadastra-
mento dos segurados especiais, observado o 
disposto nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta Lei, 
podendo para tanto firmar convênio com ór-
gãos federais, estaduais ou do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como com entidades 
de classe, em especial as respectivas confe-
derações ou federações.

§ 1º O programa de que trata o caput 
deste artigo deverá prever a manutenção e a 
atualização anual do cadastro, e as informa-
ções nele contidas não dispensam a apre-
sentação dos documentos previstos no art. 
106 desta Lei.

§ 2º Da aplicação do disposto neste ar-
tigo não poderá resultar nenhum ônus para 

os segurados, sejam eles filiados ou não às 
entidades conveniadas.”

“Art. 48.  ................................................
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º 

deste artigo, o trabalhador rural deve com-
provar o efetivo exercício de atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, no período 
imediatamente anterior ao requerimento do be-
nefício, por tempo igual ao número de meses 
de contribuição correspondente à carência do 
benefício pretendido, computado o período a 
que se referem os incisos III a VIII do § 9º do 
art. 11 desta Lei.

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o 
§ 1º deste artigo que não atendam ao disposto 
no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa 
condição, se forem considerados períodos de 
contribuição sob outras categorias do segura-
do, farão jus ao benefício ao completarem 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4º Para efeito do § 3º deste artigo, o 
cálculo da renda mensal do benefício será 
apurado de acordo com o disposto no inciso 
II do caput do art. 29 desta Lei, consideran-
do-se como salário-de-contribuição mensal 
do período como segurado especial o limite 
mínimo de salário-de-contribuição da Previ-
dência Social.”(NR)

“Art. 106. A comprovação do exercício 
de atividade rural será feita, alternativamente, 
por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Car-
teira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria 
ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sin-
dicato que represente o trabalhador rural ou, 
quando for o caso, de sindicato ou colônia de 
pescadores, desde que homologada pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, no caso de produtores em regime de 
economia familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;
VI – notas fiscais de entrada de merca-

dorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 
empresa adquirente da produção, com indica-
ção do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a en-
trega de produção rural à cooperativa agrí-
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cola, entreposto de pescado ou outros, com 
indicação do segurado como vendedor ou 
consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de 
contribuição à Previdência Social decorrentes 
da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de 
renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão 
outorgada pelo Incra.”(NR)

Art. 11. Na aquisição de produtos agropecuários 
pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 
no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de 
julho de 2003, os preços de referência serão assegu-
rados aos agricultores familiares, associações e coo-
perativas livres dos valores referentes às incidências 
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação – ICMS e da contribuição do produtor rural 
pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cujo re-
colhimento, quando houver, será efetuado pela Conab 
à conta do PAA.

Art. 12. Ficam revogados:

I – o § 3º do art. 12 e o § 4° do art. 25 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e

II – o § 3º do art. 17 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. – Depu-
tado Assis do Couto, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada. 

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. GIACOBO (PR-PR. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei com o partido. 

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o PMDB 
na votação anterior Sr. Presidente.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Efraim Filho vo-
tou com o partido nas votações anteriores, inclusive 
na sessão anterior.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Acompanhei o partido, Sr. 
Presidente. 

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Votei com o partido, Sr. Presi-
dente. 

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, 
votei com o partido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A pro-
posta que a Mesa faz, a não ser que haja uma melhor, 
é, por acordo, encerrarmos a sessão; derrubamos o 
quorum, fazemos o teste para ver se dá para votar a 
convenção da ONU. Chamaria a sessão extraordinária 
com este item, podendo acrescentar depois. Deputado 
Genoíno, é isso.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para contribuir 
com V.Exa., na medida em que se encerra a sessão, 
como havia uma mobilização na Casa para os Depu-
tados ficarem em plenário, que V.Exa. convoque, pelo 
microfone da Presidência, os Deputados que estão na 
Casa para que venham ao plenário porque vamos ter 
votação nominal agora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Der-
ruba ou não a presença? 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não derruba. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 

derruba?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não derrubar desmo-

biliza, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 

acordo, vou encerrar a sessão, o.k.?
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Chama os Deputa-

dos. 
O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PDT.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
vou transferir o painel. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
voco as Sras. e os Srs. Parlamentares para virem a 
plenário para votarmos o Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 563, de 2008.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Total de Roraima: 1

PARÁ

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 5

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Carlos Aleluia DEM 
Walter Pinheiro PT 
Total de BAHIA 5
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
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Juvenil PRTB 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Chico Alencar PSOL 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PV 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ricardo Berzoini PT 

Vadão Gomes PP
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Chico da Princesa PR 
Giacobo PR 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT 
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:
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RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 2

MARANHÃO

Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
José Airton Cirilo PT 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PARAÍBA 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 5

BAHIA

Fernando de Fabinho DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Marcos Montes DEM 
Total de Minas Gerais: 6

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Sandro Matos PR 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1
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ÀS 22 HORAS E 8 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Dr. Rosinha PT 
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 5

 
RIO GRANDE DO SUL

Claudio Diaz PSDB 
Germano Bonow DEM 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 28 de maio, às 22h08min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte 

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno c/c o art. 5º, § 3º,  

da Constituição Federal)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 563, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 563, de 2008, 
que aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 7 
minutos.)

Ata da 115ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 28 de maio de 2008

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente 
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Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondônia: 6

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb

Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc

Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
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Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 50

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb

Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 67

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Saturnino Masson PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
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
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
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 Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 25

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc

Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
478 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
direto à votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dire-
to à votação.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 6

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 8
TOCANTINS
Freire Júnior PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC PmdbPscPtc
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 20

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
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Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Juvenil PRTB 

Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 47

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 



23834 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc

Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 66

 
MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
Saturnino Masson PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7
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DISTRITO FEDERAL

Izalci PSDB 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 

Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
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Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 450 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 563, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 563, de 2008, 
que aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há oradores inscritos.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Os oradores, de ofício, retiraram. (Palmas.)

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Eu me ins-
crevi pelo PTB.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Vamos votar, vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 
HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DECLARO EN-
CERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de 
2008, em segundo turno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado, nos termos do art. 5º, § 3º, da 

Constituição Federal, o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Pro-
tocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 
de março de 2007.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
ferido Protocolo, bem como quaisquer outros ajustes 
complementares que, nos termos do Art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
No painel, todos orientam “sim”.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Con-
voco os Deputados do Democratas para virem ao ple-
nário votar “sim”, Sr. Presidente.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
convoca os Srs. Deputados para registrar presença 
e votar “sim”.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR vota 
“sim” e convoca a bancada para vir ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co. (Pausa.)

PT.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT recomenda o voto 
“sim” e clama, chama, convoca todos os Deputados 
para que venham ao plenário, porque esta votação é 
fundamental. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para escla-
recer: haverá outra votação nominal? Sim?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco encaminha “sim” e parabeniza todas as Lide-
ranças partidárias que demonstraram, mais uma vez, 
um alto espírito público. E estão votando esta maté-
ria de relevante interesse nacional, que criará novos 
paradigmas para todas as instituições brasileiras, as 
quais terão que respeitar os direitos das pessoas com 
deficiência.

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, o 
PMDB...
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria alertar. Vejam, se nós conseguimos votar esta 
matéria com o quorum, nós pretendemos votar uma 
outra matéria que exige um quorum menor, porém 
qualificado. Então, peço a todos que permaneçam em 
plenário para a votação nominal a seguir. 

O SR. ALDO REBELO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na tarde de ontem, o Deputado Sérgio Moraes, do 
PTB do Rio Grande do Sul, foi escolhido Presidente do 
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. 

Ao assumir a Presidência do Conselho, o De-
putado Sérgio Moraes anunciou que, no máximo em 
até 15 dias, escolheria o Relator para o processo do 
Deputado Paulo Pereira da Silva.

Hoje, pela imprensa, o Presidente do Conselho, 
que é um órgão autônomo da Câmara dos Deputa-
dos, sofreu críticas e reparos no seu comportamento 
de um integrante da Mesa da Casa, o Deputado Ino-
cêncio Oliveira, que também vem a ser Corregedor da 
Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, o Deputado Sérgio Moraes pre-
side, com autonomia de seus pares, um órgão autô-
nomo da Câmara dos Deputados. Portanto, creio que 
integrantes da Mesa Diretora devem, antes de dirigir 
críticas a um colega que tem autonomia e responsa-
bilidade delegada por seus pares, verificar se de fato 
a crítica é procedente; e, se for procedente, primeiro, 
ajudar a esclarecer o seu colega que julga não ter a 
sua experiência ou a sua sabedoria. 

Sem consultar, sem averiguar o ato do Presi-
dente do Conselho de Ética, dirigir-lhe críticas públi-
cas, como aconteceu no caso do Deputado Inocêncio 
Oliveira, não creio, Sr. Presidente, que seja a atitude 
mais correta de quem tem a responsabilidade da Cor-
regedoria da Casa e de integrar a Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados.

Deixo aqui, portanto, Sr. Presidente, esse registro 
a V.Exa., que preside a Mesa e que preside a Casa, e 
hipoteco aqui a minha solidariedade ao Presidente do 
Conselho de Ética, o Deputado Sérgio Moraes.

Muito obrigado.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu falo na 

condição de Líder do PTB, do partido do Deputado 
Sérgio Moraes. 

Hoje, houve um trabalho muito intenso de toda a 
Comissão de Ética, dos Líderes desta Casa, um tra-
balho consensual, em que enaltecemos a qualidade 
do Conselho de Ética, escolhendo para dirigente do 
Conselho o que havia de melhor no PTB.

Conseguimos esse consenso numa importante 
vitória, inclusive, do Deputado Paulo Piau, que abriu 
mão da sua candidatura em favor de Sérgio Moraes, 
e fomos pegos de surpresa com a crítica absoluta-
mente equivocada do Deputado Inocêncio Oliveira. Na 
medida em que o Deputado Sérgio Moraes assumiu 
a Presidência do Conselho às 16h30min da tarde, é 
impossível que alguém possa assumir um Conselho 
tão importante, uma Comissão tão importante, que 
verse sobre os pares desta Casa, que precisa ser 
analisada com os critérios da ética e da moralidade, e 
que, imediatamente, possa receber crítica como está 
sendo feita. 

Então, eu, como Líder do PTB, faço também 
essa ressalva. Espero que o Deputado Inocêncio Oli-
veira realmente possa se retratar dessa infeliz conduta 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu re-
colho a questão de ordem do Deputado Aldo Rebelo. 
Vou analisá-la, inclusive, sob a luz do Regimento, no 
que diz respeito ao próprio Conselho. Mas, de qualquer 
maneira, creio que, se houver qualquer divergência, 
procuraremos o Presidente do Conselho no sentido de 
colaborar para aquilo que é o principal do Conselho: 
fazer da melhor maneira seu trabalho. 

O SR. SERGIO MORAES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
apenas de registrar que tomei posse na Presidência 
do Conselho de Ética desta Casa e, minutos a seguir, 
a imprensa me entrevistou perguntando-me qual é o 
prazo que eu estaria nomeando o Relator. 

Respondi que em até 15 dias, porque precisava 
analisar o processo, reunir o Conselho e precisava 
achar uma pessoa isenta. E o Conselho tem alguns 
que são impedidos porque são do mesmo partido, ou 
são do mesmo Estado. Isso para não criar qualquer 
constrangimento.

E, hoje, no Jornal Nacional, o Corregedor me cri-
ticou porque eu estaria demorando; porque teria que 
ser de forma imediata a nomeação do relatório.

Quero dizer a V.Exa. que não vai ser o Corregedor 
que vai decidir data e prazo na Comissão de Ética!
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Olha, 
Deputado Sérgio Moraes. Veja, acho que é melhor 
deixar do jeito como está, porque tanto V.Exa. quanto 
eu, quanto qualquer outro, somos todos regidos pelo 
Regimento. Já dei aqui uma dica. Estou aqui com o 
Regimento em mão. Depois vou dialogar com V.Exa. 

Aqui creio que chegamos a um patamar. Fui 
informado disso, inclusive na forma de questão de 
ordem. Depois, vamos conduzir da melhor maneira 
possível e da forma mais adequada, para que todos 
se sintam confortáveis e livres para exercer, cada um, 
seu mandado. 

O SR. SÉRGIO MORAES – Obrigado, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PHS?

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PHS, 
como todos os demais, quer manifestar seu voto “sim”, 
mas também, como membro do Conselho de Ética, 
vai aguardar ansiosamente que seja feito um reparo 
àquilo que foi aqui apresentado, sob forma de ques-
tão de ordem.

Este é o nosso encaminhamento.
Votamos “sim” e esperamos realmente uma cor-

reção daquilo que foi aqui denunciado.
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Peço 
que todos permaneçam em plenário, que a próxima vo-
tação vai ser tão rápida quanto esta. Estou aguardando 
um pouco porque precisamos ter 308 votos favoráveis 
e ainda há Parlamentares votando.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Aí vai ser in-
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Refiro-
me aos que são favoráveis. A Mesa não pode frustrar 
o que foi uma manifestação praticamente unânime do 
Plenário.

Informo que ainda teremos mais uma votação 
nominal.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu até esta-
va inscrito para fazer argumentação em favor da me-
dida provisória que está em votação, e aproveito este 
espaço para fazê-lo.

Sr. Presidente, o pequeno produtor rural, os sin-
dicatos, a FETAG e os movimentos de trabalhadores 
rurais de meu Estado do Rio Grande do Sul e de todo 
o Brasil vêm buscando ter acesso à aposentadoria. 
Quero aproveitar este momento para registrar a con-
quista que isso representa para o pequeno produtor, 
que vai poder, durante 120 dias, prestar serviço ou 

contratar, sem ser excluído da condição de ter acesso 
à aposentadoria.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto vo-
tam os últimos companheiros, apenas para agradecer a 
todos os Parlamentares que, pela velocidade com que 
alcançamos quorum, mostraram que estávamos mobi-
lizados para as votações que iriam até tarde hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
controvérsia.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior da última sessão, votei com o partido.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
em nome do PMDB, também eu quero celebrar essa 
votação de uma matéria extremamente importante e 
emblemática. Que a gente possa transformar essa 
convenção com a força de uma emenda constitucio-
nal, assegurando aos milhões de deficientes físicos 
a possibilidade de serem incluídos como cidadãos 
que contribuem com a sociedade brasileira. Então, 
em nome do PMDB, quero celebrar, cumprimentando 
todos os partidos que encaminharam a votação “sim”. 
Foi uma grande votação. Viva o Parlamento! Viva o 
povo brasileiro!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

Anuncio o resultado: 

VOTARAM

SIM   353
NÃO      0
ABSTENÇÃO     4
TOTAL  357

É APROVADO EM SEGUNDO TURNO O PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 563, DE 2008.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PDC Nº 563/2008 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28/05/2008 22:09
Encerramento da votação: 28/05/2008 22:21
Presidiram a votação:
Arlindo Chinaglia
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 563-A DE 2008

Aprova o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 

5º da Constituição Federal, o texto da Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 
30 de março de 2007. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a 
referida Convenção e seu Protocolo Facultativo, bem 
como quaisquer outros ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. – Depu-
tada Sandra Rosado, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Evi-

dentemente, há muito o que ser comemorado.
O SR. GUSTAVO FRUET – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
Regimento, peço a V.Exa. que receba uma declaração 
de voto, assinada juntamente com o Deputado Bruno 
Araújo, favorável ao projeto, em 2 turnos. Porém, por 
se tratar da primeira votação de uma matéria desse 
gênero, apresentamos 8 questionamentos sobre o pro-
cedimento e o rito, prevenindo futura discussão sobre 
a forma do encaminhamento dos tratados. 

No mérito, sou favorável, mas peço a V.Exa. que 
receba regimentalmente a declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
prazer, Sr. Deputado.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE 
REFERE O ORADOR:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 563, DE 2008 

(Mensagem nº 711, de 2007)

Aprova o texto da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Eduardo Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS DEPUTADOS 
 GUSTAVO FRUET E BRUNO ARAÚJO

Após ouvir com atenção o voto do Relator da ma-
téria, ilustre Deputado Eduardo Barbosa, e a declaração 
de voto de diversos Senhores Deputados, proferidas 
neste Plenário por ocasião da apreciação, em primei-
ro turno, do texto da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultati-
vo, julgamos oportuno apresentar algumas indagações 
sobre a questão da incorporação no ordenamento ju-
rídico brasileiro dos tratados sobre direitos humanos, 
com força de emenda constitucional.

Antes da promulgação da Emenda Constitucional 
nº 45, de 8 de dezembro de 2004, a qual acrescentou 
o § 3º ao art. 5º da Constituição Federal, os tratados 
internacionais, inclusive os que versavam sobre direitos 
humanos, eram equiparados à lei ordinária. Esse en-
tendimento era defendido por grande parte da doutrina 
e, mais importante, pela jurisprudência do STF.

As boas intenções do texto aprovado são inques-
tionáveis. Porém, antes de se conferir torça de emen-
da constitucional a qualquer tratado é preciso que se 
faça uma análise aprofundada dos efeitos dessa in-
corporação, sob pena de provocar incertezas e trazer 
insegurança jurídica.

No caso, primeiramente, cabe apontar que não 
houve uma

análise preliminar, pela Comissão de Constituição 
e Justiça, sobre a possibilidade de conferir a Conven-
ção equivalência constitucional. Além de verificar se o 
texto não afronta qualquer cláusula pétrea, essa análi-
se preliminar deveria investigar se o tratado é mais ou 
menos protetivo que a Constituição. Assim, na ausên-
cia de normas regimentais específicas, a exemplo do 
que ocorre com todas as demais propostas de emen-
da à Constituição, o tratado sobre direitos humanos 
deveria, obrigatoriamente, ser submetido, em caráter 
preliminar, à CCJC.
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Em segundo lugar, como bem apontou o Depu-
tado João Almeida, é preciso destacar que a tramita-
ção da matéria sob votação foi feita sob o regime de 
urgência, com fundamento no art. 155 do Regimento 
Interno. Este artigo não é aplicável às PEC, que obe-
decem a rito específico. Por isso, não se pode admitir, 
em tese, que o tratado sob exame seja apreciado com 
caráter de urgência.

Outro aspecto a ser observado diz respeito à apre-
sentação de emendas. Como todos sabem, as PEC 
podem ser emendadas perante a Comissão Especial 
sem qualquer restrição, desde que tais emendas se-
jam subscritas pelo quórum mínimo de um terço dos 
Deputados. Sabe-se que, em muitos casos, os trata-
dos internacionais não podem ser emendados, seja 
em função de sua natureza, seja em função de proi-
bições existentes no próprio texto pactuado. Cite-se 
como exemplo, o caso dos tratados multilaterais que, 
expressamente, não admitem reservas. De qualquer 
forma, em algum momento durante a tramitação dos 
tratados sobre direitos humanos deve ser aberto pra-
zo para que os Deputados possam apresentar suas 
emendas, ainda que, posteriormente, a Comissão con-
clua que essas emendas não são compatíveis com a 
natureza do instrumento internacional analisado.

Ainda no que tange ao rito, indaga-se sobre a 
iniciativa para apresentar ao Congresso o texto do tra-
tado sobre os direitos humanos. Aqui também não há 
norma regimental que discipline o assunto. Qualquer 
solução que venha a ser dada não poderá afastar-se 
do disposto no art. 60 da Constituição Federal e seus 
incisos, os quais disciplinam a apresentação das emen-
das constitucionais.

Urna quinta indagação, também suscitada pelo 
Deputado João Almeida, trata da introdução, no texto 
constitucional, de novos dispositivos, dispositivos es-
ses que, pela própria natureza do tratado internacional 
multilateral, o qual deve acomodar diversas vontades 
e legislações, são e serão na maioria dos casos vagos 
e de difícil interpretação.

Outra pergunta diz respeito às conseqüências 
do tratado que não sejam aprovados pela regra dos 
três quintos, mas ainda assim consigam maioria de 
cinqüenta por cento. Estariam rejeitados ou aprova-
dos pela Casa? E se aprovados, tornam-se cláusula 
pétrea? Em caso afirmativo, cabe modificação? Como 
conseqüência, tem-se um anexo à Constituição.

Finalmente, cabe questionar que tratamento deve 
ser dado ao tratado que, aprovado na forma do § 3º 
ao art. 5º, ou seja, já transformado em equivalente à 
norma constitucional, ainda não tenha sido ratificado 
pelo Presidente da República ou ainda não tenha en-
trado em vigor na ordem internacional. Nesse caso, o 

tratado não existirá no plano externo, mas já terá valor 
interno no ordenamento jurídico.

O tratado é da maior importância ao tratar de 
tema tão sensível à vida. Mas, também deve-se ter a 
responsabilidade de fazer bem feito. De forma correta, 
não se tratando de apego à formalismos. Dai a razão 
do voto, prevendo futuros questionamentos.

Feitas essas considerações, o voto é pela apro-
vação, com as ressalvas apresentadas.

Sala das Sessões,  – Deputado Gustavo Fruet 
– Deputado Bruno Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fize-
mos, creio, um acordo – não foi tão explícito – para 
votarmos o Projeto de Lei Complementar nº 132, de 
2007, sobre o qual há acordo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 132, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 132, de 2007, 
que dá nova redação ao § 3º do art. 23 da 
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; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público pela 
aprovação deste e pela rejeição do Proje-
to de Lei Complementar nº 134, de 2007, 
apensado. (Relator: Dep. Daniel Almeida.) 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

Tendo apensado o Projeto de Lei Com-
plementar nº 134, de 2007.

O SR. DÉCIO LIMA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
retirados todos os requerimentos:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 117, VI, do Re-
gimento Interno, a retirada da pauta do PLP 
132-A/07, constante do item 11 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. 
– Luiz Carlos Setim, DEM.
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Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos regimentais, o adia-
mento da discussão por 2 sessões do PLP 
132/07, constante do item 4 da presente Or-
dem do Dia.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 165, §2º, do 
Regimento Interno, que a discussão do PLP 
132/07 seja feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

Senhor Presidente, requeremos a Vos-
sa Excelência, nos termos regimentais, o 
adiamento da votação por 2 sessões do PLP 
132/07, constante do item 4 da presente Or-
dem do Dia. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

Senhor Presidente, requeremos a Vos-
sa Excelência, nos termos do art. 117, XIII, 
do Regimento Interno, que a votação do PLP 
132/07 seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2008. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Deputado Pepe 
Vargas, que tem 3 minutos – e já passou 1.

O próximo será o Deputado Mendes Ribeiro Filho.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Para emitir pare-

cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trata-se de projeto de lei de autoria 
do Poder Executivo, apresentado no ano de 2007, que 
propõe uma alteração na Lei Complementar nº 101.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deputa-
do Pepe Vargas, por gentileza, pode ir com o acordo de 
todos, sem abrir precedente, para o seu voto final.

O SR. PEPE VARGAS – É o que estou fazendo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
desse tamanho?

O SR. PEPE VARGAS – É o que estou fazendo. 
A alteração na Lei Complementar nº 101 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal) visa fundamentalmente a que os 
limites de gastos com despesas de pessoal sejam por 
Poder ou órgão, e não apenas pelo ente.

Acreditamos que é um importante aperfeiçoamen-
to da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitirá aos 
Estados contraírem operações de crédito, mantendo 
os artigos da citada lei.

Portanto, damos parecer favorável ao projeto 
por conter adequação orçamentária e financeira. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço e cumprimento o Deputado Pepe Vargas, princi-
palmente por essa sensibilidade popular. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. (Pausa.)

Onde está o Deputado Mendes Ribeiro Filho?
O SR. PEPE VARGAS – Sr. Presidente, acolho 

a emenda do Líder Henrique Fontana apresentada 
ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O exa-
me da emenda será depois. Com a emenda, evolui-se 
para 2 nominais.

Onde está o Deputado Mendes Ribeiro Filho? 
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao Sr. Deputado Cezar Schirmer.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB-RS. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, pela importância do projeto e pela sua votação 
imediata, o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
bem! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 
HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DECLARO EN-
CERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Te-
mos que aguardar um pouco, porque há uma emen-
da que precisa ser distribuída ao Plenário e também 
aos Relatores.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
quanto há essa perspectiva de ser distribuída a emen-
da, indago do Plenário se, com esse mesmo espírito, 
poderíamos, sem abrir precedentes, quebrar o inters-
tício e votarmos a PEC nº 333? (Palmas.)

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exas. 
vão ver o centroavante do meu time como vai estar 
ágil!

Estou só amaciando um pouco aqui, mas, por fa-
vor, reflitam. Quem sabe possamos votar, em segundo 
turno, a PEC nº 333.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero dizer que, da parte do Democratas, 
há concordância total. Vamos quebrar o interstício. 
Podemos votar, em segundo turno, a PEC dos Vere-
adores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem. 

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei, 
na votação anterior, com o meu partido.

O SR. WALTER IHOSHI (DEM-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo também 
concorda com a quebra de interstício, quer aproveitar 
o embalo e, talvez, votar o da saúde hoje também, 
neste embalo.

O SR. CIRO PEDROSA (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com o PV.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – O PSDB concorda, desde que não abra 
um precedente, para votar também a PEC dos Vere-
adores.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – O PMDB também concorda, 
Sr. Presidente, com a PEC 333.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pro-
jeto foi emendado. Nós estamos voltando ao 132.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a Mesa a seguinte 

EMENDA DE PLENÁRIO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 132, DE 2007

Acrescenta dispositivo ao PLP 132/02, 
que altera o § 3º do art. 23 da Lei Comple-
mentar 101, de 4 de maio de 2000 – LRF.

Art. 2º Acrescente-se o art. 32-A e seus pará-
grafos à Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 
2000- LRF.

“Art. 32-A. Às operações de reestrutu-
ração e recomposição de principal de dívidas 

não se aplicam as restrições previstas no §3º 
do artigo 23 e nem os limites previstos no ar-
tigo 30 desta Lei.

Parágrafo Primeiro. A garantia da União 
às operações referidas no caput não estará 
condicionada ao cumprimento das exigências 
constantes do §1º, inciso IV, alíneas “a”, ex-
clusivamente quanto à prestação de contas, 
“b” e “c” do artigo 25.

Parágrafo Segundo. As operações a 
que se refere o caput devem necessariamente 
melhorar as condições financeiras da dívida 
de forma a reduzir o seu custo e adequar o 
perfil de pagamento.

Parágrafo Terceiro. Podem ser incluídas 
na reestruturação e recomposição de principal 
os saldos devedores vincendos e as dívidas 
vencidas e efetivamente pagas no exercício 
financeiro da análise da operação.

Parágrafo Quarto. As operações de que 
trata o caput serão objeto de Resolução espe-
cífica do Senado Federal.

Justificação

As operações de reestruturação e recomposição 
de principal de dívidas têm por objetivo melhorar as 
condições financeiras da dívida dos entes federados, 
de forma a reduzir o seu custo e adequar o perfil de 
pagamento. 

Na verdade, essas operações permitirão que os 
Entes se valham de condições melhores do que as 
atuais condições do endividamento estatal, permitindo, 
tanto à gestão atual quanto às futuras, dispêndios mais 
baratos para com o serviço da dívida sem que signifi-
que o financiamento do fluxo da dívida e, portanto, do 
esforço fiscal. A totalidade dos recursos da operação 
são direcionadas para pagamento das dívidas atuais, 
não implicando endividamento novo.

Contudo, para a realização de operações da es-
pécie, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os 
Entes Federados cumpram todos os limites e condições 
como se fosse um endividamento novo. Determinados 
requisitos previstos atualmente na LRF deveriam ser 
flexibilizados para essas operações, exatamente por 
serem referidos Entes os que mais necessitam melho-
rar seu fluxo de pagamento de dívidas.

Assim, a proposta pretende permitir que o Mi-
nistério da Fazenda encaminhe Parecer conclusivo à 
deliberação da operação pelo Senado Federal, mesmo 
que o Ente não esteja cumprindo, por Poder e órgão, 
os limites das despesas com pessoal, conforme pre-
visto no caput da novel redação do art. 32-A. Deve-se 
registrar que o próprio Senado Federal, por meio do 
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§7º do art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal, já excepcionaliza a aplicação dos limites de 
fluxo e de dívida para as operações da espécie.

Na hipótese de referidas operações precisarem de 
garantia da União, a atual legislação exige que o Ente 
esteja cumprindo as despesas com limites de saúde, 
educação e prestação de contas de convênios. Não há, 
no nosso ver, relação direta entre o atendimento des-
ses requisitos e a impossibilidade de o Ente melhorar 
o perfil do endividamento. Pelo contrário, ao melhorar o 
perfil de endividamento, com custos menores, restarão 
recursos orçamentários que possam ajudar o Ente a 
cumprir eventual limite mínimo de saúde ou educação 
que não esteja sendo observado.

Assim, e especificamente para essas operações e, 
mormente em razão de referidas operações não esta-
rem representando endividamento novo aos Entes Fe-
derados, entendemos que não se deve impedir a União 
de conceder garantia às operações da espécie.

De toda sorte, nos termos do §4º do art. 32-A, 
mesmo que a operação seja interna e não conte com a 
garantia da União, sempre que pleitos da espécie forem 
apresentados ao Ministério da Fazenda, nos termos do 
art. 32, deve aquele Ministério instruir a operação, com 
parecer conclusivo a respeito do pleito, e remetê-la à 
deliberação do Senado Federal, Casa Legislativa que 
constitucionalmente detém competência para definir 
limites e condições para a contratação de operações 
de crédito dos Entes Federados.

Sala das Sessões, de maio de 2008. – Henri-
que Fontana, Líder do Governo; Maurício Rands, 
Líder do PT; Colbert Martins, Vice-Líder do Bloco 
PMDB,PSC,PTC; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; 
Jovair Arantes, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de 
Plenário, pela Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e de Serviço Público, ao Sr. Deputado Daniel Al-
meida. (Pausa.) 

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei como 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de 
Plenário, pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, ao Sr. Deputado Marco Maia.

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – O nosso parecer, Sr. 
Presidente, é favorável à emenda.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
bem! Convenceu o Plenário!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de 
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Sr. Deputado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – O Parecer é favorável 
à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço ao Relator, Pepe Vargas.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao Deputado Cezar Schirmer. (Pausa.)

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB-RS. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
obrigado, Sr. Relator, Deputado Cezar Schirmer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Emenda de Plenário nº 1, com parecer pela 
aprovação. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N º 132, DE 2007

Acrescenta dispositivo ao PLP 132/02, 
que altera o § 3º do art. 23 da Lei Comple-
mentar 101, de 4 de maio de 2000 – LRF.

Art. 2º Acrescente-se o art. 32-A e seus pará-
grafos à Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 
2000- LRF.

“Art. 32-A. Às operações de reestrutu-
ração e recomposição de principal de dívidas 
não se aplicam as restrições previstas no §3º 
do artigo 23 e nem os limites previstos no ar-
tigo 30 desta Lei.

Parágrafo Primeiro. A garantia da União 
às operações referidas no caput não estará 
condicionada ao cumprimento das exigências 
constantes do §1º, inciso IV, alíneas “a”, ex-
clusivamente quanto à prestação de contas, 
“b” e “c” do artigo 25.

Parágrafo Segundo. As operações a que 
se refere o caput devem necessariamente me-
lhorar as condições financeiras da dívida de 
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forma a reduzir o seu custo e adequar o perfil 
de pagamento.

Parágrafo Terceiro. Podem ser incluídas 
na reestruturação e recomposição de principal 
os saldos devedores vincendos e as dívidas 
vencidas e efetivamente pagas no exercício 
financeiro da análise da operação.

Parágrafo Quarto. As operações de que 
trata o caput serão objeto de Resolução es-
pecífica do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
Vai haver mais votações.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, convocamos a 
bancada do PT para que venha ao plenário. Nós va-
mos ter esta votação e mais uma.

Eu quero parabenizar...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 

momentinho.
Vamos colocar “sim” de todos no painel. Pode 

ser? (Pausa.) O.k.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, quero 

convidar os Deputados do PT para votar “sim” e ficar 
em plenário, porque nós vamos ter mais uma votação. 
Como a base do Governo estava mobilizada, foi rápido 
chegar ao quorum. Vamos manter essa mobilização.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na última votação.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na última votação.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na última votação.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB-RO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei com o partido, na última votação.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu também.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedimos aos De-
putados da nossa bancada que não saiam, pois vai 
haver mais uma votação pelo menos.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vamos votar, em seguida, 
em segundo turno, a PEC dos Vereadores. Portanto, 
permaneçam em plenário.

O SR. VILSON COVATTI – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

putado Vilson Covatti.
O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de, em nome da Liderança do Partido Progressista, 
convocar todos os colegas para que compareçam para 
esta e mais uma votação.

Quero parabenizar V.Exa. que capitaneou este 
acordo. Entendo, entre tantas semanas produtivas que 
teve a Câmara dos Deputados, que esta tem sido uma 
na qual realmente avançamos em matérias importan-
tes e necessárias de serem apreciadas.

Cumprimento V.Exa. e, em seu nome, todos os 
Líderes que concordaram no sentido de que pudés-
semos apreciar matéria tão importante no dia de hoje 
e também no dia de amanhã.

Parabéns a V.Exa.!
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço a V.Exa.
O SR. BETINHO ROSADO (DEM-RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido, na primeira votação do dia de hoje.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, na anterior.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no que 
diz respeito à PEC nº 333, de 2004, dos Vereadores, 
o Partido Verde concorda também com a quebra de 
interstício.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR também con-
corda com a votação da PEC nº 333, de 2004, que diz 
respeito aos Vereadores.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP também 
concorda com a quebra do interstício para votarmos a 
PEC dos Vereadores.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

putado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
discutir a questão da quebra de interstício, eu gostaria 
de uma informação: há algum destaque sobre a mesa 
para esse segundo turno?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
conferir. Pelo jeito sim.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – É problemático, en-
tão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É so-
bre a PEC nº 333?

O SR. MIRO TEIXEIRA – É.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

verificar.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Como está havendo 

manifestação de quebra de interstício e como ouvi 
rumores de destaque que modifica substancialmente 
o mérito da matéria, eu acho que pode ser uma te-
meridade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu não 
ouvi ainda o rumor, mas vou verificar já.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 3 desta-
ques foram inadmitidos na votação do primeiro turno. 
Vamos ver agora no segundo turno. Mas os 3 desta-
ques foram inadmitidos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A in-
formação é de que não há destaque ainda.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

Alguém em plenário ainda não votou? (Pausa.)

O SR. JUVENIL (PRTB-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
segui a orientação do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação. (Pausa.)

Há mais uma votação nesta matéria. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Resultado:

VOTARAM

SIM:   324
NÃO       1
ABSTENÇÃO:      0
TOTAL   325

É APROVADA A EMENDA Nº 1 DE PLENÁRIO 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 132, DE 
2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 132/2007 – EMENDA DE PLENÁ-
RIO Nº 1 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28/05/2008 22:30
Encerramento da votação: 28/05/2008 22:36
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 132, de 
2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 23 da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“§ 3º Não alcançada a redução no prazo 
estabelecido neste artigo, e enquanto perdurar 
o excesso, o Poder ou órgão que ultrapassar os 
limites definidos no art. 20 não poderá:” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vota-
mos a emenda. Agora é o projeto. Nominal.

Se entrar a PEC dos Vereadores, vai haver mais 
uma ainda.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Po-
demos já abrir o painel, Presidente. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
que estou esperando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 

colocar “sim” para todos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apenas para lembrar que, se for possível, 
nós vamos fazer esta votação, que é do projeto de lei 
complementar, e, em seguida, tentar votar o segundo 
turno da PEC dos Vereadores.

Então, seriam, com esta, duas votações nomi-
nais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Então, eu quero fazer o seguinte compromisso: tentar-
mos ver até onde vai ao máximo esta votação, porque 
aquela é uma emenda à Constituição; aqueles que são 
favoráveis à aprovação da chamada PEC dos Verea-
dores fiquem em plenário, se não, induz a erro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É bom lembrar que, 

no Senado, quando fizemos uma PEC semelhante a 
esta, caiu por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Nós não po-
demos perder esta oportunidade. Se fosse para cair 
só a parte do número de Vereadores, eu até votaria 
a favor.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, segui a orientação do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. 
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – E com um quorum bastante 
animador para a votação da PEC dos Vereadores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Mesa 
está sem informações. Estou precisando de mais infor-
mações aqui. Só o Chico Alencar poderia me ajudar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
sultado de votação:

 
VOTARAM

SIM   342
NÃO       0
ABSTENÇÃO      0
TOTAL   342

É APROVADO O PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 132, DE 2007.

ESTÁ PREJUDICADO O PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 134, DE 2007, APENSADO. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 132/2007 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28/05/2008 22:37
Encerramento da votação: 28/05/2008 22:41
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 132-B DE 2007

Dá nova redação ao § 3º do art. 23 e 
acrescenta o art. 32-A à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O § 3º do art. 23 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 23.  ................................................
§ 3º Não alcançada a redução no prazo 

estabelecido neste artigo e enquanto perdurar 
o excesso, o Poder ou órgão que ultrapassar 
os limites definidos no art. 20 desta Lei Com-
plementar não poderá: ”(NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
32-A:

“Art. 32-A. Às operações de reestrutu-
ração e recomposição de principal de dívidas 
não se aplicam as restrições previstas no § 3º 
do art. 23 e nem os limites previstos no art. 30 
desta Lei Complementar.

§ 1º A garantia da União às operações 
referidas no caput deste artigo não estará 
condicionada ao cumprimento das exigências 
constantes da alínea a, exclusivamente quan-
to à prestação de contas, e das alíneas b e c, 
todas do inciso IV do § 1º do art. 25 desta Lei 
Complementar.

§ 2º As operações a que se refere o ca-
put deste artigo devem necessariamente me-
lhorar as condições financeiras da dívida, de 
forma a reduzir o seu custo e adequar o perfil 
de pagamento.

§ 3º Podem ser incluídos na reestrutu-
ração e recomposição de principal os saldos 
devedores vincendos e as dívidas vencidas e 
efetivamente pagas no exercício financeiro da 
análise da operação.

§ 4º As operações de que trata o caput 
deste artigo serão objeto de Resolução espe-
cífica do Senado Federal.”

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

Sala das Sessões, 28 de maio de 2008. – Depu-
tado Cezar Schirmer, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora 

indago ao Plenário se sem abrir o precedente há una-
nimidade para a quebra de interstício para votarmos a 
PEC dos Vereadores, para incluir a matéria na pauta 
e depois votá-la.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco é a favor da inclusão na pauta e da quebra de 
interstício. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
precisa se manifestar. Só não quero que tenha alguém 
contra. 

Vou seguir em frente. (Palmas.) 
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 

(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, votei com o partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 

está incluída na pauta, com a concordância unânime 
do Plenário, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
333, de 2004, do Sr. Pompeo de Mattos e outros.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 333-C, DE 2004 

(Do Sr. Pompeo de Mattos e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 333-B, 
de 2004, que altera a redação do inciso IV 
do art. 29 da Constituição Federal, o art. 
29-A, institui art. 95 no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias e trata 
das disposições relativas à recomposição 
das Câmaras Municipais. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
oradores foram todos retirados, segundo boatos. 

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à votação da matéria.
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Vou colocar “sim” para todas as bancadas. Então, 
é “sim” para todo mundo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333, de 2004.

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

Art. 1º O art. 29 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29.  ................................................
IV – para a composição das Câmaras Mu-

nicipais será observado o limite máximo de:
a) nove vereadores, nos municípios de 

até quinze mil habitantes;
b) onze vereadores, nos municípios de 

mais de quinze mil habitantes e de até trinta 
mil habitantes;

c) treze vereadores, nos municípios de 
mais de trinta mil habitantes e de até cinqüen-
ta mil habitantes;

d) quinze vereadores, nos municípios 
de mais de cinqüenta mil habitantes e de até 
oitenta mil habitantes;

e) dezessete Vereadores, nos Municípios 
de mais de oitenta mil habitantes e de até cen-
to e vinte mil habitantes;

f) dezenove vereadores, nos Municípios 
de mais de cento e vinte mil habitantes e de 
até cento e sessenta mil habitantes;

g) vinte e um vereadores, nos municípios 
de mais de cento e sessenta mil habitantes e 
de até trezentos mil habitantes;

h) vinte e três vereadores, nos municípios 
de mais de trezentos mil habitantes e de até 
quatrocentos e cinqüenta mil de habitantes;

i) vinte e cinco vereadores, nos muni-
cípios de mais de quatrocentos e cinqüenta 
mil de habitantes e de até seiscentos mil ha-
bitantes;

j) vinte e sete vereadores, nos municípios 
de mais de seiscentos mil habitantes e de até 
setecentos e cinqüenta mil habitantes;

k) vinte e nove vereadores, nos municí-
pios de mais de setecentos e cinqüenta mil ha-
bitantes e de até novecentos mil habitantes;

l) trinta e um vereadores, nos municípios 
de mais de novecentos mil habitantes e de até 
um milhão e cinqüenta mil de habitantes;

m) trinta e três vereadores, nos muni-
cípios de mais de um milhão e cinqüenta mil 

habitantes e de até um milhão e duzentos mil 
de habitantes;

n) trinta e cinco vereadores, nos muni-
cípios de mais de um milhão e duzentos mil 
habitantes e de até um milhão e trezentos e 
cinqüenta mil habitantes;

o) trinta e sete vereadores, nos muni-
cípios um milhão e trezentos e cinqüenta mil 
habitantes e de até um milhão e quinhentos 
mil habitantes;

p) trinta e nove vereadores, nos municí-
pios de mais de um milhão e quinhentos mil 
habitantes e de até um milhão e oitocentos 
mil habitantes;

q) quarenta e um vereadores, nos muni-
cípios de mais de um milhão e oitocentos mil 
habitantes e de até dois milhões e quatrocen-
tos mil habitantes;

r) quarenta e três vereadores, nos municí-
pios de mais de dois milhões e quatrocentos mil 
habitantes e de até três milhões habitantes;

s) quarenta e cinco vereadores, nos mu-
nicípios de mais de três milhões de habitantes 
e de até quatro milhões de habitantes;

t) quarenta e sete vereadores, nos muni-
cípios de mais de quatro milhões de habitantes 
e de até cinco milhões de habitantes;

u) quarenta e nove vereadores, nos muni-
cípios de mais de cinco milhões de habitantes 
e de até seis milhões de habitantes;

v) cinqüenta e um vereadores, nos muni-
cípios de mais de seis milhões de habitantes 
e de até sete milhões de habitantes;

x) cinqüenta e três vereadores, nos mu-
nicípios de mais de sete milhões de habitantes 
e de até oito milhões de habitantes;

z) cinqüenta e cinco vereadores, nos 
municípios de mais de oito milhões de habi-
tantes.

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

Art. 2º O art. 29-A da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 
5º do art. 153 e nos artigos 258 e 259, efetiva-
mente realizado no exercício anterior:
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I – quatro inteiros e cinco décimos por 
cento para municípios com receita anual de 
até trinta milhões de reais;

II – três inteiros e setenta e cinco centé-
simos por cento para municípios com receita 
anual superior a trinta milhões e de até setenta 
milhões de reais;

III – três inteiros e cinco décimos por 
cento para municípios com receita anual su-
perior a setenta milhões e de até cento e vinte 
milhões de reais;

IV – dois inteiros e setenta e cinco dé-
cimos por cento para municípios com receita 
anual superior a cento e vinte milhões de reais 
e de até duzentos milhões de reais.

V – dois por cento para municípios com 
receita anual superior a duzentos milhões de 
reais;

§ 1º Para fins de cálculo dos montantes 
de receita previstos nos incisos de I a IV será 
utilizado o somatório especificado no caput. 
(NR)

§ 2º Constitui crime de responsabilida-
de:

I – do Prefeito Municipal:
a) efetuar repasse que supere os limites 

definidos neste artigo;
b) não enviar o repasse até o dia vinte 

de cada mês ou enviá-lo a menor em relação 
à proporção fixada na Lei Orçamentária;

II – do Presidente da Câmara Municipal, 
o desrespeito aos limites de despesa definidos 
neste artigo.

§ 3º (revogado) (NR)”

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
do processo eleitoral de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma repe-
tição de ontem, mas as convicções não mudaram. O 
PSOL está irremediavelmente dividido nesta matéria. 
(Risos). Eu, como campo majoritário do PSOL, não 
vou impor a minha vontade. O Deputado Ivan Valente 
e o Deputado Chico Alencar votarão de um jeito e a 
Deputada Luciana Genro de outro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL libera?

O SR. CHICO ALENCAR – Está liberado. Somos 
liberados; não somos neoliberais. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E abai-
xo o centralismo democrático. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Essas divisões são 
comuns nos grandes partidos.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PHS vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ele está 
com a palavra. Por favor, a brincadeira tem um limite. 

Vamos votar.
Em votação a Proposta de Emenda à Constitui-

ção nº 333-C, de 2004, em segundo turno. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-

sidência solicita a todos as Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apenas um breve registro. 

Sinto-me na obrigação de, mais uma vez, registrar 
o trabalho que foi feito pelo Deputado Vitor Penido, do 
Democratas de Minas Gerais. Ele chegou à Câmara 
dos Deputados em seu primeiro mandato e teve a vi-
são de produzir este substitutivo, trabalhou pessoal-
mente com todas as bancadas, explicou as razões e 
o mérito para que hoje pudéssemos aprovar – tenho 
certeza de que este será o resultado – em segundo 
turno a PEC dos Vereadores. 

Portanto, como Líder do Democratas, quero fa-
zer este registro e prestar esta homenagem ao Depu-
tado Vitor Penido, parabenizando-o pela persistência 
e pela luta.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Vitor Penido teve o apoio fundamental do Deputado 
Mário Heringer e também do Deputado Pompeo de 
Mattos, autor da proposta. Em nome deles, homena-
geamos todos aqueles que lutaram por esta matéria, 
todos aqueles que trabalharam para que pudéssemos 
regulamentar de forma definitiva no Congresso Nacional 
o número da representação de Vereadores no Brasil. 

Quero saudar todos os Líderes e todos os Srs. 
Parlamentares por estarmos a esta hora, às 23h, com 
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um quorum de 340 Srs. Deputados e votando matérias 
importantes para esta Casa e para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Na 
seqüência, vai falar o Deputado Maurício Rands. Em 
seguida, o Deputado Mário Heringer. 

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero para-
benizar a Câmara dos Deputados, as Comissões que 
examinaram esta proposição. 

Isso representa uma reação do Congresso Na-
cional a uma exorbitância de competências do Poder 
Judiciário, que, à guisa de interpretar a Constituição, 
na verdade, legislou em substituição ao Congresso 
Nacional.

Quero parabenizar, portanto, o Plenário da Câma-
ra dos Deputados e lembrar que nas diversas etapas 
do processo foram Relatores não só o Deputado que 
concluiu seu trabalho com brilhantismo, mas também 
o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, da bancada do 
PT, que foi Relator, trabalhou na construção desta pro-
posta, assim como o Deputado Jefferson Campos. 

Portanto, homenageamos todos que viabilizaram 
o resgate da competência do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Mário Heringer.

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, che-
gamos num momento de uma luta que fizemos durante 
muito tempo. Quero agradecer a todos os membros da 
Comissão Especial e a todas as pessoas que partici-
param deste processo, mas quero agradecer espe-
cialmente à figura do Presidente desta Casa. V.Exa. 
trabalhou sempre em sintonia com a vontade popular 
e com a vontade desta Casa. Tenho certeza absoluta 
de que, se hoje votamos isso, devemos a V.Exa. 

É claro que não podemos esquecer nenhum dos 
outros Parlamentares que aqui nos apoiaram. Foram 
muito bem lembrados o Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh e todos os outros que fizeram seu trabalho.

Estou elogiando o Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh porque não está presente neste momento. 

Temos que agradecer também Deputado Pompeo 
de Mattos, que é o autor. Tenho que dar um abraço nele. 
Mas tenho que agradecer ao Deputado Jefferson Cam-
pos, ao Deputado Flávio Dino, que conseguiu ontem, 
de maneira rápida e organizada, suprir as pequenas 
deficiências que tínhamos. 

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecê-lo pelo 
empenho e pela ajuda. 

Precisamos contar também com seu empenho 
para levarmos a matéria ao Senado Federal e lá pro-
piciar a mesma efetividade que obtivemos aqui.

Muito obrigado ao Sr. Presidente, à Casa e a 
todos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço as palavras a V.Exa. 

Ao final, quero cumprimentar alguns porque, histo-
ricamente, sabemos o tanto que isso foi trabalhado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
parecia uma tarde e uma noite apenas de luta das 
oposições também se confirmou como uma noite de 
resultados para o Congresso Nacional e para a popu-
lação brasileira.

Quero cumprimentar todos que possibilitaram 
isso, após a luta da Oposição para postergar a votação 
desse imposto, que enfrenta o bom senso, enfrenta a 
população brasileira. 

Mas sabemos que esta foi mais uma noite de 
grande produção legislativa, dando seqüência a es-
sas 2 semanas. 

Quero cumprimentar o Deputado Eduardo Bar-
bosa, que, juntamente com o Deputado Otavio Lei-
te, acompanhou de perto o tratado internacional dos 
deficientes e sobretudo a qualidade legislativa hoje 
produzida. 

Quero cumprimentar também V.Exa. por ter aju-
dado a construir este momento.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor.

Primeiro, vou conceder a palavra ao Deputado 
Hugo Leal, que é Líder. Vou na seqüência, porque há 
muitos Deputados para falar.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico à Casa 
e a este Plenário que a partir de hoje entregamos do-
cumento do Partido Social Cristão comunicando ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ao qual 
agradeço, que saímos do Bloco PMDB/PSC/PTC, a fim 
de que o PSC possa, no plenário, caminhar de forma a 
conduzir as votações na sua bancada de 12 Deputados. 
Cumprimos missão importante junto ao PMDB. O PSC 
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caminha, a partir de hoje, com os seus Deputados e 
sob a Liderança desse que vos fala aqui.

Então, com certeza, a parceria política com o 
PMDB continuará, mas a conduta parlamentar será 
feita pelo PSC.

Mais uma vez, agradeço ao PMDB.
Muito obrigado, Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria, além 
de parabenizar todos os Relatores da PEC dos Vere-
adores, parabenizar V.Exa. porque, hoje, cumprimos 
acordo que foi estabelecido no mês de novembro para 
5 votações importantes das quais fizemos quatro.

Então, estamos, hoje, cumprindo obrigação da 
Casa, mas acredito muito que esse trabalho e essa 
votação, hoje, devem-se a sua Liderança no coman-
do da Casa.

Parabenizo V.Exa. e todos os Deputados desta 
Casa pelo cumprimento dessa meta importante, todos 
os Relatores – Pompeo, Jefferson, Penido, cada um que 
deu sua importante colaboração para esse projeto.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-
gado, Líder Jovair.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o partido.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
quer registrar a justificativa de não ter votado?

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas duas últimas votações, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Al-
guém mais? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um re-
gistro importante. Na próxima sexta-feira, o Presidente 
Lula estará em Belém – é uma agenda muito positiva – 
para lançar o PAC do Saneamento, obras importantes 
de infra-estrutura para grandes bairros como Guamá e 
Terra Firme, que historicamente delas necessitam.

Será instalado também o conselho deliberativo 
da SUDAM, que foi extinta no passado e recriada no 
nosso Governo.

O Presidente Lula, das 10h até as 16h, estará 
em Belém para mobilizar diversas lideranças políticas 
do nosso Estado e da Região Norte. Para nós, é muito 
importante contar, mais uma vez, com a presença do 
Presidente Lula no Estado do Pará.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PTB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
putado Vitor Penido.

O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a 
V.Exa. pela forma como tem conduzido a Casa, com 
respeito e carinho por todos os Deputados. É impor-
tante também agradecer a todas as Lideranças e, por 
que não dizer, a todos os Deputados.

Com certeza, trata-se de decisão importantíssima 
para a saúde dos municípios. Sei perfeitamente que 
municípios, Câmaras vão perder alguma coisa, sim. 
Uns perderão 10%, 15%, 20%, mas tudo dentro de 
um limite compatível com as suas realidades. Garanto 
que nenhuma Câmara vai fechar em razão da emenda 
aglutinativa desta Casa.

Esta não é uma vitória da Frente Parlamentar 
Municipalista, mas uma vitória do povo brasileiro. Para 
isso, agradeço a participação efetiva dos Deputados 
Mário Heringer, de Minas Gerais, e Pompeo de Mat-
tos, que praticamente foi quem iniciou esse trabalho 
há mais de 4 anos.

A todos vocês o agradecimento dos municípios 
brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
aproveitar esse momento para cumprimentar, inicial-
mente, o Deputado Pompeo de Mattos pelo vislumbre 
de ter apresentado essa proposta de emenda à Cons-
tituição. E faço isso até porque se havia um assunto 
antipático na sociedade era exatamente este.

Agora, com este vislumbre e com a constru-
ção feita ao longo da contribuição, dentre outros, do 
Deputado Mário Heringer, que durante a Legislatura 
passada inteira de vocês dois... – eu, em outra função, 
participava dando o apoio possível. Quando chega 
agora, o Deputado Penido, o Deputado Flávio Dino e 
vários outros, é sempre ruim citar nomes, mas estou 
falando das últimas horas, creio que foram adiciona-
dos elementos de maneira pública que até então não 
eram talvez compreendidos.
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E é exatamente isso que levou o Deputado Peni-
do a observar que nenhuma Câmara vai ser fechada, 
porque aquilo que foi anunciado equivocadamente 
após a decisão do TSE, de que haveria redução dos 
gastos, não era verdadeiro. Não que as Câmaras de 
Vereadores gastem o máximo, mas o fato é que não 
houve a redução alardeada.

Com essa proposta, sim. É por isso que o Depu-
tado Penido e todos nós tivemos que dar explicações, 
de um lado, para a sociedade e, de outra parte, até 
para as próprias Câmaras de Vereadores.

Nós sabemos que houve vários protestos de Ve-
readores, que eles estão trabalhando com a hipótese 
do aumento. No entanto, vão ter que repartir um volume 
menor de recursos para um número maior de Vereado-
res – não no plano salarial, necessariamente, mas no 
plano de prover de estrutura de funcionamento para 
que a Casa, no caso a Câmara Municipal, funcione.

Então, de fato, eu creio que é uma conquista co-
letiva, ainda que alguns tenham tido esse mérito, in-
clusive o Deputado Luís Eduardo, que não se encontra 
nesta Legislatura, entre vários outros.

Parabéns a todos pelo trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Deputado Pompeo de Mattos.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito rapidamente, é óbvio que nós temos de agra-
decer, dentre tantos, primeiro a V.Exa., porque teve 
a coragem de chamar para si a responsabilidade de 
pôr em votação, afinal o tema não estava tão claro. E 
nós sabemos que na Câmara se esclarece mesmo é 
na hora de votar; é quando todos tomam consciência, 
tomam pé, chamam para si a responsabilidade, assu-
mem seu papel e desempenham sua missão.

Então, parabéns a V.Exa., parabéns ao Deputado 
Penido, também ao Deputado Mário Heringer. É ver-
dade, nós cortamos na gordura e não na musculatura; 
nós cortamos na sobra e não na essência.

As Câmaras vão funcionar. Equilibramos a re-
presentatividade, uma coisa madura; brigamos por 8 
anos, nesses últimos 4 anos com mais intensidade, e 
acho que construímos algo bom, não para os Verea-
dores, nem para as Câmaras, necessariamente, mas 
para o País.

Eu dizia: quero fazer uma lei para o meu País, e 
fico orgulhoso de ter podido colaborar. A minha parte 
eu fiz, e não fiz sozinho, todos nós fizemos coletiva-
mente. E hoje colhemos o fruto desse trabalho.

Espero que no Senado possa ser aprovada rapi-
damente, para que ela venha a valer para esta eleição, 
para a próxima Legislatura, a fim de que possamos 
equalizar a representatividade, economizar recursos, 
ao que o contribuinte, com certeza, vai agradecer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-
primento V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

Vamos ver o resultado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, o Partido dos Trabalhadores.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme a 
orientação da minha bancada nas últimas votações.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei-
xem-me dar o resultado da votação. Aguardem um 
momentinho só.

Resultado da votação: 

VOTARAM

SIM   359
NÃO     10
ABSTENÇÃO      4
TOTAL   373

É APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333, DE 
2004.

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO. PORTANTO, FICA 
DISPENSADA A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL, 
NOS TERMOS DO INCISO I DO § 2º DO ARTIGO 
195 DO RICD. A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDE-
RAL. (PALMAS.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 333/2004 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 28/05/2008 22:44
Encerramento da votação: 28/05/2008 22:58
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quem 
precisa justificar ausência?

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
últimas votações, votei com o partido.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
penúltima votação, votei com o partido.

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, só para 
encerrar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deixe-
me ver quem vai justificar.

Alguém vai justificar ausência?
O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer que votaria 
com muito prazer. Eu estava no Ministério e cheguei 
aqui. Mas eu voto com os Vereadores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem.

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta Casa hoje deu o testemunho que o bom senso, 
na verdade, é o melhor para todos. Por isso, agradece-
mos a V.Exa. e todos os Líderes de partidos políticos 
o trabalho. Somente por meio do bom senso pudemos 
votar quatro importantes matérias, uma delas, a PEC 
dos Vereadores, que corrige a injustiça cometida a 
muitos Vereadores de todo o Brasil. 

A aprovação dessa PEC não só acaba com uma 
distorção como também democratiza e cria oportuni-
dade de ingressarem às Câmaras Municipais repre-
sentantes de todas as comunidades. 

Sr. Presidente, parabenizamos V.Exa. Com certe-
za, na próxima terça-feira, haverá o mesmo consenso 
e votaremos outras relevantes matérias, não só para 
a área da saúde, mas para outras que melhorarão a 
vida do povo brasileiro.

O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
externo o orgulho que sentimos nas últimas 3 sema-
nas, porque a Câmara dos Deputados tem realmente 
contribuído com o nosso País. Parabenizo V.Exa. pela 
liderança e aos Deputados Vitor Penido, Mário Herin-
ger, Pompeo de Mattos, enfim, a todos os municipa-

listas pela aprovação da PEC nº 333, dos Vereadores. 
Parabéns a todos os Deputados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, per-
mita-me justificar a votação – eu estava numa reunião, 
cheguei atrasado. E quero cumprimentar V.Exa. pelo 
sucesso na sessão de hoje. 

Obrigado.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido, agora separado do 
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Kaefer, que está aqui há 
tempo. 

O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dese-
jo apenas registrar nossa satisfação por termos hoje 
votado duas importantes matérias constitucionais e, 
ao mesmo tempo, congratular-me com todos os De-
putados. 

Uma delas, a PEC dos Vereadores, um projeto 
que nós, municipalistas que somos, em especial o 
Deputado Vitor Penido, estivemos associados desde o 
primeiro dia. A aprovação dessa PEC trouxe de volta o 
equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo de diversas 
comunidades que não tiveram seus representantes na 
Câmara de Vereadores.

Também temos de ressaltar que muitas Câma-
ras vão reclamar pelos cortes efetivados, mas agora 
terão moral para cobrar do Poder Executivo, dos seus 
Prefeitos a redução de gastos. 

E outra é a inserção do tema dos deficientes ago-
ra como norma constitucional brasileira. Cabe a todos 
nós Deputados fazer a lição de Casa. Não basta essa 
norma na Constituição, temos de trabalhar para que 
todos os deficientes sejam inseridos na sociedade.

Como tenho costumo de dizer, o deficiente não 
quer esmola, não quer ajuda, não quer beneplácito, 
ele quer oportunidade.

Sr. Presidente, lembro ainda o projeto do Pro-
grama de Acessibilidade da Câmara, o qual desejo 
ver executado ainda neste período. No próximo ano, 
quando retornarmos às nossas atividades, o Progra-
ma de Acessibilidade estará totalmente implementado 
– acessibilidade, leis para os deficientes promovidas 
por todos os Deputados desta Casa.

Era o que tinha a dizer. 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23887 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
informar a todos que, como já disse ao Deputado Alfre-
do Kaefer, o Programa de Acessibilidade da Câmara 
está bastante adiantado, mas temos um problema real 
no plenário. Quem estiver dirigindo a Mesa tem de ter 
pelo menos acesso visual para coordenar os trabalhos 
em certos momentos.

O acesso por ambos os lados, pelo que foi apre-
sentado, ainda não está encaixando bem. Eu sugeri 
que se fizesse então um estudo para que houvesse 
acesso de um lado.

O que posso dizer é que o compromisso já exis-
te, é público, e evidentemente os engenheiros vão 
dar conta de resolver. A acessibilidade a que o De-
putado se refere, entre outras, é a de que Deputados 
e funcionários que tiverem algum tipo de deficiência 
possam ter acesso inclusive à Mesa, como qualquer 
Parlamentar.

O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
V.Exa. me disse que eu estava mais para delegado do 
que para Deputado. Quero dizer a V.Exa. que estou à 
disposição. Hoje houve uma contenda aqui, e, se V.Exa. 
autorizar, prenderei os dois em flagrante, porque eles 
estão em estado de flagrância. V.Exa. decide.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
fiz uma brincadeira e o Deputado Laerte Bessa retri-
bui. Ele andava muito sisudo há uns tempos. Eu fiz a 
referência de que ele hoje estava todo sorridente e, 
pelo visto, manteve o bom humor até esta hora da 
noite. (Risos.)

A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de-
pois de tantas vozes masculinas, quero aqui também 
trazer a mensagem das mulheres desta Casa e agra-
decer a V.Exa. pela condução dos trabalhos e a todos 
os nossos colegas Parlamentares os dois importantes 
passos que demos hoje.

O primeiro com relação aos portadores de neces-
sidades especiais, que tiveram agora, mais do nunca, 
suas garantias consolidadas.

O segundo com relação à PEC dos Vereadores, 
que era um grande sonho nosso. Sempre tive essa 
preocupação porque consideramos que a redução em 

determinadas Câmaras diminuía também a represen-
tatividade das pessoas mais simples, das mulheres. 

Chegamos ao ponto de imaginar que somente 
aquelas pessoas com maior poder aquisitivo alcan-
çariam o mandato de Vereador. Mas há um equilíbrio 
determinado por esta Casa, e fico muito feliz de ter 
participado desse momento.

Parabenizo, portanto, todos os homens e as mu-
lheres que construíram esse momento muito especial. 
Mais uma vez, parabenizo V.Exa. em nome das mu-
lheres.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Muito 
obrigado. Cumprimento a todos. Creio que de fato há o 
que comemorar hoje, porque nós conseguimos votar 
matérias de altíssima relevância depois de enfrenta-
mento público e notório com obstruções. Mas sempre 
há a possibilidade do diálogo; abriu-se a famosa janela 
e votamos matérias de fato muito importantes.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 1

MINAS GERAIS

José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 2

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Giacobo PR 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4
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AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 2

MARANHÃO

Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
José Airton Cirilo PT 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc

Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 5

BAHIA

Fernando de Fabinho DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Lael Varella DEM 
Marcos Montes DEM 
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Indio da Costa DEM 
Marina Maggessi PPS 
Sandro Matos PR 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 4

RIO GRANDE DO SUL

Claudio Diaz PSDB 
Germano Bonow DEM 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
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feira, dia 29 de maio, às 9h, sessão extraordinária e, 
às 14h, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 3.491-C, DE 1993 

(Do Senado Federal)

Reabertura da discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei nº 3.491-C, de 1993, 
que dispõe sobre o exercício da profissão 
de oceanógrafo e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
em audiência, pela aprovação, com emendas 
(Relator: Sr. Fábio Feldmann); da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação, com adoção das 
emendas da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias (Relator: 
Sr. Carlos Alberto Campista); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, e das emendas da Comis-
são de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias, com subemenda à de nº 
6 (Relator: Sr. Osvaldo Melo). PARECERES 
À EMENDA DE PLENÁRIO: das Comissões 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias, pela aprovação (Relator: Sr. José 
Machado); de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Sr. B. Sá); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Sr. Ciro Nogueira). 

2 
PROJETO DE LEI Nº 4.207-D, DE 2001 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 4.207-B, de 2001, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, relativos 
à suspensão do processo, emendatio libelli, 

mutatio libelli e aos procedimentos; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei nº 4.207/2001, 
nos seguintes termos: I – pela aprovação 
dos seguintes dispositivos do substitutivo 
do Senado Federal: a. do art. 265 do Código 
de Processo Penal – CPP do substitutivo 
do Senado Federal; b. do art. 362 do subs-
titutivo do Senado Federal; c. do caput do 
art. 363 do Senado Federal, para substituir 
o caput do art. 363 da Câmara; d. do art. 384 
do Senado Federal, para substituir o art. 
384 do texto da Câmara dos Deputados; e. 
do parágrafo único do art. 396 do Senado 
Federal, para constar como parágrafo único 
do art. 395 do texto da Câmara dos Depu-
tados, renumerado para art. 396; f. do art. 
397 do Senado Federal, para substituir o art. 
397 e o § 3º do art. 396, ambos do texto da 
Câmara dos Deputados; g. do art. 399 do 
Senado Federal, para substituir o art. 399 
do texto da Câmara dos Deputados; h. do 
caput do art. 400 do Senado Federal, para 
substituir o caput do art. 400 da Câmara dos 
Deputados; i. do § 2º do art. 401 do Senado 
Federal, para substituir o § 2º do art. 401 
da Câmara dos Deputados; j. do art. 402 do 
Senado Federal, para substituir o art. 402 
da Câmara dos Deputados; k. do art. 3º do 
Senado Federal para substituir o art. 3º do 
texto da Câmara dos Deputados, exceto a 
referência ao art. 362, cuja revogação fica 
mantida. II – pela rejeição dos seguintes 
dispositivos do substitutivo do Senado Fe-
deral: a. do art. 63 do Senado Federal, para 
fins de manutenção do parágrafo único, do 
art. 63 do texto da Câmara dos Deputados; b. 
do art. 257 do Senado Federal, para fins de 
manutenção do art. 257 do texto da Câmara 
dos Deputados; c. do art. 363 do Senado 
Federal, exceto o seu caput, para fins de 
manutenção do art. 363 do texto da Câma-
ra dos Deputados, exceto o seu caput; d. 
do art. 366 do Senado Federal, para fins de 
manutenção do art. 366 do texto da Câmara 
dos Deputados; e. do art. 383 do Senado Fe-
deral, para fins de manutenção do art. 383 
do texto da Câmara dos Deputados; f. dos 
arts. 387 e 394 do Senado Federal, para fins 
de manutenção dos arts. 387 e 394 do texto 
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da Câmara dos Deputados; g. do art. 395 do 
Senado Federal, para fins de manutenção 
do art. 396 da Câmara dos Deputados, que 
será renumerado como art. 395; h. do caput 
do art. 396 do Senado Federal, para fins de 
manutenção do art. 395 do texto da Câmara 
dos Deputados, exceto a expressão “ou, no 
caso de citação por edital, do compareci-
mento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído”, que será renumerado para art. 
396; i. do art. 396-A, do Senado Federal, para 
fins de manutenção do art. 396-A, do texto 
da Câmara dos Deputados, exceto o seu § 
3º, que fica excluído; j. do parágrafo único, 
do art. 400, para fins de manutenção dos §§ 
1º e 2º do art. 400 do texto da Câmara dos 
Deputados; k.do art. 401, caput e § 1º, do 
Senado Federal, para fins de manutenção 
do art. 401, caput e § 1º, da Câmara dos De-
putados; l. dos arts. 403, 404, 405, 531, 532, 
533, 534, 535, 536 e 538, do Senado Federal, 
para fins de manutenção dos mesmos arts. 
do texto da Câmara dos Deputados; m. do 
art. 2º do substitutivo do Senado Federal, 
para fins de manutenção do art. 2º do tex-
to da Câmara dos Deputados, nos termos 
do Parecer, com complementação (Relator: 
Dep. Regis de Oliveira).

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES

E

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).

PROJETO DE LEI

Nº 3452/2008 (PODER EXECUTIVO) – Dispõe sobre 
a criação da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista Técnico 
e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, sobre a transformação de cargos 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA, altera o Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004, para adaptar os quantitativos de cargos da 
ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, 
que dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Es-
trutura e sobre o cargo isolado de provimento efetivo 
de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a 
Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever 
a fórmula de pagamento de cargo em comissão ocu-
pado por militar.

SOBRESTA A PAUTA EM: 11/07/2008 (46º dia)
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02/06/2008

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 414/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO CRUZEIRO FM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Casca, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 416/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Radiodifusão Portofir-
mense (ACRAPE) a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Porto Firme, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 419/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Capão da Canoa, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
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Nº 422/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação do Movimento Cultural, Artístico, 
Religioso e Social Rádio Comunitária Nova Sengés a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Sengés, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 425/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Moradores do Bairro Novo Sítio 
Cercado a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Curitiba, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 428/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural São Paulo das Missões a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de São 
Paulo das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 434/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Machadinho a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Machadinho, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 440/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Piratinien-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 456/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Frederiquense de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Frederico Westphalen, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 457/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Paraíso de Camocim Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Independência, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 459/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural de Olhos D’’Água 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Olhos D’Água, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 460/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação FM Nova Aliança Comunitária do Bairro 
Jequiezinho a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Jequié, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 461/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à REGIONAL RADIODIFUSÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Papagaios, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 463/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Sistema de Rádio Difusora de Piumhi 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Piumhi, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 465/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Ibicaraí FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Ibicaraí, Estado da Bahia.

DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 481/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Estreito do Uruguai Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
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modulada, no município de Cacique Doble, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
Nº 483/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Sociedade Comunitária Navegantes a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ronda Alta, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
Nº 484/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural, Comunitária Recreativa 
e Esportiva Collaziol Scottá a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Canoas, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
Nº 488/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária Barraconense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Barracão, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 491/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Santa Rita Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 506/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Içará a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Içará, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

PROJETO DE LEI

Nº 3.446/1997 (Enio Bacci) – Cria a Semana de Edu-
cação Para a Vida, nas escolas públicas de todo o País, 
e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4/6/2008

Nº 5970/2005 (Senado Federal-Tião Viana) – Institui o Dia 
Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 1.531/2007 (Janete Capiberibe) – Torna obrigatório 
o uso de proteção no motor e eixo das embarcações 
em todo Território Nacional.
ÚLTIMA SESSÃO: 29/5/2008

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 264/2007 (Inocêncio Oliveira) – Altera o art. 22 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras 
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

Nº 1.918/2007 (Marcelo Ortiz) – Dispõe sobre o plan-
tio de essências florestais exóticas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4/6/2008

Nº 2.562/2007 (Augusto Carvalho) – Altera o art. 105 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro, e obriga a instalação de 
cinto de segurança em ônibus. E seus apensados. 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4/6/2008

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 7.507/2002 (Senado Federal – RICARDO SANTOS) 
– Altera dispositivos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 
de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 
1987, para reduzir os valores de foro, laudêmio e taxas 
de ocupação de imóveis da União, que especifica.
Apensados: PL-1495/2007 (Paulo Bornhausen) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
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Nº 1.565/2003 (Júlio Redecker) – Revoga o parágrafo 
único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, acrescido pelo art. 21 da Lei nº 10.684, de 30 
de maio de 2003.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4/6/2008

No. 3018/2004 (Carlos Nader) – Dispõe sobre inclu-
são dos gastos com equipamentos e medicamentos 
entre os abatimentos do imposto de renda da pessoa 
física e da outras providências.
Apensados: PL-3431/2004 (Renato Casagrande) PL-
4014/2004 (Ronaldo Vasconcellos) PL-4583/2004 (Eduar-
do Cunha) PL-5325/2005 (Geraldo Thadeu) PL-5619/2005 
(Humberto Michiles) PL-6605/2006 (Bernardo Ariston) 
PL-6867/2006 (Vicentinho) PL-7122/2006 (Eduardo Go-
mes) PL-7167/2006 (Henrique Afonso) PL-514/2007 
(José Genoíno) PL-550/2007 (Carlos Souza) PL-953/2007 
(Dr. Ubiali) PL-1052/2007 (Fernando Coruja) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 4.099/2004 (Edson Duarte) – Cria o Seguro Obriga-
tório sobre a Propriedade de Armas de Fogo, SOAF
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 4.883/2005 (Nelson Marquezelli) – Altera a Lei 
nº 10.684, de 30 de maio de 2003, dispõe sobre par-
celamento de débitos junto à Secretaria da Receita 
Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras 
providências.

DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4/6/2008

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD

(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

No. 1636/1989 (Senado Federal – Eunice Michiles) 
– Dispõe sobre licença especial para a empregada 
adotante de menor de 2 ( dois ) anos
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 306/1991 (Carlos Cardinal) – Regula o artigo 7º, 
inciso XVIII , da Constituição Federal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 1.037/1991 (LUCIA BRAGA) – Concede licença 
à empregada que adotar menor, nas condições que 
especifica.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.557/1992 (Senado Federal – Jutahy Magalhães) 
– Concede à mãe adotiva os direitos de proteção à 
maternidade.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.416/1992 (Freire Júnior) – Dispõe sobre o acrés-
cimo de parágrafos ao artigo 392 da Consolidação das 
Leis do Trabalho.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 4.428/1998 (Fernando Ferro) – Altera dispositivos 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 1.090/1999 (Dr. Hélio) – Altera o art. 71 e inclui ar-
tigo na Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, para es-
tender o direito ao salário-maternidade às seguradas 
em geral, por ocasião do nascimento de filho ou por 
motivo de adoção de menor. 

DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.291/2000 (Senado Federal – Luzia Toledo) – 
Altera dispositivo da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, que trata da concessão de salário-maternidade 
e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.360/2000 (Paulo Paim) – Acrescenta dispositivo 
na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e na Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estender o di-
reito à licença e ao salário-maternidade por motivo de 
adoção de menor.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.520/2000 (Paulo Paim) – Altera a redação do 
art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
determinar que o salário-maternidade da empregada 
e da trabalhadora avulsa seja pago diretamente pela 
empresa.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008
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Nº 2.593/2000 (Ricardo Berzoini) – Altera a redação 
dos arts. 71 e 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para estabelecer que o salário-maternidade da 
empregada e da trabalhadora avulsa será pago dire-
tamente pela empresa.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.735/2000 (Marcos Afonso) – Altera a redação dos 
arts. 71 e 73 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social, e dá outras providências” estendendo o 
salário-maternidade à trabalhadora autônoma. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 2.928/2000 (José Carlos Coutinho) – Altera a re-
dação dos arts. 71 e 73 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social, e dá outras providências”, estenden-
do o salário-maternidade à trabalhadora autônoma. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.216/2000 (Pompeo de Mattos) – Dispõe sobre a 
concessão da licença-maternidade para mães adotivas 
e dá outras providências. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.404/2000 (Eunício Oliveira) – Altera os arts. 39, 
71, 72 e 73 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para facilitar o acesso das seguradas do Regime Ge-
ral de Previdência Social ao benefício do salário-ma-
ternidade.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.406/2000 (Padre Roque) – Regulamenta o inciso 
XVIII, do art. 7º, da Constituição Federal, estendendo 
à mãe adotiva o direito à licença maternidade. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.904/2000 (José Carlos Coutinho) – Altera dis-
positivo da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
trata da concessão de salário-maternidade e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 6.432/2002 (José Carlos Coutinho) – Modifica a 
redação dos arts. 71 e 73 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 168/2003 (Carlos Nader) – Acrescenta os § 5º e § 
6º ao art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 4.919/2005 (Pastor Francisco Olímpio) – Acres-
centa-se artigo à Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, para conceder licença à empregada adotante 
ou com guarda judicial de menor. 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 528/2007 (Humberto Souto) – Altera o art. 5º da Lei 
nº 11.322, de 13 de julho de 2006, que “Dispõe sobre 
a renegociação de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural contratadas na área de atuação da Agên-
cia de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE e dá 
outras providências”.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 256/2008 (Francisco Tenorio) – Revoga dispositi-
vos do art. 54 da Constituição Federal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

PROJETO DE LEI

Nº 3.365/2008 (Rebecca Garcia) – Altera a Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais.”
ÚLTIMA SESSÃO: 29/5/2008

Nº 3.383/2008 (Marcos Montes) – Dispõe sobre a 
criação de Conselho de Fiscalização das Verbas de 
Publicidade dos poderes Executivo e Legislativo mu-
nicipal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

Nº 3.393/2008 (Dr. Talmir) – Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o uso de coletes 
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identificados com a placa da motocicleta, motoneta 
ou ciclomotor.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/5/2008

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 311/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Pauini, no Esta-
do do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 312/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Presidente Fi-
gueiredo, no Estado do Amazonas, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 313/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Rio Preto da Eva, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 314/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Santa Isabel 
do Rio Negro, no Estado do Amazonas, e dá outras 
providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

No. 315/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Santo Antonio do 
Içá, no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 316/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de São Gabriel da 
Cachoeira, no Estado do Amazonas, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 317/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de São Paulo de 
Olivença, no Estado do Amazonas, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 318/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de São Sebastião 
do Uatumã, no Estado do Amazonas, e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 319/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Silves, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 320/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Tabatinga, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 321/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Tapauá, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 322/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Tefé, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 323/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Tonantins, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 324/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Uarini, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 325/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Urucará, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 326/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Urucurituba, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 327/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Alvarães, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 328/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Amaturá, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008
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Nº 329/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Anamã, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 330/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Anori, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 331/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Apuí, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 332/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Atalaia do Norte, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 333/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Autazes, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 334/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Barcelos, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 335/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Barreirinha, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 336/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Município de Benjamin Constant, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

No. 337/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Beruri, no Esta-
do do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 338/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Município de Boa Vista do Ramos, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 339/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Boca do Acre, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 340/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Borba, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 341/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Caapiranga, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 342/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Canutama, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 343/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Carauari, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 344/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Careiro da Várzea, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 345/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Careiro, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 346/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Coari, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 347/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Codajás, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 348/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Eirunepé, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008
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Nº 349/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Envira, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 350/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Fonte Boa, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 351/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Guajará, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 352/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Humaitá, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 353/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Ipixuna, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 354/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Iranduba, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 355/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Itacoatiara, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 356/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Itamarati, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 357/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Itapiranga, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 358/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Japurá, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 359/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Juruá, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 360/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Jutaí, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 361/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Lábrea, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 362/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Manacapurú, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 363/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Manaquiri, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 364/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Manicoré, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 365/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Maraã, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 366/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Maués, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 367/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Nhamundá, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 368/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de Dis-
trito Agropecuário no Município de Nova Olinda do Norte, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008
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Nº 369/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Novo Airão, no 
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 370/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Novo Aripuanã, 
no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

Nº 371/2008 (Carlos Souza) – Autoriza a criação de 
Distrito Agropecuário no Município de Parintins, no Es-
tado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/6/2008

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)

Nº 130/2008 (Márcio França) – Institui, na Câmara 
dos Deputados, o Núcleo Estratégico de Pesquisa e 
dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2/6/2008

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2008

Dia 29, 5ª-feira

15:00 SANDRA ROSADO (PSB – RN)
15:25 VALDEMAR COSTA NETO (PR – SP)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:25 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)
10:50 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:15 NELSON MEURER (PP – PR)
11:40 RITA CAMATA (PMDB – ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 06 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A – Audiência Pública: 

Temas:

“Perquirir, avaliar e debater as repercussões interna-
cionais e o posicionamento oficial do governo brasileiro 

diante de autoridades governamentais de países eu-
ropeus que, recentemente, fizeram recriminações aos 
biocombustíveis produzidos pelo Brasil, em particular 
o etanol, e para contribuir na formulação de estraté-
gias de enfrentamento dessas críticas, tanto no âmbito 
doméstico quanto internacionalmente” e “debater as 
causas do processo recente de aumento acentuado 
dos preços internacionais dos alimentos, as suas re-
lações específicas com o avanço dos biocombustíveis, 
os seus reflexos sobre a segurança alimentar e sobre 
as políticas que podem ser adotadas em países como 
o Brasil que conciliem o aumento da produção de ali-
mentos com a expansão dos biocombustíveis”.

Convidados:

Ministro André Aranha Corrêa do Lago – Diretor do 
Departamento de Energia do Ministério das Relações 
Exteriores – MRE;(confirmado)

Dr. Frederique Rosa e Abreu – Coordenador-Geral de 
Agroenergia da Secretaria de Produção e Agroenergia/
MAPA;(confirmado)

Dr. Arnaldo Campos – Diretor de Financiamento do 
Departamento de Proteção da Produção do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário – MDA;(confirmado)

Dr. José Tubino – Representante FAO no 
Brasil;(confirmado)

Dr. Alan Kardec Pinto – Assessor da Presidência da 
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS; e

Dr. Alessandro Teixeira – Presidente da Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Autor do Requerimento nº 264/2008 – Deputado Men-
des Thame do PSDB/SP; e

Autor do Requerimento nº 266/2008 – Deputado Beto 
Faro do PT/PA. 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A – Audiência Pública: 

Tema:

“Debate sobre a fusão das operadoras Oi e Brasil Te-
lecom” – Requerimentos nºs 99/2008 (CDC), 102, 103, 
104 e 106/2008 (CCTCI).
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Convidados:

LUIZ EDUARDO FALCO
Presidente da Oi

RICARDO KNOEPFELMACHER
Presidente da Brasil Telecom

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.007/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 
– Código Brasileiro de Telecomunicações”. (Apensado: 
PL 2680/2007) 

RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

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: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal – 
Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste 
Goiano (UFSOG), por desmembramento do Campus 
Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2611/2003 e PL 4663/2004) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, dos Substitutivos das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
e de Educação e Cultura, do PL 2611/2003 e do PL 
4663/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.702/04 – do Senado Federal – 
Romeu Tuma – (OF 2525/2004) – que “institui o dia 25 de 
março como o Dia Nacional da Comunidade Árabe”.
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.351/05 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 228/2004) – que 
“altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 2001, 
que denomina Rodovia Governador Mário Covas a 
BR-101, para atribuir novas denominações a trechos 
da rodovia situados no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.430/05 – do Senado Fede-
ral – Osmar Dias – (PLS 141/2005) – que “denomina 
“Aeroporto de Londrina – Governador José Richa” o 
Aeroporto de Londrina, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.596/90 – NOVA EMENTA: Altera a redação do § 4º 
do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
que estabelece condições para inscrição no concurso 
para ingresso na magistratura do trabalho”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Substitutivo do Senado, com su-
bemenda redacional. 

PROJETO DE LEI Nº 3.760/97 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para responsabilizar o contratante de 
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra 
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4041/1997) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, com sube-
menda, e do PL 4041/1997, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 975/99 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “obriga os Centros de Habilitação de Con-
dutores – CHCs, a adaptarem dez por cento de sua 
frota para o aprendizado de pessoas portadoras de 
deficiência física e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 1510/1999) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, do Substitu-
tivo da Comissão de Viação e Transportes, com su-
bemenda substitutiva, e do PL 1510/1999, apensado, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.667/99 – do Sr. Dr. Rosi-
nha – que “institui a carta de fiança para locação de 
imóvel residencial por servidores civis e militares da 
União”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/99 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a autenticação mecânica 
de documentos por instituição bancária”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela injuridicidade deste, da Emenda e da 
Subemenda da Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 4.148/01 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 4334/2001) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 4334/2001, apensa-
do, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/01 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “denomina “ Rodovia Padre Cícero Romão 
Batista” o trecho da BR-116 compreendido entre os via-
dutos da Av. treze de maio e Cidade dos Funcionários, 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade 
de uso de redes de proteção”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.162/02 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a denominação do novo 
Prédio da Administração da Faculdade de Direito, no 
Campus da Universidade Federal do Amazonas, na 
cidade de Manaus”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 580/03 – do Sr. Feu Rosa – que “al-
tera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que “Dispõe 
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimen-
tos a elas pertinentes””. (Apensado: PL 681/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 681/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 799/03 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “declara o Suco de Laranja como bebida 
oficial nas recepções, eventos e festas promovidas 
pelo Governo Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Sr. Carlos Alber-
to Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira da 
Cultura” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.927/04 – dos Srs. Vanessa 
Grazziotin e Alice Portugal – que “institui o dia 20 de 
Janeiro como o Dia Nacional do Farmacêutico”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.527/04 – do Sr. Marcondes 
Gadelha – que “denomina “Rodovia Josita Almeida” a 
rodovia BR -104, desde a ponte sobre o rio Paraíba, na 
cidade de Barra de Santana, até a cidade de Alcantil, 
ambas no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.801/04 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o “Dia Nacional do Vinho”, a ser come-
morado no primeiro domingo do mês de junho”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.642/04 – do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art.1º da Lei nº 8.989, de 1995, com a 
redação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis-
são de Turismo e Desporto e do Substitutivo da Co-
missão de Finanças e Tributação, com subemenda 
substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 5.015/05 – do Sr. Fernando Fer-
ro – que “institui o dia 7 de abril como o “Dia Nacional 
do Jornalista””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.120/05 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “institui o Dia Nacional do Curtidor, nas condi-
ções que especifica” 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da 
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.706/06 – do Sr. Edinho Bez – 
que “institui o dia 13 de julho como o Dia Nacional do 
Conselho Tutelar”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 57/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “institui o Dia Nacional da Imigração Italiana”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 855/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui a Medalha do Mérito Cultural “Roberto 
Marinho” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Educação e Cultura, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “cria o Dia Nacional do Mototaxista”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 30/05/2008) 

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 74/03 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acrescenta um parágrafo 5° 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. 

PROJETO DE LEI Nº 700/03 – do Sr. Pompeo de Mattos 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câ-
meras de filmagem nos shopping centers e similares”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.239/05 – do Sr. Henrique Afonso 
– que “dispõe sobre obrigatoriedade de dispositivo de iden-
tificação táctil em cartões plásticos para todos os fins”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 78/07 – do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
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1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a proibição da derrubada do um-
buzeiro em todo país, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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.

PROJETO DE LEI Nº 630/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nas 
faturas emitidas por concessionárias dos serviços 
públicos, de orientações sobre a racionalização do 
consumo de água, energia elétrica e gás, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 1135/2007) 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 939/99 – do Sr. Geddel Vieira 
Lima – que “dispõe sobre a aplicação do § 7º do art. 
201 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998 – Aposentadoria 
no Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.583/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a redação do art. 25 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para tornar obrigatória a licitação 
para escolha de empresa ou instituição a ser contrata-
da para a realização de concursos públicos”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.723/06 – do Sr. Maurício Ran-
ds – que “erige em monumento nacional a Cidade de 
Recife, no Estado de Pernambuco”. 

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.290/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 268/2003) – que “altera 
a redação dos arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-08 

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 2.685/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES)  

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-08 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.899/08 – do Sr. William Woo 
– que “obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel 
ao pagamento de multa em razão de danos decorren-
tes da ineficiência em garantir a privacidade de seus 
usuários”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23903 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.229/05 – do Sr. Medeiros – que 
“altera o § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de feve-
reiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária”, para submeter todos os créditos tributários 
à recuperação judicial”. (Apensado: PL 7604/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Plenário 3, Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

OBJETIVO: Debater a Sugestão n° 210/06, que “pro-
põe a criação do Conselho Nacional de Assuntos Co-
munitários”

Convidados:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES 
NÃO-GOVERNAMENTAIS

Representante: ALEXANDRE CICONELLO – advogado, 
assessor de Direitos Humanos do Instituto de Estudos 
Sócio-Econômicos – Inesc 

FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E EDUCACIONAL – FASE

Diretor Executivo: EDUARDO SAAVEDRA DURÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUI-
SAS COMUNITÁRIAS

Presidente: WALDIR MASSARO 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES 
DE MORADORES

Presidente: WANDER GERALDO DA SILVA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator da Sug. 201/06: DEPUTADO GERALDO THA-
DEU

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LOCAL: Anexo II – Plenário n.º 8 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Seminário Conservação, Uso Múltiplo e Reuso da Água 
e Saneamento Básico

PAINEL 3

29 de maio de 2008 (quinta-feira), às 9h

Tema: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 
no Brasil e Avaliação sobre a Implementação da Lei 
11.445/2007 (Lei do Saneamento)

Presidente: Deputado ARNALDO JARDIM (PPS-SP), 
autor de requerimento e membro da Subcomissão 
Especial para tratar dos Assuntos Relativos às Fon-
tes Renováveis de Energia e Uso Múltiplo da Água 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

Apresentação Preliminar: Representante do Ministério 
das Cidades

Expositores: 

ANNA VIRGINIA MACHADO, Assessora da Presidên-
cia da Abes – Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental

STÊNIO SALES JACOB, Diretor-Presidente da Aesbe 
– Associação das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais

ARNALDO LUIZ DUTRA, Presidente da Assemae – 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Sa-
neamento

NEWTON DE LIMA AZEVEDO, Vice-Presidente da 
ABDIB – Associação Brasileira da Infra-estrutura e 
Indústrias de Base

JOSÉ ROBERTO BENASCONI, Presidente do Sinaen-
co – Sindicato de Arquitetura e da Engenharia

Debates: 30min

PAINEL 4

29 de maio de 2008 (quinta-feira), às 14h
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Tema: Fontes de Financiamento e Análise de Casos

Presidente: Deputado ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA), mem-
bro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano

Apresentação Preliminar:

ADAILTON FERREIRA TRINDADE, Gerente Nacional 
de Produtos de Financiamentos para Saneamento e 
Infra-estrutura da Caixa Econômica Federal

Representante do BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social

Horário: 14h30

Subtema: Análise de Casos

Expositores:

Experiência Municipal:

LEOCÁDIO ALVES PEREIRA, Engenheiro do De-
mae – Departamento Municipal de Água e Esgoto de 
Uberlândia-MG

Experiência de Concessão Privada:

SANDRO STROIEK, Diretor de Operações da empresa 
Águas de Limeira, de Limeira-SP

Experiência Estadual:

HUMBERTO CIDADE SEMEGHINI, Diretor de Sistemas 
Regionais da Sabesp – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo

Debatedor: YVES BESSE, Diretor-Presidente da AB-
CON – Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Debates: 16h45

Encerramento: 17h15 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS  

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 30/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.027/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre os créditos 
de carbono e os certificados de redução de emissões 
e a titularidade exclusiva deles em empreendimentos 
para geração de energia elétrica a partir de fontes al-
ternativas”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 522/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“altera as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 2001 
e 10.636, de 30 de dezembro de 2002, com o propósito 
de definir a parcela da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico, incidente sobre a importação e 
a comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
(CIDE), destinada a projetos ambientais, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 11, Anexo II. 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema: Debate sobre o Sistema de Informações Peni-
tenciárias (Infopen), em desenvolvimento no Depar-
tamento Penitenciário Nacional, visando subsidiar o 
parecer ao PL nº 1.345/07.

Convidado:

MAURICIO KUEHNE, Diretor-Geral do Departamento 
Penitenciário Nacional.

Requerimento nº 101/08

Autores: Deputados FERNANDO MELO (PT/AC) e 
JURANDY LOUREIRO (PSC/ES). 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 30/05/08) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.797/08 – do Sr. Márcio Fran-
ça – que “Altera dispositivos da Lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, que ‘Dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências’”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.320/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “Dispõe sobre alimentação especial aos detentos 
do Sistema Prisional”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 07 do Anexo II
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A – Audiência Pública:
(Requerimento da Deputada Cida Diogo)

Tema:

“Discutir os impactos da violência de gênero na saú-
de da mulher.”

Convidados:

NILCÉA FREIRE

Ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mu-
lheres 

REGINA COELI VIOLA

Coordeandora da Área Técnica da Saúde da Mulher 
do Departamento de Ações Programáticas Estratégi-
cas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério 
da Saúde 

LIA ZANOTA

Professora e Pesquisadora da Universidade de Bra-
sília – UNB

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 30/05/2008) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “Dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-

geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal””. 
RELATOR: Deputado SATURNINO MASSON. 

PROJETO DE LEI Nº 7.670/06 – do Sr. Chico Alen-
car – que “dispõe sobre a veiculação gratuita de infor-
mação educativa sobre o câncer pelas emissoras de 
rádio e televisão”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.297/05 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso 
I do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 
1990, para incluir na situação jurídica de dependente, 
para fins previdenciários, o companheiro homosse-
xual do segurado e a companheira homossexual da 
segurada do INSS e o companheiro homossexual do 
servidor e a companheira homossexual da servidora 
pública civil da União”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – do Sr. Silas Câmara 
– que “cria a obrigação de instalação de gerador de 
energia em hospitais do SUS”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.913/08 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera e acresce dispositivos à Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.031/08 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório o fornecimento gratuito 
de sapatos especiais ou de palmilhas ortopédicas 
para pacientes portadores de diabetes mellitus, no 
âmbito do SUS”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, 
nos hospitais da rede pública, de pontos com solução 
anti-séptica e placas de orientação para a prevenção 
de infecções hospitalares”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
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tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. (Apensado: PL 3210/2008) 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.380/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “dispõe sobre a dispensa de revista dos 
portadores de marcapasso ou aparelho similar por 
portas magnéticas ou dispositivos de segurança se-
melhantes”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/07 – do Senado Federal 
– Romeu Tuma – que “altera o inciso XIV do art. 6º da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a 
pneumopatia grave e a fibrose cística (mucoviscidose) 
entre os agravos à saúde a cujos portadores é concedi-
da a isenção do imposto de renda sobre os proventos de 
aposentadoria ou reforma. “. (Apensado: PL 5409/2005 
(Apensados: PL 5682/2005, PL 6005/2005 (Apensa-
dos: PL 6700/2006 e PL 3186/2008), PL 6869/2006, 
PL 7458/2006, PL 7496/2006, PL 7511/2006, PL 
389/2007, PL 335/2007, PL 1882/2007, PL 1970/2007 
e PL 2703/2007 (Apensado: PL 2920/2008))) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.476/07 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 313/2006) – que “altera o § 
9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para permitir que o custeio da educação superior dos 
empregados possa ser abatido da base de incidência 
da contribuição para o Regime Geral de Previdên-
cia Social”. (Apensado: PL 5280/2005 (Apensado: PL 
5724/2005)) 
RELATORA: Deputada ÍRIS DE ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.608/07 – do Sr. Pepe Var-
gas – que “acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 
7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da Execução 
Penal”. (Apensados: PL 2639/2007, PL 2657/2007 e 
PL 3110/2008) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.083/08 – do Sr. Takayama – 
que “dispõe sobre o pronto atendimento de saúde em 
eventos públicos e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.085/08 – do Sr. Gladson Ca-
meli – que “altera o art. 1º da Lei nº 11.520, de 18 de 
setembro de 2007, para dispor sobre a concessão de 
pensão especial às pessoas atingidas pela hansení-
ase que sofreram amputação cirúrgica de segmentos 
corporais”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.088/08 – da Sra. Cida Diogo 
– que “dispõe sobre o fornecimento gratuito de pre-
servativo feminino pelo Sistema Único de Saúde e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  

E JUSTIÇA E DE CIDADANIA  

TEMA:

“DISCUTIR OS PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM 
NAS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA, 
SOBRE FGTS”

(Requerimento CTASP – nº 144/2007 – Deputado 
Paulo Rocha)

(Requerimento CCJC – nº 45/2008 – Deputado José 
Genoíno)

Convidados:

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA 

Superintendente Nacional do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço 

ANTÔNIO GÓIS DE OLIVEIRA 

Secretário-Executivo do Conselho Curador do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – Substituto

ROBERTO KAUFFMANN

Representante Titular da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI,

no Conselho Curador do FGTS do Ministério do Tra-
balho e Emprego – MTE 
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 30/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.436/04 – do Sr. Carlos Souza – 
que “cria o Fundo de Incentivo à Geração de Emprego por 
meio do Ecoturismo, nas condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-06-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.973/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre as indenizações por extravio 
de bagagens no transporte de passageiros”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.250/08 – da Sra. Aline Corrêa 
– que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, 
para dispor sobre isenção da cobrança de pedágio”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/08 – da Sra. Aline Corrêa 
– que “altera o inciso IV do art. 252 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para proibir a direção de veículos 
sem a utilização de calçado”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.297/08 – do Sr. Manato – que 
“acrescenta inciso IV ao art. 42 da Lei nº 10.233, de 5 
de junho de 2001”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/08 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “denomina Hamid Afif, ao trecho sob jurisdição 
federal da via conhecida como Avenida do Contorno, 
na cidade de Varginha, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.317/08 – do Sr. Renato Molling 
– que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, 
os trechos rodoviários que especifica”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.322/08 – do Sr. Chico Alen-
car – que “altera a redação do § 1º do art. 148 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a for-
mação de condutores”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.348/08 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre os condutores e passa-
geiros de bicicletas”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.354/08 – da Sra. Fátima Pelaes 
– que “acresce dispositivos da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, para incluir novos portos no Plano 
Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/08 – do Sr. Dr. Nechar – que 
“obriga a divulgação do número de telefone de contato 
dos postos da Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.392/08 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“dispõe sobre limitação à cobrança de multas pelos 
Municípios”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-08 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.129/08 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – (PLS 696/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
para modificar o traçado da BR-080”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

PROJETO DE LEI Nº 3.237/08 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 693/2007) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova 
o Plano Nacional de Viação e dá outras providências, 
para modificar o traçado da BR-251”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”). 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 10ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-08 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130/07 
– 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 alí-
nea “a” do inciso I do art. 108, todos da Constituição 
Federal”. (Apensado: PEC 168/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

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”. 

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (15 SESSÕES) 

DECURSO: 15ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-08 

* prazo prorrogado de ofício pelo Presidente 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/07 
– do Sr. Virgílio Guimarães e outros – que “altera o 
Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
dentre outras providências”. (Apensados: PEC 45/2007 
e PEC 233/2008) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

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”

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 30/05/2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.264/05 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 213/2003) – que “institui o Estatuto 
da Igualdade Racial”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

 
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 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Expositor:

Desembargador LUIZ ZVEITER – Corregedor-Geral 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 DIAS)

DECURSO: 9º DIA
ÚLTIMO DIA: 30/05/2008

PROJETO DE LEI Nº 01/2008-CN, que “dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2009 e dá outras providências”.
RELATORA: Senadora SERYS SLHESSARENKO.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 5º DIA
ÚLTIMO DIA: 30/05/2008

PROJETO DE LEI Nº 04/2008-CN, que “dispõe sobre 
as Amplia os limites de despesa no exercício de 2008 
e anualizada a que se refere o item II.4.1 do Anexo V 
da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008.”
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 1º DIA
ÚLTIMO DIA: 04/06/2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente 
ao Aviso 08/2008-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 191, de 2008 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, referente ao levantamento de 
auditoria realizado no Perímetro de Irrigação Santa 
Cruz, localizado no município de Apodi, no Estado do 
Rio Grande do Norte. (TC 017.371.2005-5).”
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
 PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 28/05/2008: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 514/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 515/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 516/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 517/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 518/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 519/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 520/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 521/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 522/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 523/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 524/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 525/2008 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 526/2008 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 526/2008 
PROJETO DE LEI Nº 2.720/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 3.397/2008 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 3.409/2008 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 3.362/2008 
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Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 3.407/2008 
PROJETO DE LEI Nº 3.429/2008 
PROJETO DE LEI Nº 3.430/2008 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 3.386/2008 
PROJETO DE LEI Nº 3.419/2008 
PROJETO DE LEI Nº 3.421/2008 

 (Encerra-se a sessão às 23 horas e 7 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Trata-se da Questão de Ordem no 279/2008, 
levantada na sessão plenária de 8 de maio de 2008, 
mediante a qual o Sr. Deputado Manoel Junior inda-
ga sobre a regularídade de suposto ato do Sr. Pre-
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania – CCJC que teria considerado não escrita 
emenda aprovada pela Comissão de Finanças e Tri-
butação – CFT.

Informa o Autor que se cuidaria da Emenda nº 1, 
aprovada pela CFT com a finalidade de sanear preten-
sa inadequação financeiro-orçamentária verificada no 
Substitutivo ao PL nº 7431/2006, adotado pela Comis-
são de Educação e Cultura – CEC.

Instado a se manifestar, o Sr. Presidente da CCJC 
inicialmente estranha o suposto fato de haver a Mesa 
recebido a questão suscitada pelo Sr. Deputado Mano-
el Junior como recurso contra decisão daquela Presi-
dência em questão de ordem. Esclarece que nenhuma 
questão de ordem foi suscitada no âmbito da CCJC 
e que o Autor, por força do ai. 57, XXI, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD, sequer po-
deria tê-lo feito, uma vez que não é membro daquela 
Comissão.

Em seguida, informa que, quando da apresen-
tação do parecer do Relator, Sri Deputado CEZAR 
SCHIRMER, ao PL nº 7431/2006, alguns membros 
da CCJC argumentaram que a Emenda nº 1 da CFT 
seria de mérito e que, portanto, essa Comissão se 
teria excedido de sua competência, já que se deveria 
ater ao exame da

adequação financeiro-orçamentária da proposi-
ção. Em vista disso, esclarece que o Sr. Deputado Flávio 
Dino, com base no art. 55, parágrafo único, do RICD, 
ofereceu reclamação, solicitando que a mencionada 
emenda fosse considerada como não escrita, no que 
foi acolhido por aquela Presidência da CCJC. Informa 
ainda que o parecer ao final aprovado por aquela Co-
missão excluiu a Emenda nº 1 da CFT.

Em defesa de sua decisão de considerar não escri-
ta a emenda, argumenta que, como o PL nº 7431/2006 
está sujeito ao poder conclusivo das Comissões e a 
CCJC era a última Comissão a se pronunciar, aquela 
teria sido a última oportunidade de escoirnar a propo-
sição do excesso em que teria incorrido a CFT. Argúi 
ainda que, em virtude do art. 41, XVII, do RICD, detêm 
os Presidentes de Comissão competência para resol-
ver as reclamações nela suscitadas.

Por último, caso assim não entenda esta Presi-
dência da Câmara, requer sejam as informações re-
cebidas como reclamação, para o fim de considerar 
não escrita a Emenda nº 1 da CFT.

É o relatorio.
Decido.
Preliminarmente, esclareço que a manifesta-

ção do Sr. Deputado MANOEL JUNIOR se deu como 
questão de ordem levantada em Plenário e como tal 
foi recebida pela Mesa sob o nº 279/2008, e não como 
recurso, conforme despacho desta Presidência. Con-
tudo, tem razão o Presidente da CCJC, pois, por um 
erro burocrático, houve de fato registro incorreto em 
parte do processado.

Superada essa questão preliminar, entro no mé-
rito da questão de ordem levantada pelo Sr. Deputa-
do Manoel Junior. Salta aos olhos que o objeto do 
questionamento é a possibilidade de um Presidente 
de Comissão, em sede de reclamação apresentada 
no âmbito da respectiva Con,issão, considerar não 
escrito parecer ou emenda aprovados por outra Co-
missão. Essa é, portanto, a questão a ser enfrentada 
pela presente decisão.

Nos termos do art. 55, caput e parágrafo único, 
do RICD -dispositivos regimentais invocados pelo Sr. 
Presidente da CCJC para fundamentar a decisão guer-
reada –, litteris,

a nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre 
o que não for de sua atribuição específica

Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou 
parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mes-
mo acontecendo em relação às emendas ou substi-
tutivos elaborados com violação do art. 119, §§ 2º e 
3º, desde que provida reclamação apresentada antes 
da aprovação definitiva da matéria pelas Comissões 
ou pelo Plenário.

Fica, pois, evidente que a reclamação é o ins-
trumento regimental por intermédio do qual se pode 
solicdar seja considerada

como não escrita emenda aprovada por Comissão 
que eventualmente desborde de seu campo temático 
ou área de atividade.

Resta arrostar, ainda, a questão fundamental: A 
quem compete decidir tal reclamação?
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O institutá da reclamação está disciplinado no ad. 
96 do RICD. Na forma desse dispositivo regimental, há 
reclamação de Plenário e reclamação de Comissão. A 
reclamação de Plenário tem por objeto eventual ino-
bservância de expressa disposição regimental que 
acarrete conseqüências para a Casa como um todo 
(§ 1º); a reclamação de Comissão, por sua vez, tem 
por objeto ação ou omissão da própria Comissão (§ 
2º), A reclamação de Plenário, cabe ao Presidente da 
Câmara decidi-la (art. 17, 1, n); ao passo que a recla-
mação de Comissão, compete ao respectivo Presidente 
resolvê- la (RICD, art. 41, XVII – dispositivo igualmente 
invocado pelo Sr. Presidente da CCJC para escorar a 
decisão hostilizada).

Pergunta-se, então: O excesso eventualmente 
cometido uma Comissão no exercício de sua compe-
tência temática é por questão que pode ser enfrentada 
pelo Presidente de outra ou, por se tratar de matéria 
que desborda dos limites de uma Comissão, deve ela 
ser necessariamente arrostada pela Presidência da 
Câmara? A resposta é auto-evidente: a competência 
para decidir reclamação que tem por objeto eventual 
excesso de Comissão é indubitavelmente da Presi-
dência da Câmara.

E não procede a razão pragmática aduzida pelo 
Sr. Presidente da CCJC, segundo a qual, caso não 
resolvesse a reclamação, perder-se-ia a oportunidade 
de escoimar o PL n0 7.143/2006 do suposto excesso 
em que teria incorrido a CFT, por estar a proposição 
sujeita ao poder conclusivo das Comissões.

Nos moldes do citado art. 55, parágrafo único, do 
RICD, em caso de matéria sujeita ao poder conclusivo 
das Comissões, a reclamação deve ser apresentada 
antes de sua aprovação definitiva no âmbito desses 
colegiados. Ora, uma matéria sujeita ao poder con-
clusivo das Comissões somente é considerada defi-
nitivamente aprovada após a redação final, porquanto 
até essa fase, em face da impossibilidade de harmoni-
zação de diferentes textos eventualmente aprovados 
pelas Comissões, é ainda possível seu reexame por 
tais colegiados em reunião conjunta (art. 49, §§ 1º, II, 
e 2º) ou sua apreciação pelo Plenário (art. 24, II, g), 
oportunidades em quê pode sofrer alterações substan-
ciais. Ademais, não se olvide que, nos termos do art. 
195, § 1º, “a redação final é parte integrante do turno 
em que se concluir a apreciação da matéria”.

Poderia, portanto, o Sr. Deputado Flávio Dino, o 
Sr. Presidente da CCJC ou qualquer outro parlamentar 
interessado, nos termos regimentais, haver oferecido 
reclamação perante esta Presidência da Câmara. Tanto 
é assim que ainda hoje, tempestivamente, requer o Sr. 
Presidente da CCJC sejam suas informações recebi-
das como reclamação.

Nesses termos, não é possível, no âmbito da 
CCJC, considerar não escrita emenda aprovada pela 
CFT, eis que reclamação com tal objeto, por sua abran-
gência e implicações, somente poderia haver sido de-
cidida pela Presidência da Câmara.

Posto isso, esta Presidência resolve a Questão 
de Ordem n0 279/2008, levantada pelo Sr. Deputado 
Manoel Junior, para o fim de invalidar a decisão do Sr. 
Presidente da CCJC de considerar não escrita a Emen-
da nº 1 da CFT, apresentada ao PL nº 7.431/2006.

Na oportunidade. recebo as informações presta-
das pelo Sr. Deputado Eduardo Cunha, Presidente da 
CCJC, como reclamação, bem assim determino seja 
numerada e, em seguida, encaminhada, por cópia, ao 
Sr. Presidente da CFT, para informar no prazo de três 
sessões, esgotado o qual seja devolvida à apreciação 
desta Presidência da Câmara.

Publique-se. Oficie-se.
Em 28-5-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

O SR. MANOEL JUNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador-) -Sr. Presidente, 
ontem, de forma inusitada, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, o Presidente daquela 
Comissão, segundo está escrito na Ata da Comissão, 
baseado no art. 55, deu como não escrita a emenda 
aprovada por unanimidade na CFT – Comissão de Fi-
nanças e Tributação, relativa ao projeto do piso salarial 
dos professores.

No nosso entender, Sr. Presidente, houve, no 
mínimo, uma afronta do Presidente ao Regimento da 
Casa. Na verdade, a emenda foi acatada na Comissão 
de Finanças e Tributação por unanimidade. A CCLJ 
não poderia dar como não inscrita uma emenda apro-
vada na CFT.

Peço a V.Exa., que teria, pelo Regimento Interno, 
condições de assim fazê-lo, uma explicação e providên-
cias quanto a essa exceção, que não pode se tornar 
regra naquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
colho a questão de ordem de V.Exa., mas a questão 
envolve decisão de um Presidente de Comissão.

Vamos recolher a questão de ordem de V.Exa., 
vamos ouvir a CCJ e daremos resposta posteriormente 
a esse relato também da CCJ.

O SR. MANOEL JUNIOR – Eu gostaria de com-
plementar, Sr. Presidente, dizendo que a Emenda nº 
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1, acatada pela Comissão de Finanças e Tributação, 
tinha a finalidade de adequar financeira e orçamenta-
riamente o projeto que vinha das comissões temáti-
cas. A CCLJ, se assim entendesse, poderia julgar a 
emenda inconstitucional, mas não dar como não ins-
crita uma emenda que efetivamente tinha a finalidade 
de reparar o projeto.

Questão de Ordem nº 279/2008, levan-
tada pelo Sr. Deputado Manoel Júnior, contra 
decisão da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania de declarar não escrita 
emenda saneadora de inadequação financei-
ro-orçamentária aprovada pela Comissão de 
Finanças e Tributação.

Encaminhe-se, por cópia, ao Senhor Pre-
sidente da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, para, no prazo de três sessões, 
prestar informações. Publique-se.

Em 12-5-08.– Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 6.993-A, DE 2006 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Acrescenta inciso ao art. 12 e ao art. 
14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que “Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional”, para assegurar a 
liberdade de organização das entidades 
representativas de estudantes. ; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação, com substitutivo (relatora: 
DEP. ALICE PORTUGAL, e relatora substi-
tuta: DEP. MARIA DO ROSÁRIO).

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 Educação 
e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 14/05/08 
desta Comissão, em decorrência da ausência da rela-
tora, Deputada Alice Portugal, tive a honra de ser de-
signada relatora-substituta da presente proposição e 
acatei, na íntegra, o parecer da Nobre Parlamentar.

“Assegurar a liberdade de organização 
das entidades representativas dos estudantes. 
É esse o objetivo primordial do Projeto de Lei 

nº 6.993, de 2006, ora em exame, cujo autor 
é o nobre Deputado Rubens Otoni. Para tanto, 
foram acrescentados incisos aos artigos 12 e 
14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996.

O ilustre autor da matéria entende que o 
tema é relevante porque o exercício de auto-
organização estudantil contribui para moldar o 
caráter participativo, “característica essencial 
da cidadania na democracia”. 

A matéria foi arquivada, nos termos do art. 105 
do Regimento Interno, e desarquivada por deferimento 
do Requerimento nº 309, de 2007, apresentado pelo 
próprio autor. Encerrado o prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas à proposição, que tramita sob 
rito ordinário, sendo conclusiva sua apreciação pelas 
Comissões, conforme o artigo 24, inciso II do R. I. desta 
Casa. Cabe-nos, agora, a análise do mérito.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

No período inicial de redemocratização do país, 
a Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985, consolidou 
a volta da União Nacional do Estudantes, criada em 
1937, como entidade representativa do conjunto dos 
estudantes das Instituições de Ensino Superior exis-
tentes no país. Também retomava a representação das 
Uniões Estaduais dos Estudantes-UEE’s, os Diretórios 
Centrais, os Centros Acadêmicos e os Diretórios Aca-
dêmicos. Papel similar teve a Lei nº 7.398, de 4 de no-
vembro de 1985, destinada a assegurar a autonomia 
da representação estudantil dos estudantes de 1º e 2º 
graus, hoje, ensino fundamental e médio.

De forma mais ampla, a Constituição Federal de 
1988 garantiu, em seu artigo quinto, incisos XVII a XXI, 
a plena liberdade dos cidadãos para criar associações 
com fins lícitos, sendo vedada a interferência do Es-
tado em seu funcionamento. Além disso, estabeleceu 
que as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por de-
cisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito 
em julgado. 

Em seguida, a Lei nº 9.394, de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, 
fez grandes avanços no sentido de induzir a descen-
tralização da educação e a gestão democrática dos 
estabelecimentos públicos de ensino, incentivando a 
participação das comunidades escolar e local no co-
tidiano da escola e, inclusive, na construção de seu 
projeto pedagógico.

Faltou, a nosso ver, ser mais explícito na ques-
tão da livre organização estudantil, e também de sua 
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participação na gestão democrática do ensino público. 
Nesse sentido, entendemos que é pertinente e meri-
tória a proposição apresentada pelo nobre Deputado 
Rubens Otoni.

Temos, porém, duas observações a fazer sobre a 
matéria. A primeira diz respeito à vinculação do dever 
de “assegurar a livre organização de entidade repre-
sentativa de seus estudantes” com os atos de auto-
rização de funcionamento das instituições de ensino, 
bem como com aqueles referentes ao credenciamento 
e reconhecimento de cursos. Compreendemos que a 
preocupação do parlamentar foi a de garantir espa-
ço de interlocução às entidades representativas dos 
estudantes, mas não é razoável impor essa condicio-
nalidade na relação que se estabelece entre o Poder 
Público e as instituições de ensino. Havendo essa vin-
culação, o caminho mais natural seria interpretá-la à 
luz da existência ou não da representação estudantil 
em cada instituição. 

Se considerarmos que o ato de associar-se, como 
diz a Constituição Federal, é ato voluntário, de livre-
arbítrio; conclui-se que a decisão sobre a promoção 
da organização estudantil não está na alçada das ins-
tituições de ensino. E é salutar que assim seja, pois 
entidades estudantis criadas para “cumprir a lei” cer-
tamente nascerão com outro espírito que não aquele 
desejado para as mesmas.

Ao artigo segundo do projeto de lei, acrescenta-
mos outra mudança, um parágrafo único explicitando 
que só poderão integrar os conselhos escolares os 
estudantes emancipados. Trata-se de um cuidado que 
a própria regulamentação Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação –FUNDEB teve de 
adotar, vez que a participação em conselhos implica 
responsabilidade civil pelos atos e decisões adminis-
trativas tomadas.

Frente ao exposto, somos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 6.993, de 2006, na forma do substitutivo 
que estamos apresentando.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputada Ali-
ce Portugal, Relatora – Deputada Maria do Rosário, 
Relatora-Substituta:

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 6.993, de 2006

Altera os arts. 12 e 14 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “Estabe-
lece as diretrizes e bases da educação na-
cional”, para assegurar a liberdade de or-
ganização das entidades representativas 
de estudantes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Acrescente-se o seguinte inciso IX ao art. 
12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

“Art. 12 ..................................................
IX – assegurar a livre organização de enti-

dade representativa de seus estudantes.” (NR)

Art. 2º Acrescente-se o seguinte inciso III ao art. 
14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

“Art. 14  .................................................
III – livre organização de entidades re-

presentativas dos estudantes, com direito a 
participação nos conselhos escolares ou equi-
valentes referidos no inciso II deste artigo.

Parágrafo único. Somente estudantes 
emancipados poderão integrar os conselhos 
escolares.” (NR)

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tada Alice Portugal, Relatora – Deputada Maria do 
Rosário, Relatora-Substituta.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 6.993/06, com Subs-
titutivo, nos termos do parecer da relatora, Deputada 
Alice Portugal, e da relatora-substituta, Deputada Ma-
ria do Rosário.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Matos, Presidente; Rogério Marinho e Os-

valdo Reis, Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo 
Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abica-
lil, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan 
Valente, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lira Maia, 
Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neilton Mulim, Nilmar 
Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Raul Henry, Reginaldo Lopes, Waldir 
Maranhão, Antonio Bulhões, Ariosto Holanda, João 
Oliveira, Jorginho Maluly, Milton Monti, Professor Ruy 
Pauletti e Raimundo Gomes de Matos.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tado João Matos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.973-A, DE 2007 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Dispõe sobre as indenizações por ex-
travio de bagagens no transporte de pas-
sageiros; tendo parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor pela aprovação (re-
lator: DEP. LUIZ BASSUMA)
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Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Viação e Transportes; 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 Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputado 
Vital do Rêgo Filho, obriga as empresas de transpor-
te de passageiros que atuam no território nacional a 
indenizar os clientes pelos danos materiais e morais 
decorrentes do extravio de sua bagagem. Estabelece, 
também, que referidas empresas deverão prestar uma 
indenização específica, 24 horas após a comprovação 
do extravio das bagagens, no valor de trezentos reais 
nos transportes aéreos e de duzentos reais nos trans-
portes terrestres. Esses valores serão descontados na 
ação indenizatória cabível.

Segundo a Justificação do Projeto, a proposição 
objetiva coibir a freqüente desídia das empresas de 
transporte no trato dos pertences sob sua responsa-
bilidade, bem como consolidar em lei a responsabili-
dade, já consagrada pelos Tribunais, dessas empre-
sas pelos danos materiais e morais causados a seus 
passageiros. 

Nesta Comissão de Defesa do Consumidor fomos 
incumbidos de relatar o vertente projeto, ao qual, no 
prazo regimental, não foram apresentadas emendas. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O propósito do PL n.º 1.973, de 2007, mostra-se 
induvidosamente louvável. São notórios os constantes 
dissabores a que se sujeitam todos aqueles que, por 
necessidade ou por lazer, investem tempo e dinheiro 
em viagens aéreas e terrestres. Um dos mais mar-
cantes consiste no tristemente freqüente extravio da 
bagagem confiada ao transportador. Um incidente que 
deveria constituir rara exceção, mas que infelizmente 
vem-se tornando cada vez mais comum. 

No plano do transporte aéreo, os irrisórios valores 
de indenização que a Convenção de Varsóvia (âmbi-
to internacional) e o Código Brasileiro de Aeronáutica 
(âmbito interno) estipulam para a hipótese de extravio 
de bagagem certamente contribuem para a perpetua-
ção desses acontecimentos. Sob o ponto de vista eco-
nômico, afigura-se mais vantajoso para as empresas 
arcar com pequenas indenizações do que investir no 
aprimoramento de seus métodos.

Afortunadamente, o Judiciário tem reconhecido 
que o status constitucional da proteção ao consumi-

dor – erigida à categoria de direito fundamental pelo 
art. 5º, XXXII da Carta Maior – não se coaduna com 
as limitações impostas pela Convenção de Varsóvia 
e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Por esse moti-
vo, a regras de indenização tarifada previstas nesses 
dois diplomas não são aplicáveis, devendo prevalecer 
a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, 
que assegura a plena indenizabilidade do dano mate-
rial e moral causado ao consumidor.

Nesse sentido, além do precedente da Suprema 
Corte aludido pelo autor do Projeto, é bastante eluci-
dativa a ementa do acórdão proferido pelo Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 538685/
ROP, prolatada em absoluta consonância com a juris-
prudência maciça daquela corte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANS-
PORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
– Tratando-se de relação de consumo, preva-
lecem as disposições do Código de Defesa 
do Consumidor em relação à Convenção de 
Varsóvia e ao Código Brasileiro de Aeronáu-
tica. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 
Recurso especial não conhecido.”

O corrente PL reveste-se da virtude de concretizar 
em texto de lei esse posicionamento, esposado pelo 
STF e STJ, de que é dever das empresas de trans-
porte indenizar seus passageiros pelos danos mate-
riais e morais efetivamente causados pelo extravio de 
bagagem, não se aplicando à situação, portanto, as 
restrições estabelecidas na Convenção de Varsóvia e 
no Código Brasileiro de Aeronáutica. Garante, assim, 
maior segurança jurídica aos consumidores que ve-
nham a ser lesados pelas aludidas empresas, a par de 
introduzir um salutar mecanismo de ajuda de custo, na 
forma de indenização específica, para que os titulares 
de bagagens extraviadas possam fazer face às neces-
sidades mais urgentes. Por tais motivos, entendemos 
que, sob a ótica das relações de consumo – prisma 
que deve nortear as apreciações desta Comissão –, 
a Proposição merece apoiamento. 

Em vista do exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 1.973, de 2007.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2008. – Depu-
tado Luiz Bassuma, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
o Projeto de Lei nº 1.973/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Luiz Bassuma.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Vi-
tal do Rêgo Filho – Presidente; Antonio Cruz e Walter 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23915 

Ihoshi – Vice-Presidentes; Ana Arraes, Barbosa Neto, 
Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lopes, Dr. 
Nechar, João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Júlio 
Delgado, Leo Alcântara, Luciana Costa, Luiz Bassuma, 
Luiz Bittencourt, Rodrigo de Castro, Vinicius Carvalho, 
Max Rosenmann, Neudo Campos e Nilmar Ruiz.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tado Antonio Cruz, 1º Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 2.027-A, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre os créditos de carbono 
e os certificados de redução de emissões 
e a titularidade exclusiva deles em empre-
endimentos para geração de energia elé-
trica a partir de fontes alternativas; tendo 
parecer da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela aprova-
ção (relator: DEP. GERVÁSIO SILVA).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Minas 
e Energia; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); 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 Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

Incumbiu-nos o Senhor Presidente desta Comis-
são da relatoria do Projeto de Lei nº 2.027, de 2007, do 
ilustre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 

Pretende a proposição garantir que os direitos 
ou benefícios financeiros provenientes de créditos de 
carbono e dos certificados de redução de emissões, 
originados de empreendimentos habilitados e con-
tratados no âmbito de programas governamentais de 
incentivo ao uso de energia elétrica gerada por fontes 
alternativas, sejam apropriados para comercialização 
exclusivamente pelo empreendedor, desde seu cre-
denciamento e certificação.

De acordo com o projeto, o órgão ou agente fi-
nanciador de projetos e empreendimentos de ener-
gia renovável fica autorizado a receber ou vincular os 
créditos de carbono, os certificados de redução de 
emissões e os direitos ou benefícios financeiros deles 
derivados, originados pelos empreendimentos contra-
tados, como garantia, total ou parcial, das operações 
de crédito e financiamento que contratarem com os 
empreendedoras.

O PL 2.027/2007 considera empreendimentos 
de energia renovável ou de produção de eletricidade 
por fontes alternativas os que utilizem o potencial de 
geração de eletricidade das fontes solares, eólicas, tér-
micas, de marés e das pequenas centrais hidrelétricas 
(PCH), sendo estas as que tenham aproveitamento 
do potencial hidrelétrico a fio d’água e capacidade de 
geração entre 0,5 MW e 30 MW.

O objetivo da proposição, segundo seu Autor, é 
fortalecer e estimular o mercado de créditos de carbono 
provenientes do Mecanismo de Desenvolvimento Lim-
po (MDL), que se originem de projetos de geração de 
energia de fontes alternativas, como a solar, a eólica, 
a térmica, de marés e de PCHs. 

A proposição está sujeita à apreciação conclusiva 
pelas comissões, devendo ser analisada também pelas 
Comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributa-
ção, e Constituição e Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto de lei em análise.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A crise de energia elétrica que se abateu sobre 
o País deixou-nos a lição de que é preciso diversifi-
car nossa matriz energética. De acordo com o Atlas 
de Energia Elétrica do Brasil, publicado em 2005 pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o siste-
ma de geração de energia elétrica do Brasil, com cerca 
de 91.170 MW instalados, é basicamente hidrotérmi-
co, com forte predominância de usinas hidrelétricas, 
que respondem por 79% do total da energia elétrica 
gerada no País.

Assim, com vistas a reduzir os riscos hidrológi-
cos e os impactos ambientais negativos relativos aos 
empreendimentos hidrelétricos, e promover o desen-
volvimento sustentável, o Governo federal instituiu, 
em 2002, o Programa de Incentivo às Fontes Alterna-
tivas de Energia Elétrica (Proinfa), por meio da Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002. O Proinfa tem como 
principal meta, a ser alcançada até 2022, o atendimento 
de dez por cento do consumo anual de energia elétri-
ca no País por fontes alternativas (eólica, pequenas 
centrais hidrelétricas e biomassa). O Programa prevê 
a instalação de 3.300 MW de capacidade, dos quais 
1.100 MW serão de fontes eólicas, 1.100 MW de pe-
quenas centrais hidrelétricas (PCHs) e 1.100 MW de 
projetos de biomassa.

No momento atual, em que se delineiam com mais 
certeza as prováveis conseqüências das mudanças cli-
máticas em curso, fica mais evidente a necessidade de 
ampliar a geração de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis. Ainda que os custos de fontes de energia 
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como a eólica e a solar sejam considerados altos para 
os nossos padrões, essa ampliação é viável, como 
mostram dois estudos divulgados recentemente.

A “Agenda Elétrica Sustentável 2020: estudo de 
cenários para um setor elétrico brasileiro eficiente, se-
guro e competitivo”, elaborada sob a coordenação da 
WWF-Brasil e que contou com a participação de re-
nomados cientistas e técnicos do setor, mostra que é 
possível gerar 8 milhões de novos postos de trabalho 
com a geração de eletricidade por fontes renováveis, 
como biomassa, eólica, solar e pequenas hidrelétri-
cas. Essas fontes poderiam responder por 20% da 
geração total de eletricidade no País, o que garantiria 
a estabilização das emissões de dióxido de carbono 
e de óxido de nitrogênio, principais gases causadores 
do efeito estufa, em um patamar próximo ao de 2004. 
Esse cenário, chamado de Sustentável, poderia reduzir 
413 milhões de toneladas de CO2 acumuladas duran-
te o período 2004-2020, superando a marca de 403 
milhões de toneladas de CO2 evitadas pelo Programa 
Proálcool, entre 1975 e 2000.

O relatório “[r]evolução energética – Perspectivas 
para uma energia gloobal sustentável”, elaborado pelo 
Greenpeace em colaboração com o Grupo de Energia 
da Escola Politécnica da Usp (GEPEA), demonstra 
que a energia renovável, combinada ao uso racional 
e eficiente de energia, será capaz de suprir metade 
da demanda energética global até 2050. Para o Brasil, 
no denominado Cenário da Revolução Energética, em 
2050, 88% da eletricidade seria proveniente de fontes 
renováveis, sendo 38% da geração hidrelétrica, 26% de 
biomassa, 20% de energia eólica, 12% de gás natural 
e 4% de geração a partir de painéis fotovoltaicos.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
ao lado do Proinfa, pode ser um forte indutor para o 
aumento da participação das fontes renováveis na 
geração elétrica brasileira, ao contrário do que vem 
ocorrendo atualmente, com a tendência de aumento 
da participação da energia fóssil, como verificado nos 
últimos leilões de energia promovidos pelo Governo 
federal. Para tanto, é preciso alterar as regras hoje em 
vigor, em que os direitos e benefícios dos projetos de 
MDL são da Eletrobrás.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do PL 2.027, de 2007.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2007. – Deputa-
do Gervásio Silva, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.027/2007, 

nos termos do Parecer do Relator, Deputado Gervá-
sio Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
André de Paula – Presidente, Ricardo Tripoli, 

Jorge Khoury e Marcos Montes – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Gervásio Silva, Gi-
valdo Carimbão, Leonardo Monteiro, Luciano Pizzatto, 
Marcelo Almeida, Marina Maggessi, Mário de Oliveira, 
Paulo Teixeira, Reinaldo Nogueira, Sarney Filho, Antô-
nio Roberto, Homero Pereira e Iran Barbosa.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tado André de Paula, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.448-A, DE 2007 
(Do Sr. Walter Ihoshi)

Denomina “Ponte Comendador Hiroshi 
Sumida” a ponte sobre o rio Ribeira de Igua-
pe, na BR-116, na cidade de Registro, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Viação e Transportes, pela aprovação 
(relator: DEP. JOÃO MAGALHÃES).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, elaborado pelo De-
putado Walter Ihoshi, pretende denominar “Ponte Co-
mendador Hiroshi Sumida” a ponte sobre o rio Ribeira 
de Iguape, na BR-116, situada na cidade de Registro, 
Estado de São Paulo.

Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta Co-
missão de Viação e Transportes pronunciar-se sobre 
“assuntos referentes ao sistema nacional de viação 
e aos sistemas de transportes em geral”. Quanto ao 
mérito da homenagem cívica, compete à Comissão 
de Educação e Cultura manifestar-se, nos termos da 
alínea “f” do inciso IX do artigo supracitado.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei sob análise neste Órgão Técnico 
pretende homenagear o Sr. Hiroshi Sumida, atribuindo 
seu nome à ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, localiza-
da na BR-116, na cidade de Registro, que fica no sudeste 
do Estado de São Paulo. A biografia do imigrante japo-
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nês já falecido mostra o compromisso com o desenvol-
vimento de Registro, marcado pela luta incansável pela 
melhoria da cidade. Respeitado por toda a população, 
foi eleito vereador, e na Câmara Municipal, seu prestígio 
o alçou à presidência da Casa. No plano internacional, 
o trabalho a favor do intercâmbio cultural entre o Brasil 
e Japão foi reconhecido mediante a condecoração do 
governo japonês com a Ordem do Tesouro Sagrado – 
5º Grau, recebida aos setenta anos de idade, das mãos 
do Imperador Akihito, no ano de 1991. 

A BR-116, onde está implantada a obra de arte 
em foco, é uma rodovia longitudinal e está inclusa no 
item 2.2.2 da Relação Descritiva das Rodovias do Sis-
tema Rodoviário Federal, constante do anexo da Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprovou o 
Plano Nacional de Viação (PNV). 

No âmbito da competência da Comissão de Via-
ção e Transportes, cabe registrar que este projeto de 
lei atende ao previsto no art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 
de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação 
de vias e estações terminais no PNV, conforme a se-
guinte transcrição:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.” (grifo nosso)

Diante do exposto, somos pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 2.448, de 2007.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2008. – Depu-
tado João Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 2.448/07, nos termos do parecer 
do relator, Deputado João Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Alberto Leréia – Presidente, Roberto Ro-

cha e Fátima Pelaes – Vice-Presidentes, Beto Albu-
querque, Camilo Cola, Carlos Santana, Carlos Zarat-
tini, Chico da Princesa, Cláudio Diaz, Devanir Ribei-
ro, Djalma Berger, Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, 
Gladson Cameli, Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, Jackson 
Barreto, Lael Varella, Mauro Lopes, Nelson Bornier, 
Ricardo Barros, Sandro Matos, Tadeu Filippelli, Van-
derlei Macris, Wellington Roberto, Fernando Chucre, 
Gonzaga Patriota, José Paulo Tóffano, Jurandy Lou-
reiro e Marco Maia.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.466-A, DE 2007 
(Do Sr. Ilderlei Cordeiro)

Dispõe sobre o valor das multas apli-
cáveis a infrações ambientais em proprie-
dades rurais; tendo parecer da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. LUIZ CARREIRA).

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

A proposição em análise estabelece que “as 
multas cobradas pelo Governo Federal, que tenham 
como base a medida agrária, não poderão ultrapassar 
o valor da referida área em condições de terra nua es-
tabelecido pelo órgão fundiário para desapropriação 
para fins de reforma agrária”.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

Este, o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei que ora analisamos espelha-se 
no de nº 6.177/2005, que já tramitou nesta Comissão 
em 2006, de autoria do nobre Deputado Júnior Betão. 
Na ocasião, o relator, Deputado Leonardo Monteiro, 
ofereceu parecer pela rejeição da proposição, no que 
foi seguido pela Comissão.

Ao reapresentar o projeto, o nobre Deputado 
Ilderlei Cordeiro o faz imbuído das melhores inten-
ções, não restam dúvidas. Em sua justificação, expõe 
a preocupação em resguardar o agricultor familiar e 
o assentado de multas pecuniárias de valores abusi-
vos, que possam inviabilizar a atividade produtiva por 
eles desenvolvida.

Apesar da pertinente preocupação que demonstra 
o nobre Deputado, não podemos deixar de considerar 
os princípios que norteiam a Carta Magna e toda a le-
gislação ambiental que trata de preservação ambiental. 
Em especial, nos reportamos ao princípio do ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito fundamental 
da pessoa humana e ao princípio da natureza pública 
da proteção ambiental.

Tais princípios garantem uma ordem pública am-
biental, que tem por fonte básica a lei, cabendo ao Es-
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tado assegurar o equilíbrio harmonioso entre o homem 
e seu ambiente. Ademais, cabe salientar que a garantia 
de um meio ambiente equilibrado perpassa pela prio-
rização da prevenção em detrimento da reparação do 
dano, haja vista a incerteza e alto custo desta. Afinal, 
a degradação ambiental, em regra, é irreparável. Como 
trazer de volta uma floresta de séculos que sucumbiu 
à violência do corte raso?

O entendimento desses princípios conduz à con-
clusão de que não há como vincular o valor da vegeta-
ção natural apenas ao valor da terra agrícola para todo 
e qualquer empreendimento econômico. Não restam 
dúvidas quanto ao sentido dado pela legislação de que 
a multa por dano ambiental não guarda proporção com 
o preço de mercado da terra agrícola somente, pois 
trata-se de outra escala de valores. Ou seja, incabível 
restringir o valor da multa ambiental apenas ao valor 
da terra nua, porém guarda méritos a preocupação 
com a exorbitância das multas.

Uma situação que atesta a impropriedade de se 
limitar o valor da multa apenas ao valor da terra agrí-
cola, vislumbra-se em regiões onde o valor da terra é 
baixo e sua utilidade ambiental enorme. Nesse sentido, 
o exemplo incontestável vem a ser o de uma área úmi-
da, responsável pelo sistema regulador de fluxo hídrico, 
que tem um valor imensurável para a bacia hidrográfica 
a que está ligada, o que não se reflete no seu valor de 
mercado que, via de regra, se apresenta ínfimo.

Entretanto, a proposta tem méritos quando veri-
ficamos que levar em consideração a adoção do VTN 
– Valor da Terra Nua como parâmetro para fixação 
das multas ambientais é importante para se alcançar 
o princípio da razoabilidade no estabelecimento de 
multas ambientais.

Assim, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.466, de 2007, por considerar que a intenção atende 
ao que determina a Constituição e a legislação am-
biental, mas na forma do Substitutivo que propomos 
em anexo.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2008. – Depu-
tado Luiz Carreira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.466, DE 2007

Dispõe sobre o valor das multas apli-
cáveis a infrações ambientais em proprie-
dades rurais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 75 da Lei n.º 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as san-
ções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, com a inserção 
de parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 75.  ................................................
Parágrafo Único: Na fixação dos valores 

de multa, o regulamento deverá considerar a 
gravidade do fato, a situação econômica do in-
frator, o valor da referida área em condições de 
terra nua conforme estabelecido pelo órgão fun-
diário para desapropriação para fins de reforma 
agrária e o Princípio da Razoabilidade.

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

Sala da Comissão, de abril de 2008. – Deputado 
Luiz Carreira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo o Projeto de 
Lei nº 2.466/2007, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Carreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
André de Paula – Presidente, Ricardo Tripoli, 

Jorge Khoury e Marcos Montes – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Gervásio Silva, Gi-
valdo Carimbão, Leonardo Monteiro, Luciano Pizzatto, 
Marcelo Almeida, Marina Maggessi, Mário de Oliveira, 
Paulo Teixeira, Reinaldo Nogueira, Sarney Filho, Antô-
nio Roberto, Homero Pereira e Iran Barbosa.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Depu-
tado André de Paula, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)  
Nº 121-A, DE 2008 

(Da Sra. Nilmar Ruiz)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil – Co-
lômbia; tendo parecer da Mesa Diretora 
pela aprovação (relator: DEP. NARCIO RO-
DRIGUES)

Despacho: À Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados

I – Relatório

O presente Projeto de Resolução, de autoria da 
Sra. Deputada NILMAR RUIZ, pretende instituir o Grupo 
Parlamentar Brasil-Colômbia, composta por membros 
do Congresso Nacional e regido por estatuto próprio, 
aprovado por seus respectivos integrantes, respeitadas 
as disposições legais e regimentais em vigor.
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Na justificativa, a autora salienta para a extensa 
área fronteiriça entre os dois países, de modo a guar-
dar “grande identidade política, cultural e comercial 
com o Brasil”.

É o breve relatório.

II – Voto do Relator

Preliminarmente, convém destacar que a propos-
ta de criação do Grupo Parlamentar Brasil – Colômbia 
garantirá não apenas a salutar elaboração de acordos 
comerciais, culturais e científicos, em benefício dos 
entes envolvidos, como também garantirá maior visi-
bilidade e valorização do Parlamento brasileiro peran-
te a Nação, daí a competência desta Mesa Diretora 
para apreciar a presente proposição, nos termos do 
art. 15, inc. VIII1, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

No mérito, ressaltamos que, no mundo contem-
porâneo, onde as distâncias não mais representam 
qualquer empecilho para as relações culturais e co-
merciais, todos os países buscam incessantemente 
interesses comuns com o objetivo, sobretudo, de de-
senvolvimento social, cultural e econômico dos seus 
povos. O Brasil destaca-se, no cenário internacional, 
pela sua capacidade diplomática e pelo grande inte-
resse que sempre teve em aprofundar as relações com 
as demais nações. 

Nesse sentido, a Colômbia tem experimentado 
um importante crescimento econômico em sua região. 
Com população superior a 45 milhões de habitantes 
(a segunda maior da América do Sul), o país, mes-
mo envolvido em conflitos internos com membros das 
forças armadas revolucionárias (FARC), apresenta 
dados cada vez mais impressionantes, como a ter-
ceira maior economia da América do Sul, a quarta 
maior da América Latina e a sexta maior de todo o 
continente. 2

Por essas razões, há muito se planeja incrementar 
a cooperação com a Colômbia. A união entre os dois 
países fomentará não apenas intercâmbio no mercado 
comercial, como também propiciará relevantes acordos 
de cooperações cultural e científica, proteção recípro-
ca de investimentos e até isenção mútua de vistos de 
turistas, estabelecendo salutar dinâmica de aproxima-
ção entre cidadãos dos dois países. 

1 Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas 
em lei, neste Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas im-
plicitamente resultantes:
(...)
VIII – adotar medidas adequadas para promover e valorizar o Poder 
Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação.”
2  Fonte:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia

Temos a convicção de que o Grupo Parlamentar 
Brasil-Colômbia, que ora se pretende criar, é um pode-
roso instrumento que propiciará a assinatura de acordos 
acima mencionados e a Câmara dos Deputados, ciosa 
de suas prerrogativas e responsabilidades, não pode 
prescindir de dar sua contribuição nesse processo de 
aproximação diplomática.

Destaco, ademais, que, na linha do art. 3º do re-
ferido projeto e do que se vem adotando pela Casa em 
relação aos grupos parlamentares já criados, não está 
previsto qualquer custo ou despesa para a Casa.

Diante do exposto, VOTO PELA APROVAÇÃO 
deste Projeto de Resolução nº 121, de 2008, que cria 
o Grupo Parlamentar Brasil-Colômbia.

Sala de Reuniões da Mesa, 8 de maio de 2008. 
– Deputado Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-presi-
dente, Relator.

 
III – Parecer da Mesa Diretora

A Mesa Diretora, em reunião relaizada hoje, opi-
nou, por unanimidade, pela aprovação do Projeto de 
Resolução (CD) nº 121, de 2008, de autoria da De-
putada Nilmar Ruiz, que “cria o Grupo Parlamentar 
Brasil-Colômbia”, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Narcio Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues, 
Primeiro-Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, Segundo-
Vice-Presidente; Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário; 
Ciro Nogueira, Segundo-Secretário; Waldemir Moka, 
Terceiro-Secretário; e Manato, Primeiro-Suplente de 
Secretário.

Sala de Reuniões, 8 de maio de 2008. – Arlindo 
Chinaglia, Presidente.

 
COMISSÕES

ATAS 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária de Au-
diência Pública, realizada em 13 de maio de 2008.

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do 
dia treze de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Plenário 12 do Anexo 
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II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Maria Helena, Sergio Petecão 
e Neudo Campos – Vice-Presidentes; Marcelo Se-
rafim, Marinha Raupp e Natan Donadon – Titulares; 
Átila Lins, Ilderlei Cordeiro, Paulo Rocha, Perpétua 
Almeida, Sebastião Bala Rocha e Vanessa Grazziotin 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Eduardo Valverde e Ernandes Amorim, como não-
membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Asdrubal Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, 
Francisco Praciano, Janete Capiberibe, Lindomar 
Garçon, Luciano Castro, Marcelo Castro e Welling-
ton Fagundes. Justificou a ausência a Deputada 
Janete Capiberibe. ABERTURA: O Presidente em 
exercício, Deputado Sergio Petecão, declarou aberto 
os trabalhos informando que a presente reunião foi 
decorrente da aprovação dos requerimentos 357 e 
362/08, de autoria do Deputado Sebastião Bala Ro-
cha. EXPEDIENTE: A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou 
com a presença dos expositores Evandro Bessa de 
Lima Filho, Diretor de Controle do Banco da Ama-
zônia (BASA); Djalma Bezerra de Mello, Superin-
tendente da Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM); Georgett Motta Cavalcante, 
Diretora de Administração da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); e Pedro 
Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana, Diretor de Pla-
nejamento e Articulação de Política da Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 
Terminadas as exposições o Presidente passou a pa-
lavra ao autor do requerimento, Deputado Sebastião 
Bala Rocha para que se manifestasse . Em seguida, 
o Presidente concedeu a palavra aos parlamentares 
inscritos, Deputados Perpétua Almeida, Átila Lins, 
Paulo Rocha, Ernandes Amorim, e Marina Raupp. 
Finalizando, o Deputado Neudo Campos concedeu 
a palavra aos expositores para que respondessem 
às interpelações dos parlamentares e seguidamen-
te fizessem as considerações finais. Compareceu 
à audiência pública o Banco da Amazônia (BASA), 
representada pelos Senhores Jorgenei da Silva Ri-
beiro, Creulúcia Alves da Silva e Leudah Figueire-
do Gallo. Alternaram na presidência dos trabalhos 
os Senhores Deputados Sergio Petecão e Neudo 
Campos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente agradeceu a todos e encerrou 
os trabalhos às dezessete horas e dezenove minu-
tos. E, para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e apro-
vada, será assinada pela Presidente, Deputada Ja-
nete Capiberibe, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
 NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 
53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária Deli-
berativa, realizada em 14 de maio de 2008.

Às dez horas e sete minutos do dia quatorze 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Maria Helena, Sergio Petecão e Neudo 
Campos – Vice-Presidentes; Carlos Souza, Francisco 
Praciano, Lindomar Garçon, Marcelo Castro, Marcelo 
Serafim e Natan Donadon – Titulares; Flaviano Melo, 
Gladson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Lira Maia, Lúcio 
Vale, Marcio Junqueira, Paulo Rocha, Sebastião Bala 
Rocha, Silas Câmara, Vanessa Grazziotin e Zequi-
nha Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, 
Janete Capiberibe, Luciano Castro, Marinha Raupp 
e Wellington Fagundes. Justificou a ausência a De-
putada Janete Capiberibe. ABERTURA: Havendo 
número regimental, a senhora Presidente em exer-
cício, Deputada Maria Helena, declarou abertos os 
trabalhos e colocou em apreciação as atas da déci-
ma terceira reunião ordinária de audiência pública 
realizada em 6 de maio de 2008 e da décima quarta 
reunião ordinária deliberativa realizada em 7 de maio 
de 2008. Por solicitação do Deputado Marcelo Se-
rafim foi dispensada a leitura das atas em razão da 
distribuição de cópias aos presentes. Em votação, 
as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: A Presiden-
te informou o recebimento de convite enviado pelo 
Presidente da Confederação Nacional do Comércio, 
Sr. Antonio Oliveira Santos, para que membros des-
ta Comissão visitem no período de 29 de maio a 1º 
de junho próximo, a Estância Ecológica SESC Pan-
tanal, “projeto pioneiro no Brasil na área de educa-
ção ambiental, ecoturismo social e desenvolvimento 
sustentável”. Na ocasião, enfatizou, será discutido o 
tema “Desenvolvimento Econômico Sustentável: um 
bom negócio para todos”. A Presidente consultou 
os parlamentares sobre a oportunidade da visita e 
se aprovam a participação desta Comissão. Em vo-
tação, os deputados manifestaram favoravelmente. 
Informou, ainda, que os parlamentares que tiverem 
interesse nessa viagem de trabalho deverão procurar 
a Secretaria desta CAINDR o mais breve possível. 
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Enfatizou que nesse mesmo período (de 29 a 31 
de maio), membros deste Colegiado também foram 
convidados para uma viagem à Região Amazônica, 
áreas de fronteira, a convite do Ministério da Defe-
sa. Comunicou, também, que nesta nova viagem à 
Amazônia serão visitadas as unidades militares da 
2ª Brigada de Infantaria da Selva, na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira e visita aos Pelotões Especiais 
de Fronteira de Maturacá e Iauaretê. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
369/08 – do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
audiência pública em conjunto com as Comissões de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), 
para tratar das providências adotadas com referência 
a morte da brasileira Nerize Dias de Oliveira, ocor-
rida na Guiana Francesa”. APROVADO. CONTRA 
OS VOTOS DOS DEPUTADOS NEUDO CAMPOS 
E MARCELO SERAFIM E COM A INCLUSÃO DE 
“REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAPÁ”. 2 – REQUERIMENTO Nº 370/08 – da 
Sra. Janete Capiberibe – que “solicita realização de 
audiência pública da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional em 
conjunto com a Comissão de Turismo e Desporto 
para discutir questões relacionadas ao Turismo Sus-
tentável na Região Amazônica e o envolvimento das 
populações regionais no processo de planejamento e 
controle social das atividades turísticas, a apropria-
ção coletiva e associativa dos produtos financeiros do 
Turismo, no âmbito do Plano Nacional de Turismo”. 
APROVADO. O DEPUTADO MARCELO SERAFIM 
SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 3 – REQUE-
RIMENTO Nº 371/08 – da Sra. Dalva Figueiredo – 
que “requer a realização, no âmbito da Comissão, 
de audiência pública com a presença do Ministro 
de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, para 
discutir sobre o Plano Amazônia Sustentável (PAS)”. 
APROVADO. SUBSCREVEU O DEPUTADO SER-
GIO PETECÃO. 4 – REQUERIMENTO Nº 372/08 – 
da Sra. Janete Capiberibe – que “solicita Audiência 
Pública Conjunta da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional com 
a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável com o Ministro de Assuntos Estratégi-
cos, Mangabeira Unger, para discutir o Plano Ama-
zônia Sustentável (PAS) no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC)”. APROVADO. O 
DEPUTADO MARCELO SERAFIM SUBSCREVEU 
O REQUERIMENTO. B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 5 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/07 – do Sr. 
Ciro Nogueira – que “modifica o art. 2º da Lei Com-

plementar nº 124, de 03 de janeiro de 2007, incluindo 
a Região Meio-Norte do Estado do Piauí na área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM”. RELATOR: Deputado NEUDO 
CAMPOS. PARECER: pela rejeição. Vista ao Depu-
tado Marcelo Castro, em 07/05/2008. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 6 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 269/08 – do Sr. Davi 
Alves Silva Júnior – que “regulamenta o art. 43 da 
Constituição Federal, para criar o complexo geoeco-
nômico e social do Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
MARCELO CASTRO. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. Vista à Deputada Dalva Figueiredo, 
em 07/05/2008. NÃO DELIBERADO. C – Propo-
sições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: ORDINÁRIA 7 – PROJETO DE LEI Nº 
2.795/03 – do Sr. Confúcio Moura – que “dispõe sobre 
a concessão de terras públicas da Bacia Amazôni-
ca para a exploração florestal por meio de manejo 
florestal sustentável”. (Apensados: PL 5.398/2005 
e PL 986/2007) RELATORA: Deputada PERPÉTUA 
ALMEIDA. PARECER: pela rejeição deste, e pela 
aprovação do Substitutivo 1 da CMADS, da Emen-
da de Relator 1 da CMADS, do PL 5398/2005, e do 
PL 986/2007, apensados. NÃO DELIBERADO. 8 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.150/07 – do Sr. Marcos Me-
drado – que “dispõe sobre a criação de uma Zona 
Franca no Subúrbio Ferroviário do Município de 
Salvador, Capital do Estado da Bahia”. RELATO-
RA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: pela 
aprovação. REJEITADO O PARECER. DESIGNA-
DO RELATOR DO VENCEDOR, DEP. MARCELO 
SERAFIM (PSB-AM). 9 – PROJETO DE LEI Nº 
2.258/07 – do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe 
sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas 
e destina parte da arrecadação da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – 
para as finalidades que especifica”. RELATORA: 
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela 
aprovação. REJEITADO O PARECER. DESIGNA-
DO RELATOR DO VENCEDOR, DEP. MARCELO 
SERAFIM (PSB-AM). Alternaram na Presidência 
dos trabalhos a Deputada Maria Helena e o De-
putado Neudo Campos. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a 
todos e encerrou os trabalhos à onze horas e sete 
minutos. E, para constar, eu, Iara Araújo Alencar 
Aires, lavrei a presente ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pela Presidente, Depu-
tada Janete Capiberibe, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 17ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública em Conjunto com a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, realizada em 20 
de maio 2008. 

Às quatorze horas e quarenta e um minutos do 
dia vinte de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional (CAINDR), em conjunto com 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CREDN), no Plenário 3 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, para discutir a “A QUESTÃO INDÍGENA 
NA AMAZÔNIA – Os problemas nas áreas de saúde, 
educação, desenvolvimento sustentável, vigilância, 
pistas de pousos, fiscalização ambiental e territorial”. 
Compareceram, pela CAINDR os Senhores Deputados 
Janete Capiberibe – Presidente; Maria Helena, Sergio 
Petecão e Neudo Campos – Vice-Presidentes; Asdru-
bal Bentes, Marcelo Serafim, Marinha Raupp e Natan 
Donadon – Titulares; Átila Lins, Lira Maia, Lúcio Vale, 
Sebastião Bala Rocha e Vanessa Grazziotin – Suplen-
tes; e, pela CREDN Marcondes Gadelha – Presidente; 
Átila Lins, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Major Fábio 
e Renato Amary – Titulares; Júlio Delgado, Leonardo 
Monteiro, Marcelo Itagiba, Walter Ihoshi e William Woo 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Pedro 
Wilson, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Carlos Souza, Dalva Figueiredo, Fran-
cisco Praciano, Lindomar Garçon, Luciano Castro, 
Marcelo Castro e Wellington Fagundes da CAINDR e 
os Deputados Aldo Rebelo, Antonio Carlos Pannunzio, 
Augusto Carvalho, Clodovil Hernandes, Décio Lima, 
Edio Lopes, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, Fran-
cisco Rodrigues, George Hilton, Ibsen Pinheiro, Íris 
de Araújo, Jair Bolsonaro, João Almeida, Luiz Sérgio, 
Márcio Reinaldo Moreira, Maria Lúcia Cardoso, Nilson 
Mourão, Perpétua Almeida, Professor Ruy Pauletti, 
Raul Jungmann, Sabino Castelo Branco, Sebastião 
Madeira, Takayama da CREDN. ABERTURA: A Pre-
sidente, Deputada Janete Capiberibe, declarou aber-
tos os trabalhos informando que a presente reunião 
foi decorrente da aprovação dos Requerimentos n.º 
113/07 – CAINDR, do Deputado Asdrubal Bentes, n.° 
318/08 – CAINDR, da Deputada Janete Capiberibe e 
n.° 145/08 – CREDN, do Deputado Júlio Delgado e em 
seguida passou a palavra ao Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Deputado 
Marcondes Gadelha. EXPEDIENTE: A AUDIÊNCIA 
PÚBLICA contou com a presença dos expositores 

Senhor Márcio Meira, Presidente da Fundação Na-
cional do Índio (Funai); Senhora Ministra Ana Lucy 
Gentil Cabral Petersen, Diretora do Departamento 
de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério 
das Relações Exteriores; Senhor Coronel-Aviador 
José Hugo Volkmer, Subsecretário de Administração 
Financeira do Comando da Aeronáutica; Senhora 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira Coorde-
nadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; Senhor Kleber dos San-
tos Karipuna, Secretário-Executivo da Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB); Senhor Camilo Capiberibe, Deputado Esta-
dual, Presidente da Comissão de Direitos da Pessoa 
Humana, Questões de Gênero, Assuntos Indígenas, 
da Mulher, do Idoso, da Criança, do Adolescente, do 
Afro-Brasileiro e Defesa do Consumidor (CDPH) da 
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá. Acom-
panharam a audiência, as lideranças indígenas Ta-
deu Waiana, Juventinho Kaxuyana, Patena Wajãpi, 
Luciano dos Santos, Gilberto Iaparrá, Gregório Naze-
azeno Lod, Fernando Forte, Marivaldo Diogo Macial, 
Carlos Ferreira, Yanomami dos Santos Silva, Ramos 
dos Santos e Emiliano Gabriel; e os Representantes 
da FUNAI do norte do Pará e Amapá, Estela Maria 
dos Santos Oliveira, Frederico de Miranda Oliveira 
e Simone Vidal da Silva. A Presidente Janete Capi-
beribe convidou os expositores a tomarem assento 
à Mesa e passou a palavra à Senhora Ministra Ana 
Lucy Gentil Cabral Petersen, para que fizesse sua 
exposição. Prosseguindo, a Presidente concedeu a 
palavra aos demais expositores, pela ordem, Senhor 
Coronel-Aviador José Hugo Volkmer, Senhora Debo-
rah Macedo Duprat de Britto Pereira, Senhor Kleber 
dos Santos Karipuna, Senhor Camilo Capiberibe e 
Senhor Márcio Meira. Terminadas as exposições a 
Presidente CAINDR passou a palavra ao Deputado 
Asdrubal Bentes, um dos requerentes dessa audiên-
cia. Em seguida concedeu a palavra aos deputados 
inscritos para o debate, Deputado Neudo Campos 
e Deputada Maria Helena, para que fizessem suas 
considerações. Finalizando, a Deputada Janete Capi-
beribe concedeu a palavra aos expositores para que 
respondessem às interpelações dos parlamentares 
e seguidamente fizessem as considerações finais. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente da CAINDR agradeceu a todos e encer-
rou os trabalhos às dezessete horas e trinta e três. 
E, para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, Secre-
tária da CAINDR, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pela Presidente, 
Deputada Janete Capiberibe, , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária de 
Audiência Pública Conjunta com a Comissão do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
realizada em 21 de maio de 2008.

Às onze horas e dois minutos do dia vinte e um 
de maio de dois mil e oito, reuniram-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional e a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, no Plenário 2 do Anexo II, da 
Câmara dos Deputados, para discutir “Política de 
Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia”. 
A Audiência contou com a presença pela Comissão 
da Amazônia, dos Senhores Deputados Janete Capi-
beribe – Presidente; Maria Helena e Neudo Campos 
– Vice-Presidentes; Dalva Figueiredo, Francisco Pra-
ciano, Luciano Castro, Marcelo Serafim, Marinha Rau-
pp e Natan Donadon – Titulares; Giovanni Queiroz, 
Gladson Cameli, Marcio Junqueira, Moreira Mendes, 
Nilmar Ruiz, Paulo Rocha, Vanessa Grazziotin e Ze-
quinha Marinho – Suplentes. Pela Comissão do Meio 
Ambiente, compareceram os Deputados André de 
Paula – Presidente, Antonio Carlos Mendes Thame, 
Marina Maggessi, Mário de Oliveira e Sarney Filho – 
Titulares; Fábio Souto, Fernando Gabeira, Homero 
Pereira, Iran Barbosa, Paulo Teixeira e Wandenkolk 
Gonçalves – Suplentes; Devanir Ribeiro, Fernando 
Melo, Francisco Rodrigues, José Genoíno, Laurez 
Moreira, Leonardo Monteiro, Marcelo Almeida – não-
membros. Deixaram de comparecer, pela Comissão 
da Amazônia, os Deputados Asdrubal Bentes, Carlos 
Souza, Lindomar Garçon, Marcelo Castro, Sergio Pe-
tecão e Wellington Fagundes. ABERTURA: Havendo 
número regimental, a senhora Presidente, Deputada 
Janete Capiberibe, declarou abertos os trabalhos, fez 
uma explanação sobre a importância da audiência, 
informando que esta foi decorrente da aprovação dos 
requerimentos da CAINDR nº 363/08 da Deputada 
Vanessa Grazziotin, subscrito pelos Deputados Lu-
ciano Castro e Giovanni Queiroz; Requerimento n° 
371/08 da Deputada Dalva Figueiredo, subscrito pelo 
Deputado Sérgio Petecão; Requerimento n° 372/08 da 
Deputada Janete Capiberibe; e da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Requeri-
mento n° 182/08 do Deputado Nilson Pinto, subscrito 
pelos Deputados André de Paula, Marcelo Almeida, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Ricardo Tripoli, Gival-
do Carimbão, Germano Bonow, Luiz Carreira, Morei-
ra Mendes e Wandenkolk Gonçalves. EXPEDIENTE: 

A AUDIÊNCIA PÚBLICA, contou com a presença do 
Ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, Sr. Mangabeira Unger, que fez uso da pa-
lavra por meia hora. Em seguida, a Presidente Janete 
Capiberibe concedeu a palavra aos autores dos reque-
rimentos que se encontravam presentes: Deputados 
Nilson Pinto, Vanessa Grazziotin e Giovanni Queiroz. 
O Deputado Sarney Filho, na condição de presiden-
te da Frente Parlamentar Ambientalista, também fez 
uso da palavra. A presidente esclareceu que o expo-
sitor, Ministro Mangabeira Unger, solicitou brevidade 
nas interpelações, pois teria de deixar o plenário da 
reunião às doze horas e trinta minutos, ”em razão de 
compromissos inadiáveis”. Após protestos de alguns 
parlamentares e ponderações de outros, ficou acor-
dado – com gestões da Presidente – que o Ministro 
voltaria para retomar os trabalhos daquela audiência 
no dia onze de junho, quarta-feira às dez horas, sendo 
garantida a lista de inscrição na seguinte ordem: Már-
cio Junqueira (DEM-RR); Mendes Thame(PSDB-SP); 
Francisco Rodrigues (DEM-RR); José Genoíno (PT-
SP); Marinha Raupp (PMDB-RO); Francisco Praciano 
(PT-AM); Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP); e 
Moreira Mendes (PPS-RO). ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Presidente Deputada Janete 
Capiberibe, agradeceu a todos e encerrou os trabalhos 
às treze horas e trinta e nove minutos, convocando uma 
nova reunião para tratar do mesmo assunto no dia onze 
de junho, quarta-feira, às dez horas. E, para constar, 
eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela 
Presidente, Deputada Janete Capiberibe, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 14 
de maio de 2008. 

Às dez horas e trinta e um minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Walter Pi-
nheiro – Presidente; Ratinho Junior, Bilac Pinto e Pau-
lo Roberto – Vice-Presidentes; Ariosto Holanda, Beto 
Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Elismar 
Prado, Emanuel Fernandes, Gustavo Fruet, Iriny Lo-
pes, Jorge Bittar, Jorge Tadeu Mudalen, Jorginho Ma-
luly, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José Ro-
cha, Julio Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erundi-
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na, Maria do Carmo Lara, Miro Teixeira, Nelson Meurer, 
Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Pau-
lo Henrique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, Sandes 
Júnior, Silas Câmara, Wladimir Costa e Zequinha Ma-
rinho – Titulares; Ana Arraes, Angela Amin, Carlos 
Brandão, Colbert Martins, Djalma Berger, Dr. Nechar, 
Flávio Bezerra, Júlio Cesar, Nazareno Fonteles, Paulo 
Piau, Professora Raquel Teixeira, Roberto Britto e Ve-
loso – Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Abelardo Camarinha, Edigar Mão Branca, Enio 
Bacci, Jader Barbalho, Manoel Salviano, Mendes Ri-
beiro Filho e Vic Pires Franco. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 11ª 
reunião, realizada no dia 7 de maio de 2008. O Depu-
tado Bilac Pinto solicitou a dispensa da leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi APROVA-
DA por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou ao Plenário que: 1) recebeu do Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende, e do 
Presidente e CEO da Cadense Design Systems, Mike 
Fister, convite para a sessão de abertura do Fórum 
sobre Circuitos Integrados no Brasil, que será realiza-
da no dia 20 de maio, no Brasília Alvorada Park Hotel, 
nesta cidade; 2) recebeu do coordenador-geral do 
FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da Co-
municação, Celso Augusto Schröder, convite para par-
ticipar do painel “Reestruturação do Sistema e Con-
trole Público”, que integra a programação da XIV Ple-
nária Nacional do FNDC, no dia 16 de maio, em Bra-
sília; 3) a 5ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
será realizada de 20 a 26 de outubro do corrente ano; 
4) o Ato Normativo nº 1, de 2007 e a Recomendação 
da comissão, que define parâmetros para a apreciação 
dos atos de concessão e outorga dos serviços de ra-
diodifusão, foram publicados no Diário da Câmara dos 
Deputados, dia 9 de maio, suplemento ao nº 66; 5) 
recebeu do Ministério das Relações Exteriores, e en-
contra-se na secretaria desta comissão, para consulta 
dos senhores parlamentares, o estudo “The World e-
Parliament Report 2008”, publicado e realizado pelas 
instituições “Global Centre for ICT in Parliament, De-
partamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas (UNDESA) e União Inter-Parlamentar 
(IPU); 6) recebeu ofício do diretor-geral da Escola de 
Administração Fazendária, Mauro Sérgio Soares, so-
licitando apoio na divulgação do concurso de mono-
grafias “III Prêmio SEAE – 2008”, com inscrições aber-
tas até o dia 22 de setembro deste ano; 7) recebeu 
justificativa de ausência do deputado Sandes Junior, 
nos dias 2, 3, 9 e 16 de abril, em virtude de compro-
missos políticos partidários; 8) foram distribuídas aos 
relatores as seguintes proposições, cuja relação foi 

entregue aos membros da comissão nesta reunião: 24 
de abril – Deputado Arnaldo Jardim, TVR Nº 386/08; 
Deputado Edigar Mão Branca, TVR Nº 376/08; Depu-
tado Elismar Prado, TVR Nº 384/08; Deputado Emanuel 
Fernandes, PROJETO DE LEI Nº 2.339/07 e TVR Nº 
373/08; Deputado Gustavo Fruet, TVR Nº 381/08; De-
putada Iriny Lopes, PROJETO DE LEI Nº 1.730/07 e 
TVR Nº 387/08; Deputado José Mendonça Bezerra, 
TVR Nº 385/08; Deputado Manoel Salviano, TVR Nº 
374/08; Deputado Miro Teixeira, PROJETO DE LEI Nº 
1.238/07; Deputado Nelson Meurer, TVR Nº 380/08; 
Deputado Nelson Proença, TVR Nº 388/08; Deputado 
Roberto Britto, TVR Nº 383/08; Deputado Sandes Jú-
nior, TVR Nº 377/08; Deputado Zequinha Marinho, TVR 
Nº 379/08; 6 de maio – Deputado Bilac Pinto, PRO-
JETO DE LEI Nº 2.807/08; Deputado Nelson Proença, 
PROJETO DE LEI Nº 2.740/03; 7 de maio – Deputado 
Abelardo Camarinha, TVR Nº 423/08; Deputado Arios-
to Holanda, TVR Nº 419/08; Deputado Arnaldo Jardim, 
TVR Nº 428/08; Deputado Beto Mansur, TVR Nº 422/08; 
Deputado Bilac Pinto, TVR Nº 390/08; Deputada Cida 
Diogo, TVR Nº 411/08; Deputado Colbert Martins, TVR 
Nº 396/08 e TVR Nº 402/08; Deputado Cristiano Ma-
theus, TVR Nº 429/08; Deputado Davi Alcolumbre, TVR 
Nº 407/08; Deputado Edigar Mão Branca, TVR Nº 
424/08; Deputado Elismar Prado, TVR Nº 440/08; De-
putado Emanuel Fernandes, TVR Nº 371/08; Deputa-
do Fernando Ferro, TVR Nº 400/08; Deputado Gusta-
vo Fruet, TVR Nº 414/08; Deputada Iriny Lopes, TVR 
Nº 421/08; Deputado Jorge Bittar, TVR Nº 399/08 e 
TVR Nº 415/08; Deputado Jorge Tadeu Mudalen, TVR 
Nº 430/08; Deputado Jorginho Maluly, TVR Nº 392/08 
e TVR Nº 433/08; Deputado José Carlos Araújo, TVR 
Nº 412/08; Deputado José Chaves, TVR Nº 404/08; 
Deputado José Mendonça Bezerra, TVR Nº 420/08; 
Deputado José Rocha, TVR Nº 393/08 e TVR Nº 438/08; 
Deputado Julio Semeghini, TVR Nº 291/08 e TVR Nº 
437/08; Deputado Jurandy Loureiro, TVR Nº 417/08; 
Deputada Luiza Erundina, TVR Nº 232/07; Deputado 
Manoel Salviano, TVR Nº 436/08; Deputada Maria do 
Carmo Lara, TVR Nº 397/08; Deputado Mendes Ribei-
ro Filho, TVR Nº 403/08; Deputado Nelson Meurer, TVR 
Nº 439/08; Deputado Nelson Proença, TVR Nº 395/08; 
Deputado Paulo Bornhausen, TVR Nº 426/08; Depu-
tado Paulo Henrique Lustosa, TVR Nº 409/08; Depu-
tado Paulo Piau, TVR Nº 435/08; Deputado Paulo Ro-
berto, TVR Nº 394/08 e TVR Nº 432/08; Deputado 
Ratinho Junior, TVR Nº 405/08 e TVR Nº 425/08; De-
putada Rebecca Garcia, TVR Nº 434/08; Deputado 
Roberto Britto, TVR Nº 431/08; Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, TVR Nº 418/08; Deputado Silas Câmara, TVR 
Nº 401/08; Deputado Wladimir Costa, TVR Nº 398/08; 
Deputado Zequinha Marinho, TVR Nº 410/08. Antes 
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de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente lembrou a to-
dos a realização de audiência pública, às 14h30, para 
“avaliação do desempenho do Conselho Consultivo da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do 
Conselho de Comunicação Social do Congresso Na-
cional”, e comunicou o cancelamento da audiência 
pública agendada para o dia 15 de maio, para “debate 
sobre a fusão das operadoras Oi e Brasil Telecom, a 
atuação da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) no caso e as propostas da reguladora para 
alteração do Plano Geral de Outorgas”. ORDEM DO 
DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 114/08 – do Sr. Paulo 
Bornhausen – que “requer sejam convidados a Sra. 
Tereza Cruvinel, Presidente da Empresa Brasil de Co-
municação e os servidores da TV Brasil, abaixo rela-
cionados: Sr. Luiz Lobo ex-Editor-Chefe, do Repórter 
Brasil, as Sras. Jaqueline Paiva, Chefe de Telejornais 
e Helena Chagas, Diretora de Jornalismo e Chefe de 
Telejornais e o Sr. Nelson Breve – Assessor de Impren-
sa da Presidência da República, para comparecer esta 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática a fim de prestar esclarecimentos sobre as 
denúncias formuladas pelo Jornalista Luiz Lobo da 
suposta interferência do Palácio do Planalto, nos tele-
jornais da TV Brasil”. APROVADO. 2 – REQUERIMEN-
TO Nº 117/08 – da Sra. Rebecca Garcia – que “ Soli-
cita realização de Audiência Pública para discutir a Lei 
da Propriedade Industrial 9.279/96 e outros, apensa-
dos, que regula os direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial e seus impactos sobre a Lei 
10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica) e a Lei 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos)”. RETIRADO DE OFÍ-
CIO. 3 – REQUERIMENTO Nº 118/08 – da Sra. Re-
becca Garcia – que “ Solicita realização de Audiência 
Pública para discutir a Lei 10.973/04 (Lei de Inovação 
Tecnológica) e outros, apensados, que dispõe de in-
centivos à inovação e à pesquisa científica e tecnoló-
gica no ambiente produtivo”. RETIRADO DE OFÍCIO. 
4 – REQUERIMENTO Nº 119/08 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “solicita realização de Seminário sobre “Ciência 
e Tecnologia nos Portos Brasileiros”” APROVADO. 5 
– REQUERIMENTO Nº 120/08 – do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “requer a realização de Seminário sobre os 
10 anos da L.G.T e o futuro do setor de telecomunica-
ções”. Falou o Deputado Jorge Bittar. APROVADO. 6 
– REQUERIMENTO Nº 121/08 – do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “requer a realização de Seminário sobre “Po-
líticas Públicas e Autonomia Orçamentária dos Insti-
tutos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico”, 
como parte das atividades da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia”. APROVADO. 7 – REQUERI-
MENTO Nº 122/08 – do Sr. Walter Pinheiro – que “re-
quer a realização de Seminário para debater os avan-

ços promovidos pelas políticas governamentais de 
utilização de softwares livres no Brasil”. Falou o Depu-
tado Julio Semeghini. APROVADO. 8 – REQUERIMEN-
TO Nº 123/08 – do Sr. Julio Semeghini – que “requer 
a realização de Audiência Pública para debater a re-
gulamentação do uso da Internet nas eleições muni-
cipais de 2008”. Falaram os Deputados Paulo Bornhau-
sen, Emanuel Fernandes, Jorge Bittar e Bilac Pinto. 
APROVADO. 9 – REQUERIMENTO Nº 124/08 – do 
Sr. Julio Semeghini – que “solicita realização de Audi-
ência Pública para discutir os procedimentos de aná-
lise dos pleitos para gozo dos incentivos previstos pela 
Lei 11.077/04 (Política de Informática), assim como 
dos relatórios de prestação de contas a que se refere 
o art. 33 do Decreto 5.906/06”. Falou o Deputado Wal-
ter Pinheiro. APROVADO, COM A INCLUSÃO DE DE-
BATE SOBRE A POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEI-
RA. O DEPUTADO WALTER PINHEIRO SUBSCRE-
VEU O REQUERIMENTO. 10 – TVR Nº 24/07 – do 
Poder Executivo – (MSC 116/2007) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 98, de 16 de março de 2006, que outorga 
permissão à EDCOMUNICAÇÕES LTDA. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de Santa Branca, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE 
LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 165/07 
– do Poder Executivo – (MSC 450/2007) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 769, de 24 de outubro de 2006, 
que outorga autorização à Associação para o Desen-
volvimento Esportivo, Social e Cultural – ADESC, Ti-
mon – MA para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Timon, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 214/07 – do 
Poder Executivo – (MSC 542/2007) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 796, de 25 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização ao Grupo Cultural Semente do Vale 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Carbonita, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado WILSON BRAGA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 13 – TVR Nº 215/07 – do Poder Executivo – 
(MSC 545/2007) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
978, de 20 de novembro de 2006, que outorga permis-
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são à RÁDIO COMPANHEIRA FM LTDA. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Paraí, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 14 – TVR Nº 233/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 580/2007) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 92, de 21 de março de 2007, que outorga au-
torização à Associação Educativa e Cultural Eldorado 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Presidente Olegário, Estado de Minas 
Gerais”. RELATORA: Deputada ANA ARRAES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 15 – TVR Nº 1.277/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 1079/2006) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 328, de 06 de julho de 2006, que outorga au-
torização à Sociedade de Amparo a Cultura Vale do 
Acaraú para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Acaraú, Estado do Ceará”. RE-
LATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 16 – TVR Nº 269/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 105/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
581, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura de Gra-
mado Xavier a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Gramado Xavier, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado LOBBE 
NETO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 17 – TVR Nº 274/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 105/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 589, de 15 de setembro de 2006, que 
autoriza a Associação Civil de Radiodifusão Comuni-
tária Iguaraçu FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Iguaraçu, Estado do Pa-
raná”. RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 18 – TVR Nº 279/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 105/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 142, de 12 de abril de 2007, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Arez/RN – ACCCARN a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Arez, Estado 

do Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado CRIS-
TIANO MATHEUS. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR 
Nº 282/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 197, de 23 de maio de 
2007, que autoriza a Associação de Comunicação e 
Cultura de Taquaraçu de Minas – ACCTM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Taquaraçu de Minas, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 20 – TVR Nº 283/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 105/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
202, de 28 de maio de 2007, que autoriza a Associa-
ção de Integração Comunitária Vida a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Mi-
randa, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
21 – TVR Nº 285/08 – do Poder Executivo – (MSC 
105/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 233, de 28 de 
maio de 2007, que autoriza a Associação dos Produ-
tores Rurais de Santana do Itararé – PR – A.P.R a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Santana do Itararé, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 22 – TVR Nº 292/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 105/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
312, de 19 de junho de 2007, que autoriza a Associa-
ção Jardim América de Desenvolvimento e Assistência 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Capão do Leão, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ABELARDO 
CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 23 – TVR Nº 
293/08 – do Poder Executivo – (MSC 105/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 317, de 19 de junho de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária Itapetinguen-
se João Félix Neto a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Itapetinga, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
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NIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 299/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 105/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 400, de 24 de julho de 2007, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária “União e 
Paz” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Viamão, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATORA: Deputada ANA ARRAES. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 25 – TVR Nº 309/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 106/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
229, de 3 de maio de 2004, que autoriza a Associação 
Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Bom Jesus do Norte, Estado do Espírito Santo”. RE-
LATOR: Deputado DR. NECHAR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 26 – TVR Nº 311/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 106/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
278, de 9 de maio de 2006, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Orocó, Estado de Pernambuco”. RELATORA: De-
putada ANGELA AMIN. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 
– TVR Nº 313/08 – do Poder Executivo – (MSC 
106/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 417, de 4 de 
setembro de 2006, que autoriza a Associação de Co-
municação Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Rosário do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ CARLOS ARAÚJO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 
– TVR Nº 314/08 – do Poder Executivo – (MSC 
106/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 418, de 4 de 
setembro de 2006, que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária Três Rios a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Cacequi, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado COLBERT 
MARTINS. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – TVR Nº 315/08 
– do Poder Executivo – (MSC 106/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 681, de 23 de outubro de 2006, 

que autoriza a Associação Cultural de Pranchita a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Pranchita, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado GERSON PERES. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
30 – TVR Nº 318/08 – do Poder Executivo – (MSC 
106/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 745, de 24 de 
outubro de 2006, que autoriza a Associação Cultural 
e Comunitária de Itapema a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Itapema, Es-
tado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado NAZA-
RENO FONTELES. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 31 – TVR 
Nº 319/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 784, de 25 de outubro de 
2006, que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura Compromisso com a Verdade e 
a Vida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Cosmópolis, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 32 – TVR Nº 321/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 106/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 17, 
de 3 de janeiro de 2007, que autoriza a Associação 
das Mulheres de São Pedro a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Jucás, Estado 
do Ceará”. RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS. 
PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 33 – TVR Nº 337/08 
– do Poder Executivo – (MSC 106/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007, 
que autoriza a Associação de Ecologia e Meio Am-
biente de Piranhas – Grupo Ema a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Piranhas, 
Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado EMANUEL 
FERNANDES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – TVR Nº 
341/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 595, de 16 de outubro de 
2007, que autoriza a Associação Santo Antônio a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Caridade, Estado do Ceará”. RELATOR: De-
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putado JORGINHO MALULY. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
35 – TVR Nº 342/08 – do Poder Executivo – (MSC 
106/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 596, de 16 de 
outubro de 2007, que autoriza a Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Cultural FM de Exu Pernam-
buco – PE a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Exu, Estado de Pernambu-
co”. RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 36 – TVR Nº 344/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 106/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
613, de 6 de novembro de 2007, que autoriza a Asso-
ciação Rádio Comunitária Portomar a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ipo-
juca, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR Nº 
349/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003, 
que outorga permissão à Ivanov Comunicação e Par-
ticipações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Gua-
piaçú, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
RAUL JUNGMANN. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 38 – TVR 
Nº 354/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 311, de 24 de agosto de 
2004, que outorga permissão à Bispo & Fernandes 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado DR. ADIL-
SON SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 39 – TVR Nº 
356/08 – do Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006, 
que outorga permissão à Rádio Cidade São José Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de São José, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ELISMAR 
PRADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 40 – TVR Nº 357/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que “subme-

te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006, que ou-
torga permissão à Terra FM Comunicações Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Terra Rica, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 41 – TVR Nº 358/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 258, 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 Araguaçu, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 42 – TVR Nº 359/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 107/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
494, de 13 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Sistema Regional de Comunicação Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no município de Nova Aliança, Esta-
do de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 362/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à Rádio Thalento FM Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Rio Azul, Estado do Para-
ná”. RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUS-
TOSA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 365/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 107/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006, que 
outorga permissão à Albarello & Folle Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Palmitinho, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: Deputada 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 45 – TVR Nº 367/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 107/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
221, de 28 de maio de 2007, que outorga permissão 
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à Rádio Diplomata Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no muni-
cípio de São Marcos, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado WALTER BRITO NETO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 46 – TVR Nº 369/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 107/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 387, de 13 de julho de 2007, que outorga per-
missão à Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Pato Branco, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado SANDES JÚ-
NIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 47 – TVR Nº 373/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 180/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 93, de 23 de janeiro de 2004, que 
outorga autorização à Associação Comunitária Nossa 
Senhora de Copacabana para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EMA-
NUEL FERNANDES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 48 
– TVR Nº 377/08 – do Poder Executivo – (MSC 
180/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 424, de 19 de 
novembro de 2004, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Cultura e Radiodifusão de Car-
naubal – Ceará para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Carnaubal, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 49 – TVR Nº 379/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 180/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 116, de 16 de fevereiro de 2005, que outorga 
autorização à Associação Comunitária São Vicente de 
Paula para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Nova Andradina, Estado do 
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA 
MARINHO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 – TVR Nº 380/08 
– do Poder Executivo – (MSC 180/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 86, de 16 de março de 2006, que 
outorga autorização à Associação Comunitária de Car-
rancas para executar, pelo prazo de dez anos, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Carrancas, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 51 – TVR Nº 381/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 180/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 690, de 23 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária Cultural 
Areiense para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Areias, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 52 – TVR Nº 383/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 180/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
718, de 23 de outubro de 2006, que outorga autoriza-
ção à Rádio Comunitária Transvalle FM para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 53 – TVR Nº 384/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 180/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
725, de 23 de outubro de 2006, que outorga autoriza-
ção à Associação Rádio Comunitária Avante Lençóis 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Lençóis, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado ELISMAR PRADO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
54 – TVR Nº 385/08 – do Poder Executivo – (MSC 
180/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 766, de 24 de 
outubro de 2006, que outorga autorização à Associa-
ção de Difusão Comunitária de Olivedos para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Olivedos, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
55 – PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bor-
nhausen – que “dispõe sobre a organização e explo-
ração das atividades de comunicação social eletrônica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, 
PL 332/2007 e PL 1908/2007) RELATOR: Deputado 
JORGE BITTAR. PARECER: Parecer às emendas 
apresentadas ao Substitutivo do Relator , Dep. Jorge 
Bittar (PT-RJ), pela aprovação deste, dos Projetos de 
Lei nºs 70/07, 332/07 e 1.908/07, apensados; das 
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Emendas de nºs 1 a 12/2007 da CCTCI, das Emendas 
ao Substitutivo de nºs 17, 27, 69, 71, 121, 135 e 
136/2007; pela aprovação parcial das Emendas ao 
Substitutivo de nºs 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 
28, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 
58, 59, 61, 64, 67, 68, 70, 80, 81, 86, 90, 93, 97, 98, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 139, 140, 
141 e 142; e pela rejeição das Emendas ao Substitu-
tivo de nºs 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 
26, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 
52, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 
99, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 124, 125, 130, 
131, 132, 133, 134, 137, 138, 143, 144 e 145; da CC-
TCI, na forma do novo Substitutivo. Vista conjunta 
aos Deputados Colbert Martins, José Rocha, Julio 
Semeghini, Miro Teixeira, Nelson Proença, Paulo 
Henrique Lustosa e Paulo Roberto, em 09/04/2008. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 56 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.120/07 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que 
“dispõe sobre o processo de disseminação da produ-
ção técnico-científica pelas instituições de ensino su-
perior no Brasil e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela apro-
vação, com emendas. Vista ao Deputado Bilac Pinto, 
em 19/09/2007. Discutiram a matéria os Deputados 
Julio Semeghini, Bilac Pinto, Luiza Erundina e Rodrigo 
Rollemberg. PARECER DO RELATOR, DEP. ARIOS-
TO HOLANDA (PSB-CE), COM COMPLEMENTAÇÃO 
DE VOTO, PELA APROVAÇÃO COM EMENDAS. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. 57 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.352/07 – do Sr. José Guimarães – que “mo-
difica a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado SANDES 
JÚNIOR. PARECER: pela rejeição. Discutiram a maté-
ria os Deputados Emanuel Fernandes, Julio Semeghi-
ni, Walter Pinheiro e Luiza Erundina. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 58 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.575/07 – do Sr. Pedro Wilson – que “institui o ano 
de 2008 como o Ano dos Direitos Humanos e da Ci-
dadania, em alusão ao sexagenário da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e aos vinte anos da 
Constituição Federal de 1988”. RELATORA: Deputada 
LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. Durante a apreciação dos itens 5 a 7 e 10 a 54, 
ocupou a presidência o Deputado Ratinho Junior. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às doze horas e três 
minutos. Para constar, eu,  , Myriam Gonçalves Teixei-
ra de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que 

será assinada pelo Presidente e encaminhada à publi-
cação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado 
Walter Pinheiro, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião Ordinária, realizada em 14 
de maio de 2008.

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados João Matos – Presidente e Rogério 
Marinho – Vice-Presidente; com a presença dos Se-
nhores Osvaldo Reis – Vice-Presidente; Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, Iran Barbosa, 
Ivan Valente, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lira Maia, 
Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neilton Mulim, Nilmar 
Ruiz, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora 
Raquel Teixeira, Raul Henry, Reginaldo Lopes e Waldir 
Maranhão – Titulares; Antonio Bulhões, Ariosto Holan-
da, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Gilmar Machado, João 
Oliveira, Jorginho Maluly, Mauro Benevides, Milton 
Monti, Paulo Renato Souza, Pedro Wilson, Professor 
Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de Matos, Renato 
Molling e Rodrigo Rocha Loures – Suplentes. Compa-
receu também o Deputado Reinaldo Nogueira. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Alex Canziani, Frank 
Aguiar, Severiano Alves e Walter Brito Neto. Justificou 
a ausência a Deputada Nice Lobão. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas da 
12ª, 13ª e 14ª reuniões, realizadas nos dias sete, oito 
e treze de maio de 2008, respectivamente. Em votação, 
as Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIEN-
TE: O Presidente solicitou aos membros que manifes-
tassem suas preferências para integrar as Subcomis-
sões Permanentes e Especiais da Comissão de Edu-
cação e Cultura para que se procedesse às suas ins-
talações. ORDEM DO DIA: Por ser autor do Requeri-
mento n° 158/08, item 1 da pauta, o Deputado João 
Matos passou a presidência ao Deputado Rogério Ma-
rinho. 1 – REQUERIMENTO Nº 158/08 – do Sr. João 
Matos – que “solicita que seja apreciada a implantação 
do Blog da Comissão de Educação e Cultura”. Em vo-
tação, foi aprovado unanimemente o requerimento. O 
Deputado João Matos reassumiu a presidência. 2 – 
REQUERIMENTO Nº 159/08 – do Sr. Ivan Valente – 
que “requer a realização de Audiência Pública com a 
finalidade de debater a participação do capital estran-
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geiro nas instituições educacionais brasileiras”. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o requerimento. 
Em seguida, por acordo dos membros da Comissão, 
foram apreciadas em bloco as seguintes matérias: 
Bloco I – Proposições que autorizam o Poder Exe-
cutivo a criar instituições de ensino, com parecer 
pela rejeição e encaminhamento de Indicação ao 
Poder Executivo: 5 – PROJETO DE LEI Nº 1.456-
B/03 – do Sr. Carlos Abicalil – que “dispõe sobre a 
criação da Fundação Universidade Federal Autônoma 
dos Povos Indígenas”. RELATOR: Deputado IVAN VA-
LENTE. PARECER: pela rejeição, com encaminhamen-
to de Indicação ao Poder Executivo. Discutiu a matéria 
o Deputado Gastão Vieira. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
5.967-A/05 – do Sr. Wellington Fagundes – que “auto-
riza o Poder Executivo a instituir o Campus Universi-
tário de Campo Verde da Universidade Federal de Mato 
Grosso”. RELATORA: Deputada Professora Raquel 
Teixeira. PARECER: pela rejeição, com encaminha-
mento de Indicação ao Poder Executivo. 9 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.913-A/06 – do Sr. Wellington Fagundes 
– que “autoriza o Poder Executivo a transformar o 
Campus Universitário do Médio Araguaia da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Universida-
de Federal da Região do Araguaia em Mato Grosso e 
dá outras providências”. RELATORA: Deputada AN-
GELA PORTELA. PARECER: pela rejeição, com en-
caminhamento de Indicação ao Poder Executivo. Em 
votação, foram aprovados unanimemente os pareceres. 
Bloco II – Proposições que autorizam o Poder Exe-
cutivo a criar instituição de ensino, com parecer 
pela aprovação: 6 – PROJETO DE LEI Nº 5.184-A/05 
– do Sr. Barbosa Neto – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Fundação Universidade Federal do Nor-
te Goiano , no Estado de Goiás e dá outras providên-
cias” (Apensado PL n° 5.380/05) RELATOR: Deputado 
Osvaldo Reis. PARECER: pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 5.184/08 e pela rejeição do PL nº 5.380/05, 
apensado. 14 – PROJETO DE LEI Nº 369-A/07 – do 
Sr. Inocêncio Oliveira – que “dispõe sobre a criação da 
Fundação Universidade Federal do Agreste, no Esta-
do de Pernambuco, e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: pela 
aprovação. Em votação, foram rejeitados os pareceres. 
Foi designado relator do voto vencedor o Deputado 
Carlos Abicalil, que proferiu os pareceres pela rejeição, 
com encaminhamento de Indicação ao Poder Execu-
tivo. Em votação, foram aprovados unanimemente os 
pareceres vencedores. Os pareceres dos Deputados 
Osvaldo Reis e Ariosto Holanda passaram a constituir 
votos em separado. Bloco III – Proposições inclusas 
no art. 32, IX, “f” do Regimento Interno, com pare-
ceres pela aprovação (Homenagem Cívica): 4 – 

PROJETO DE LEI Nº 1.832/07 – do Senado Federal 
(Senador Geraldo Mesquita Junior – PLS n° 27/07) – 
que “denomina Euclides da Cunha o trecho acreano 
da rodovia BR-364 e altera a Lei nº 8.733, de 25 de 
novembro de 1993, que dá a denominação de Presi-
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira à rodovia BR-
364”. RELATORA: Deputada Angela Portela. PARECER: 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.832/07, na forma 
do Substitutivo aprovado pela Comissão de Viação e 
Transportes. 24 – PROJETO DE LEI Nº 1.953/07 – do 
Sr. Luiz Fernando Faria – que “denomina Rodovia His-
toriador Osvaldo Henrique Castello Branco a BR-499, 
entre o entroncamento com a BR-040 e o Museu Casa 
de Cabangu, no Município de Santos Dumont, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado Elismar Prado. 
PARECER: pela aprovação. Em votação, foram apro-
vados unanimemente os pareceres. Encerradas as 
votações em bloco, passou-se à apreciação dos de-
mais itens da pauta. Tendo em vista o encerramento 
da última reunião deliberativa, realizada no dia sete de 
maio, durante o processo de votação do Projeto de Lei 
n° 1.361/07, o Presidente passou, então, à votação do 
referido projeto. 19 – PROJETO DE LEI Nº 1.361/07 
– do Sr. Fernando de Fabinho – que “dispõe sobre a 
proibição de fiador para matrícula e renovação de ma-
trícula em faculdades privadas nos Estados, Municípios 
e no Distrito Federal e dá outras providências.” RELA-
TOR: Deputado Professor Ruy Pauletti. PARECER: 
pela aprovação. Em votação, foi aprovado o parecer 
contra os votos dos Deputados Antônio Carlos Biffi, 
Carlos Abicalil, Pedro Wilson e Iran Barbosa. 3 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.046/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, que Altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais e dá outras providên-
cias”. (Apensado PL n° 1.197/07) RELATOR: Deputa-
do Frank Aguiar. PARECER: a proferir. Com base no 
artigo 52, § 3º, do Regimento Interno, o Presidente 
designou o Deputado Rodrigo Rocha Loures novo re-
lator da matéria. Retirado de pauta de ofício. 8 – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.749-A/06 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para reservar parte dos recursos do Fundo 
Nacional de Cultura a projetos destinados a pessoas 
portadoras de necessidades especiais”. RELATOR: 
Deputado Angelo Vanhoni. PARECER: pela aprovação. 
Foi designado relator substituto o Deputado Carlos 
Abicalil, que proferiu seu parecer pela aprovação. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Iran Barbosa, Lobbe 
Neto e Maria do Rosário. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
6.993/06 – do Sr. Rubens Otoni – que “acrescenta in-
ciso ao art. 12 e ao art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de 



23932 Quinta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2008

dezembro de 1996, que Estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional, para assegurar a liberdade 
de organização das entidades representativas de es-
tudantes”. RELATORA: Deputada Alice Portugal. PA-
RECER: pela aprovação, com Substitutivo. Foi desig-
nada relatora substituta a Deputada Maria do Rosário, 
que proferiu seu parecer pela aprovação, com Substi-
tutivo. Discutiu a matéria o Deputado Carlos Abicalil. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 7.582/06 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “institui a concessão de bolsas de 
estudo em cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública constan-
tes do art. 144 da Constituição Federal”. RELATOR: 
Deputado Joaquim Beltrão. PARECER: pela aprova-
ção, com Substitutivo. Retirado de pauta a requeri-
mento da Deputada Fátima Bezerra. 12 – PROJETO 
DE LEI Nº 7.666-A/06 – dos Srs. Ricardo Santos e 
Manato – que “dispõe sobre o regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, na organização dos seus sistemas de 
ensino e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado Raul Henry. PARECER: pela rejeição. Foi desig-
nado relator substituto o Deputado Lobbe Neto, que 
proferiu seu parecer pela rejeição. Discutiram a ma-
téria os Deputados Carlos Abicalil e Professor Ruy 
Pauletti. Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer. 13 – PROJETO DE LEI Nº 104/07 – do Sr. 
Rodrigo Rollemberg – que “altera dispositivos da Lei 
nº 10.260, de 2001, que Dispõe sobre o Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências.” (Apensado PL n° 783/07) RELA-
TOR: Deputado Dr. Ubiali. PARECER: pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 104/07 e do PL nº 783/07, apen-
sado, com Substitutivo. Discutiram a matéria os Depu-
tados Carlos Abicalil, Jorginho Maluly e Reginaldo 
Lopes. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa-
recer. 15 – PROJETO DE LEI Nº 782-A/07 – do Sr. 
Edigar Mão Branca – que “dispõe sobre o uso faculta-
tivo de chapéu em estabelecimentos público e privado”. 
RELATOR: Deputado Jorginho Maluly. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Átila Lira. 16 – PROJE-
TO DE LEI Nº 838/07 – do Sr. Marcos Montes – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do orien-
tador educacional nas instituições públicas de educa-
ção básica”. (Apensado PL n° 2.238/07) RELATOR: 
Deputado Carlos Abicalil. PARECER: pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 838/07 e do PL nº 2.238/07, apensa-
do. Discutiram a matéria os Deputados Professor Ruy 
Pauletti e Nilmar Ruiz, a qual expôs as razões do voto 
em separado que estava apresentando. O Deputado 
Carlos Abicalil entendeu que as alterações propostas 
pela Deputada Nilmar Ruiz contribuiam para aperfei-

çoar a proposição e acatou, com alterações, o Subs-
titutivo apresentado por ela. Em votação, foi aprovado 
o parecer reformulado do relator, pela aprovação do 
PL n° 838/07, e do PL n° 2.238/07, apensado, com 
Substitutivo, contra o voto do Deputado Gastão Vieira. 
A Deputada Nilmar Ruiz apresentou voto em separado. 
17 – PROJETO DE LEI Nº 1.031/07 – do Sr. Professor 
Ruy Pauletti – que “dispõe sobre a criação do ProMed, 
Programa de concessão de bolsas de estudo no En-
sino Médio em instituições de ensino privado, e dá 
outras providências”. RELATORA: Deputada Nilmar 
Ruiz. PARECER: pela aprovação. Discutiram a maté-
ria os Deputados Gilmar Machado, Reginaldo Lopes, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, 
Angelo Vanhoni, Renato Molling, Waldir Maranhão, 
Pedro Wilson, Dr. Ubiali e Professor Ruy Pauletti. So-
bre a Mesa requerimento de adiamento de votação, 
por cinco sessões, do PL n° 1.031/07, de autoria do 
Deputado Carlos Abicalil. Em votação, foi rejeitado o 
requerimento. Em votação o PL n° 1.031/07, foi apro-
vado o parecer da relatora, contra os votos dos De-
putados Gilmar Machado, Antônio Carlos Biffi, Carlos 
Abicalil, Fátima Bezerra, Pedro Wilson, Angelo Va-
nhoni e Iran Barbosa. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
1.088/07 – do Sr. Gastão Vieira – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir o 
exame nacional de certificação como pré-requisito para 
o exercício do magistério na educação básica e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado Paulo Re-
nato Souza. PARECER: pela aprovação. Discutiram a 
matéria os Deputados Gastão Vieira, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, Jorginho Maluly, Átila Lira, Lelo Coimbra, 
Alice Portugal, Ivan Valente, Waldir Maranhão e Pro-
fessor Setimo. Retirado de pauta de ofício. ENCER-
RAMENTO: Deixando de deliberar sobre os PLs n°s 
1.520-A/07, 1.744/07, 1.816/07, 1.851/07, 2.009/07, 
2.217/07, 2.357/07 e 2.445/07, o Presidente encerrou 
os trabalhos às treze horas e quarenta e cinco minu-
tos, antes convocando os membros para as seguintes 
reuniões no Plenário 10: Reunião Ordinária de Audi-
ência Pública a realizar-se amanhã, dia 15 de maio, 
quinta-feira, às 10h, para apresentar à Comissão de 
Educação e Cultura o resultado do Edital Mais Mu-
seus 2008, prestar homenagem aos 24 municípios 
agraciados e em comemoração ao Dia Internacional 
de Museus, 15 de maio; e ordinária deliberativa, a 
realizar-se no dia 21 de maio, quarta-feira, às 10h, 
para apreciar proposições. E, para constar, eu, Irace-
ma Marques, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputa-
do João Matos, Presidente, e encaminhada à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. 



Maio de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 29 23933 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 16ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica, realizada em 15 de maio de 2008.

Às dez horas e dezessete minutos do dia quinze 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, sob a presidência alternada dos 
Deputados Osvaldo Reis – Vice-Presidente e Angelo 
Vanhoni; com a presença dos Senhores Deputados 
Alice Portugal, Gastão Vieira, Lobbe Neto e Professor 
Setimo – Titulares; Dr. Talmir, Elismar Prado, João Oli-
veira, Pedro Wilson e Raimundo Gomes de Matos – Su-
plentes. Compareceram também os Deputados Chico 
D’Angelo , José Fernando Aparecido de Oliveira, Laurez 
Moreira, Luiz Carlos Setim e Moisés Avelino. Justificou 
a ausência a Deputada Nice Lobão. ABERTURA: O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e deu início à 
Audiência Pública para apresentar o resultado do Edital 
Mais Museus 2008 e, em comemoração ao Dia Inter-
nacional de Museus, 15 de maio, prestar homenagem 
aos 24 municípios agraciados, evento decorrente da 
aprovação do Requerimento n° 148/08, de autoria do 
Deputado Angelo Vanhoni. Em seguida, o Presidente 
convidou para compor a Mesa e iniciar suas exposi-
ções os Senhores Marco Antônio de Castilho Acco, 
Secretário de Articulação Institucional do Ministério da 
Cultura (MinC); José do Nascimento Júnior, Diretor do 
Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Deputado José 
Fernando Aparecido de Oliveira, Presidente da Fren-
te Parlamentar Mista em Defesa da Cultura; Patrícia 
Reis da Silva, Representante da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO); e Senador Cristovam Buarque, Presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Se-
nado Federal. Encerradas as exposições, o Presidente 
deu início aos debates. Manifestaram-se os Deputados 
João Oliveira, Chico D’Angelo, Alice Portugal e Pedro 
Wilson. Manifestaram-se também os Senhores Edson 
Antônio Primon, Prefeito de Matelândia-PR, que falou 
em nome dos 24 municípios agraciados, Sérgio Antônio 
Barreto de Faria, Thaís Velloso Cougo Pimentel, Luiz 
Tadeu de Vasconcelos, Júlio César Machado, Severi-
no Rodrigues dos Santos, Maria Angela dos Sanots 
Mascelani, Antônio Marcos de Oliveira Passos, Angela 
Maria da Silva de Oliveira, Luiz Guilherme Vergara, Ma-
ria Jandir Candéas, Patrícia Vieira de Oliveira Souza e 
Joana Euda Barbosa Mundukuru. ENCERRAMENTO: 
Concluídos os debates, o Presidente passou a palavra 
aos expositores para que fizessem suas considerações 

finais e, em seguida, agradeceu a presença dos con-
vidados, dos presentes e dos Parlamentares, en-
cerrando os trabalhos às treze horas e seis minutos. E 
para constar, eu, Iracema Marques, Secretária, lavrei 
a presente ATA, que depois de lida e aprovada será 
assinada pelo Deputado Angelo Vanhoni, Presidente 
em exercício, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar 
o acervo documental desta reunião. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 17ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica, realizada em 27 de maio de 2008.

Às quatorze horas e trinta e seis minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e oito, reuniu-se a 
Comissão de Educação e Cultura, no Plenário 10 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
alternada dos Deputados João Matos – Presidente; 
Fátima Bezerra e Pedro Wilson; com a presença dos 
Senhores Deputados Osvaldo Reis e Alex Canziani – 
Vice-Presidentes; Carlos Abicalil, Gastão Vieira, Iran 
Barbosa, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Neilton Mulim 
e Waldir Maranhão – Titulares; Costa Ferreira, Gilmar 
Machado, Jorginho Maluly, José Linhares, Mauro Be-
nevides – Suplentes. Compareceu também a Depu-
tada Jusmari Oliveira. Apresentou justificativa de au-
sência o Deputado Rogério Marinho. ABERTURA: O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e deu início 
à Audiência Pública para debater o Programa Brasil 
Profissionalizado, evento decorrente da aprovação do 
Requerimento n° 140/08, de autoria da Deputada Fáti-
ma Bezerra. Em seguida, o Presidente convidou para 
compor a Mesa e iniciar suas exposições os Senho-
res Eliezer Moreira Pacheco, Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da 
Educação; Ana Cristina Cabral Medeiros, Secretária 
de Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do 
Norte e Irineu Mário Colombo, Diretor de Articulação e 
Projetos Especiais do Ministério da Educação (MEC). 
Encerradas as exposições, o Presidente deu início aos 
debates. Manifestaram-se os Deputados Alex Canziani, 
Jorginho Maluly, Fátima Bezerra e Pedro Wilson. EN-
CERRAMENTO: Concluídos os debates, o Presidente 
passou a palavra aos expositores para que fizessem 
suas considerações finais e, em seguida, agradeceu 
a presença dos convidados, dos presentes e dos 
Parlamentares, encerrando os trabalhos às dezes-
seis horas e vinte e seis minutos. E para constar, eu, 
Iracema Marques, Secretária, lavrei a presente ATA, 
que depois de lida e aprovada será assinada pela 
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Deputada Fátima Bezerra, Presidente em exercício, e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de maio de 2008.

Às dez horas e dezessete minutos do dia vinte e 
oito de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado 
João Matos – Presidente; com a presença dos Senho-
res Deputados Osvaldo Reis e Alex Canziani – Vice-
Presidentes; Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, 
Frank Aguiar, Gastão Vieira, Iran Barbosa, Ivan Valen-
te, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lira Maia, Lobbe 
Neto, Maria do Rosário, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, 
Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Professora Raquel 
Teixeira, Reginaldo Lopes e Waldir Maranhão – Titula-
res; Antonio Bulhões, Dalva Figueiredo, Dr. Talmir, Dr. 
Ubiali, Elismar Prado, Gilmar Machado, Jorginho Ma-
luly, Mauro Benevides, Paulo Rubem Santiago, Pedro 
Wilson, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Rodrigo Rocha Loures – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Nice Lobão, Raul Henry, 
Severiano Alves e Walter Brito Neto. Apresentou jus-
tificativa de ausência o Deputado Rogério Marinho. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM DO 
DIA: O Presidente convidou os consultores Paulo de 
Sena, da Consultoria Legislativa, e Raquel Dolabela 
D. L. Vasconcelos, da Consultoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, para comporem a mesa, com 
o objetivo de auxiliar os trabalhos e dirimir quaisquer 
dúvidas dos parlamentares. Em seguida, o Presidente 
colocou as emendas em discussão. Manifestaram-se 
os Deputados Carlos Abicalil e Paulo Rubem Santiago. 
Manifestaram-se também a consultora Raquel Dola-
bela D. L. Vasconcelos e o consultor Paulo de Sena 
para prestar alguns esclarecimentos. Após, o Presi-
dente anunciou o início da votação das sugestões de 
emendas. EMENDAS COM RELAÇÃO À PRIORIZA-
ÇÃO DE METAS: 1 – SUGESTÃO DE EMENDA À 
LDO Nº 1/08 – da Comissão de Educação e Cultura 
– “sugestão de Emenda à LDO 2009 – PLN 01/08-CN 
– Programa 1073 – Brasil Universitário – Ação 8551 – 
Complementação para o Funcionamento das Institui-

ções Federais de Ensino Superior – Produto (unidade 
de medida): Instituição Apoiada (unidade) – 58”. Em 
votação, foi APROVADA A SLD 1/08. 2 – SUGESTÃO 
DE EMENDA À LDO Nº 2/08 – da Comissão de Edu-
cação e Cultura – “sugestão de Emenda à LDO 2009 
– PLN 01/2008-CN – Programa 1073 – Brasil Univer-
sitário – Ação 0048 – Apoio a Entidades de Ensino 
Superior Não Federais – Produto (unidade de medida): 
Entidade Apoiada (unidade) – 50”. Em votação, foi RE-
JEITADA A SLD 2/08. 3 – SUGESTÃO DE EMENDA 
À LDO Nº 3/08 – da Comissão de Educação e Cultura 
– “sugestão de Emenda à LDO 2009 – PLN 01/2008-
CN – Programa 1448 – Qualidade na Escola – Ação 
009U – Concessão de Bolsa de Iniciação à Docên-
cia – PIBID (CAPES) – Produto (unidade de medida): 
Bolsa Concedida (unidade) – 18.400”. Em votação, foi 
APROVADA A SLD 3/08. 4 – SUGESTÃO DE EMENDA 
À LDO Nº 4/08 – da Comissão de Educação e Cultura 
– “sugestão de Emenda à LDO 2009 – PLN 01/2008-
CN – Reforço de Meta – Programa 1448 – Qualidade 
na Escola – 09CW – Apoio à Reestruturação da Rede 
Física Pública da Educação Básica – Produto (unida-
de de medida): Escola Apoiada (unidade) – 640”. Em 
votação, foi APROVADA A SLD 4/08. 5 – SUGESTÃO 
DE EMENDA À LDO Nº 5/08 – da Comissão de Edu-
cação e Cultura – “sugestão de Emenda à LDO 2009 
– PLN 01/2008-CN – Reforço de Meta – Programa 
0168 – Livro Aberto – Ação 7367 – Modernização de 
Bibliotecas Públicas – Produto (unidade de medida): 
Biblioteca Modernizada (unidade) – 430”. Em vota-
ção, foi APROVADA A SLD 5/08. 6 – SUGESTÃO DE 
EMENDA À LDO Nº 6/08 – da Comissão de Educação 
e Cultura – “sugestão de Emenda à LDO 2009 – PLN 
2009-CN – Inclusão de Ação – Programa 0171 – Mu-
seu Memória e Cidadania – Ação 2838 – Fomento a 
Projetos na Área Museológica – Produto (unidade de 
medida): Projeto Apoiado (unidade) – 100”. Em vota-
ção, foi APROVADA A SLD 6/08. COM RELAÇÃO À 
EMENDA DE TEXTO: 7 – SUGESTÃO DE EMENDA 
À LDO Nº 7/08 – da Comissão de Educação e Cultura 
– que “sugestão de Emenda à LDO 2009 – PLN 2009-
CN – Emenda de Texto – Inclua-se no Anexo V item II 
do PLDO 2009 o seguinte item: “5. Despesas com as 
ações constantes do Anexo de Metas e Prioridades. 
Em votação, foi APROVADA A SLD 7/08. O Presidente 
suspendeu os trabalhos por cinco minutos para a ela-
boração da Ata. Reabertos os trabalhos, colocou em 
apreciação a Ata da presente reunião. Em votação, a 
ata foi aprovada unanimemente. O Presidente encer-
rou os trabalhos às onze horas e sete minutos, antes 
convocando os membros para a reunião extraordinária 
deliberativa a realizar-se após esta reunião ordinária, 
neste plenário. E, para constar, eu, Iracema Marques, 
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Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo Deputado João Matos-
Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Reunião Ordinária, realizada 
em 14 de maio de 2008.

Às dez horas e cinquenta e três minutos do dia 
quatorze de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle, no Ple-
nário 09 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Deputados Dr. Pinotti – Presidente; 
João Oliveira – Vice-Presidente; Aníbal Gomes, Carlos 
Willian, Damião Feliciano, Juvenil, Manato, Mário Ne-
gromonte e Vicentinho Alves – Titulares; Ayrton Xerez, 
B. Sá, Cândido Vaccarezza, Duarte Nogueira, Eugênio 
Rabelo, Eunício Oliveira, Geraldo Resende, João Dado, 
João Magalhães, José Genoíno e Wellington Roberto 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Felipe Bornier, Fernando Diniz, Jaime Martins, João Pi-
zzolatti, Léo Vivas, Leonardo Quintão, Marcos Antonio, 
Paulo Pimenta e Rubens Otoni. Justificou ausência o 
Deputado Felipe Bornier, por se encontrar em missão 
oficial no Rio de Janeiro, acompanhando diligências da 
CPI do Sistema Carcerário. Também o Deputado João 
Pizzolatti justificou o não comparecimento às reuniões 
dos dias 12 e 26 de março e 16 de abril, por motivos 
político-partidários. Havendo número regimental, o 
Presidente declarou aberta a reunião. Foram apro-
vadas, unanimemente, as Atas das 8ª e 9ª reuniões. 
EXPEDIENTE: Nos termos do artigo 50, inciso II, do 
Regimento Interno, o Presidente comunicou o recebi-
mento de cópia do Relatório de Gestão da Prestação 
de Contas Anual 2007 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL. Nos termos regimentais, assumiu a 
presidência o Deputado João Oliveira. ORDEM DO DIA: 
A – Requerimentos: 1) REQUERIMENTO Nº 73/08 
– do Sr. Augusto Carvalho – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro da Justiça a respeito das providências 
administrativas tomadas para que a Polícia Federal 
apure o vazamento de dados relativos às despesas 
efetuadas pela Presidência da República, no governo 
Fernando Henrique Cardoso, de sua esposa, Sra. Ruth 
Cardoso, bem como dos Ministros de Estado, à época, 
Raul Jungmann e Paulo Renato de Souza, no que se 
refere aos gastos efetuados com cartões corporativos e 
suprimento de fundo (conta tipo B)”. Manifestaram-se, 
contrariamente, os Deputados Carlos Willian e Juvenil. 

EM VOTAÇÃO: rejeitado, unanimemente. Reassumiu a 
presidência o Deputado Dr. Pinotti. 2) REQUERIMENTO 
Nº 85/08 – do Sr. João Oliveira – “solicita informações 
ao Departamento de Polícia Federal sobre a operação 
denominada Passárgada, desencadeada no dia 8 de 
abril de 2008 nos Estados de Minas Gerais e Bahia e 
no Distrito Federal”. O Deputado Juvenil informou que 
houve fatos supervenientes à apresentação do Reque-
rimento, uma vez que o Corregedor-Geral que expediu 
os mandados de prisão fora julgado incompetente para 
tal decisão. Sugeriu, ainda, que fossem solicitadas in-
formações atualizadas sobre a Operação Passárgada. 
Apoiou a sugestão o Deputado Duarte Nogueira. EM 
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, com a alteração 
proposta pelo Deputado Juvenil. 3) REQUERIMENTO 
Nº 89/08 – do Sr. Juvenil – que “solicita ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil 
informações circunstanciadas sobre a liquidação do 
Banco Santos S/A, na forma que especifica”. EM VO-
TAÇÃO: aprovado, unanimemente. B – Proposição 
Sujeita a Apreciação Conclusiva pela Comissão: 
4) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 30/07 – do Sr. Duarte Nogueira – que “propõe que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle re-
alize ato de fiscalização e controle na Presidência da 
República, no que concerne às despesas efetuadas 
com o Cartão Corporativo – Cartão de Pagamento do 
Governo Federal”. RELATOR: Deputado João Oliveira. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. Vista ao 
Deputado Ayrton Xerez, em 16/04/2008. Voto em se-
parado do Deputado Paulo Pimenta em 29/04/2008. 
Manifestaram-se contra o relatório prévio os Deputa-
dos Carlos Willian, Wellington Roberto, Juvenil e B. 
Sá. Favoravelmente, o Deputado Ayrton Xerez. O De-
putado Duarte Nogueira informou que a proposta foi 
apresentada em setembro de 2007, pela constatação 
de irregularidades no uso de cartões corporativos, em 
auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União. 
Em votação simbólica, o relatório prévio foi declarado 
rejeitado, o que ensejou o pedido de verificação de 
votação pelo Deputado Duarte Nogueira. Declararam-
se em obstrução os Deputados Ayrton Xerez, João 
Oliveira e Dr. Pinotti. Procedendo-se à chamada no-
minal dos membros, votou “sim” o Deputado Duarte 
Nogueira; votaram “não” os Deputados Carlos Willian, 
Mário Negromonte, Vicentinho Alves, Cândido Vacare-
zza, Eunício Oliveira, João Magalhães, José Genoíno, 
Wellington Roberto e B. Sá. Resultado: (1) um voto fa-
vorável e (9) nove votos contrários, quórum insuficien-
te para deliberação da matéria. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas e quarenta e três minutos. E, 
para constar, eu, Maria Linda Magalhães, , Secretária, 
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lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente e encaminhada à publi-
cação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado 
Dr. Pinotti, Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO  
PARTICIPATIVA – CLP

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
Realizada em 14 de maio de 2008. 

Às quinze horas do dia quatorze de maio de dois 
mil e oito, reuniu-se a Comissão de Legislação Parti-
cipativa, no Plenário 3 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Amorim, Pedro Wilson e Dr. Talmir – Vice-
Presidentes; Chico Alencar, Geraldo Thadeu, Jurandil 
Juarez e Luiza Erundina – Titulares; Eduardo Barbosa, 
Fernando Ferro, Iran Barbosa, Leonardo Monteiro e 
Lincoln Portela – Suplentes. Justificaram as suas au-
sências os Deputados Adão Pretto e Walter Brito Neto, 
por se encontrarem no Estado do Paraná, realizando 
a diligência aprovada por meio do requerimento nº 
30/2008. Deixaram de comparecer os Deputados Cos-
ta Ferreira, Fátima Bezerra, Freire Júnior, Silas Câma-
ra, Silvio Lopes e Suely. ABERTURA: Nos termos do 
Artigo 43 do Regimento Interno, assumiu a Presidên-
cia o Deputado Dr. Talmir, Terceiro Vice-Presidente da 
Comissão. Havendo número regimental, o senhor Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as atas da 8ª e da 9ª reuniões, realizadas 
no dia 23 de abril de 2008. Por terem sido distribuídas 
cópias, foi dispensada a leitura das atas, por solicita-
ção do Deputado Geraldo Thadeu e não havendo quem 
quisesse discuti-las ou a elas sugerir alterações, em 
votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 
EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o recebimen-
to do ofício 03/08, por meio do qual o Deputado Freire 
Júnior justifica sua ausência às reuniões da CLP, rea-
lizadas nos dias 16 e 23 de abril do corrente ano, em 
razão de compromissos partidários no Estado do To-
cantins. ORDEM DO DIA: A – Prejudicialidade: O 
Presidente declarou prejudicadas, nos termos do Ar-
tigo 164, Inciso I, do Regimento Interno, as Sugestões: 
1) 202/2006 – da Associação Comunitária de Chonin 
de Cima – que “requer voto de louvor pelo aniversário 
de 74 anos do time de futebol Esporte Clube Demo-
crata, da cidade de Governador Valadares”; e 2) 
204/2006 – da Associação Comunitária de Chonin de 
Cima – que “propõe que, na forma regimental, seja 
registrado nos anais da Casa, após aprovação, voto 
de louvor pelos 50 anos da Diocese de Governador 

Valadares – MG”. B – Requerimentos: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 33/08 – do Sr. Leonardo Monteiro – que 
“requer a realização de Seminário da Comissão de 
Legislação Participativa na Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná para debater sobre o Reconheci-
mento da Profissão de Terapeutas Naturalistas”. O 
Deputado Leonardo Monteiro procedeu à defesa do 
requerimento. Discutiu a matéria o Dep. Jurandil Jua-
rez. Em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. 2 – REQUERIMENTO Nº 34/08 – dos 
Srs. Pedro Wilson e Leonardo Monteiro – que “propõe 
que seja criada no âmbito desta Comissão uma Sub-
comissão Especial para tratar do processo de partici-
pação popular nas comemorações dos 20 anos da 
Constituição Federal”. O Deputado Leonardo Monteiro 
procedeu ao encaminhamento do requerimento. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimi-
dade. C – Sugestões: 3 – SUGESTÃO Nº 101/05 – da 
Associação Comunitária do Chonin de Cima – que 
“dispensa a apresentação do Certificado de Alistamen-
to Militar aos interessados em requerer o Título Elei-
toral”. RELATORA: Deputada SUELY. PARECER: pela 
rejeição. Vista à Deputada Luiza Erundina, em 
25/04/2007. Não deliberado. 4 – SUGESTÃO Nº 64/07 
– do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – 
que “sugere Projeto de Lei que cria a Junta Municipal 
de Inclusão Social e Conciliação”. RELATORA: Depu-
tada SUELY. PARECER: pela rejeição. Não deliberado. 
5 – SUGESTÃO Nº 93/07 – da Federação Brasileira 
dos Profissionais Esteticistas – que “sugere a realiza-
ção de Simpósio para que seja debatida a regulamen-
tação dos técnicos esteticistas e tecnólogos em esté-
tica”. RELATORA: Deputada SUELY. PARECER: pela 
aprovação, com o envio de requerimento de audiência 
pública à Comissão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público. Não deliberado. O Deputado Leonardo 
Monteiro apresentou, nos termos do Artigo 117, Inciso 
VI, do Regimento Interno, requerimento para retirada 
da Ordem do Dia da presente Reunião da Sugestão 
nº 198/06, item 6 da pauta. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado por unanimidade. 6 – SUGES-
TÃO Nº 198/06 – da Associação Comunitária do Cho-
nin de Cima – que “cria o Conselho Nacional dos Te-
rapeutas e Naturalistas de plantas medicinais – CON-
TENAPLAM”. (Apensados: SUG 32/2007 e SUG 
215/2006) RELATOR: Deputado LEONARDO MON-
TEIRO. PARECER: pela aprovação desta, da SUG 
215/2006 CLP, e da SUG 32/2007 CLP, apensadas, 
propondo o envio de Indicação ao Poder Executivo. 
Retirada de pauta a requerimento do Relator. 7 – 
SUGESTÃO Nº 238/06 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “propõe projeto de lei que 
prevê ao Ministério Público fiscalizar e estimular o fun-
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cionamento dos programas de planejamento familiar 
dando proteção social”. RELATOR: Deputado LEO-
NARDO MONTEIRO. PARECER: pela aprovação. O 
Deputado Leonardo Monteiro procedeu à leitura do 
Parecer. Discutiram a matéria os Deputados Dr. Tal-
mir, Lincoln Portela e Jurandil Juarez. O Relator apre-
sentou, nos termos do Artigo 193 do Regimento In-
terno, requerimento para adiar a votação da sugestão, 
por cinco Sessões. Em votação, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Adiada a votação a 
requerimento do Relator. 8 – SUGESTÃO Nº 256/06 
– do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – 
que “sugere Projeto de Lei que regulamenta o art. 29, 
inciso l, da Constituição Federal”. RELATOR: Depu-
tado LEONARDO MONTEIRO. PARECER: pela apro-
vação. O Deputado Leonardo Monteiro procedeu à 
leitura do parecer. Discutiu a matéria o Deputado Lin-
coln Portela. O Deputado Lincoln Portela solicitou e 
lhe foi concedida vista da matéria, nos termos do Ar-
tigo 57, Inciso XVI, do Regimento Interno. Vista ao 
Deputado Lincoln Portela. 9 – SUGESTÃO Nº 40/07 
– da Associação Comunitária do Chonin de Cima – 
que “sugere a realização de Audiência Pública Exter-
na pela Comissão de Legislação Participativa na Câ-
mara Municipal de Governador Valadares, no Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado LEONARDO 
MONTEIRO. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Leonardo Monteiro procedeu à leitura do Parecer. Dis-
cutiu a matéria o Deputado Lincoln Portela. Em vota-
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 10 
– SUGESTÃO Nº 221/06 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para impor crime aos atos de burocracia desnecessá-
rios”. RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PA-
RECER: pela rejeição. O Deputado Lincoln Portela 
procedeu à leitura do parecer e não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. 11 – SUGESTÃO Nº 248/06 
– do Instituto São Paulo de Cidadania e Política – que 
“sugere alteração no art. 19 da Lei n° 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela rejeição. O Deputado Lincoln Portela procedeu à 
leitura do parecer e não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. 12 – SUGESTÃO Nº 259/06 – da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil – que “su-
gere Projeto de Lei que cria o Fundo Nacional de Se-
gurança da Justiça Federal – FUNSEG – JF e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado GERALDO THA-
DEU. PARECER: pela aprovação. O Deputado Geraldo 
Thadeu procedeu à leitura do parecer e não havendo 
quem quisesse discutir a matéria, em votação, o pa-

recer foi aprovado por unanimidade. 13 – SUGES-
TÃO Nº 28/07 – do Conselho de Defesa Social de Es-
trela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que cria o Dia 
Nacional da Vítima de Crime”. RELATOR: Deputado 
SILVIO LOPES. PARECER: pela aprovação. Não de-
liberado. 14 – SUGESTÃO Nº 59/07 – do Conselho 
de Defesa Social de Estrela do Sul – que “sugere Pro-
jeto de Lei que altera a Lei nº 5.883, de 1973”. RELA-
TOR: Deputado FERNANDO FERRO. PARECER: pela 
rejeição. O Deputado Fernando Ferro procedeu à lei-
tura do parecer e não havendo quem quisesse discu-
tir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 15 – SUGESTÃO Nº 60/07 – do Con-
selho de Defesa Social de Estrela do Sul – que “su-
gere Projeto de Lei que altera a Lei nº 6.015, de 1973, 
no tocante á união estável, bem como a certidão de 
óbito”. RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. O Deputado Jurandil Juarez 
procedeu à leitura do parecer e não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, em votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade. 16 – SUGESTÃO 
Nº 90/07 – do Conselho de Defesa Social de Estrela 
do Sul – que “sugere Projeto de Lei para a criação de 
datas comemorativas referentes à cidadania partici-
pativa, à família, direitos e deveres coletivos e com-
bate à impunidade”. RELATOR: Deputado JURANDIL 
JUAREZ. PARECER: pela rejeição. O Deputado Ju-
randil Jurarez procedeu à leitura do parecer e não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, em vota-
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 17 
– SUGESTÃO Nº 94/08 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
acrescentando parágrafo único ao art. 342 do Código 
de Processo Civil, que permite à parte que requeira 
ao juiz que a ouça pessoalmente em juízo”. RELATOR: 
Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela apro-
vação. O Deputado Jurandil Juarez procedeu à leitura 
do parecer e não havendo quem quisesse discutir a 
matéria, em votação, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e cin-
co minutos, antes convocando os Senhores Parla-
mentares para o Seminário “FGTS 41 anos – Justiça 
para o Trabalhador”, a realizar-se amanhã, quinta-
feira, dia 15 de maio, a partir das 9 horas, no Plená-
rio 11 do Anexo II. E, para constar, eu, Sonia Hypoli-
to, lavrei a presente ata, que por ter sido lida e apro-
vada, será assinada pelo Terceiro Vice-Presidente, 
Deputado Dr. Talmir, e publicada no Diário da Câma-
ra dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-
se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar 
seu arquivo documental.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO  
PARTICIPATIVA – CLP

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Ordinária Deliberativa, 
Realizada em 28 de maio de 2008. 

Às quinze horas e um minuto do dia vinte e oito 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Legislação Participativa, no Plenário 3 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Adão Pretto – Presidente; Eduardo 
Amorim, Pedro Wilson e Dr. Talmir – Vice-Presidentes; 
Chico Alencar, Fátima Bezerra, Geraldo Thadeu, Ju-
randil Juarez, Luiza Erundina e Suely – Titulares; Edu-
ardo Barbosa, Fernando Ferro, Iran Barbosa, Leonar-
do Monteiro e Lincoln Portela – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Costa Ferreira, Freire 
Júnior, Silas Câmara e Walter Brito Neto. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 10ª reunião, realizada no dia 14 de maio de 
2008. Por terem sido distribuídas cópias, foi dispensa-Por terem sido distribuídas cópias, foi dispensa-
da a leitura da ata, por solicitação do Deputado Lincoln 
Portela e não havendo quem quisesse discuti-la ou a 
ela sugerir alterações, em votação, a ata foi aprovada 
por unanimidade. ORDEM DO DIA: Em cumprimen-
to ao disposto no § 2º do Artigo 29 do Regimento In-
terno, foram indicados para compor a Subcomissão 
Especial para tratar do processo de participação po-
pular nas comemorações dos 20 anos da Constituição 
Federal os Deputados Lincoln Portela, Eduardo Bar-
bosa, Pedro Wilson e Luiza Erundina. Matéria Sobre 
a Mesa: O Deputado Pedro Wilson apresentou, com 
o devido apoio regimental, requerimento para inclusão 
das Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para o exercício de 2009 – PLN 
1/2008 na Ordem do Dia da presente Reunião. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimi-
dade. A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
35/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “requer a realização de 
uma audiência pública, no âmbito da Comissão de 
Legislação Participativa, para ouvir o Diretor da Gráfi-
ca do Senado Federal, Senhor Júlio Pedroza, sobre 
os critérios atualmente aplicáveis no atendimento das 
solicitações feitas por Deputados, relacionadas à pro-
dução de separatas e outros materiais gráficos de in-
teresse da atividade parlamentar”. O Deputado Dr. 
Talmir procedeu ao encaminhamento da matéria. Em 
votação, o requerimento foi aprovado por unanimi-
dade. B – Sugestões: O Presidente informou que 
foram recebidas 16 Sugestões de Emendas ao Proje-
to de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2009 – PLN 1/2008, sendo oito ao Anexo de Metas 
e Prioridades e oito ao Texto do Projeto de Lei. Infor-
mou, também, que a emenda de nº 5/2008 ao Anexo 
de Metas e Prioridades não seria apreciada, por já ter 
sido aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal. Em seguida, passou à apreciação, 
em globo, das Sugestões de Emenda de nºs 1, 2, 3, 4 
e 7 de 2008. Discutiu a matéria a Deputada Luiza Erun-
dina. Em votação, as Sugestões de Emenda de nºs 
1, 2, 3, 4 e 7 de 2008 foram aprovadas por unanimi-
dade. As Sugestões de Emendas de nºs 6 e 8 de 
2008 foram rejeitadas. 2 – SUGESTÃO DE EMENDA 
À LDO – CLP Nº 1/08 – do Centro Feminista de Estu-
dos e Assessoria – que “sugere a inclusão da ação 
0859 – Pagamento de Indenização aos Ocupantes das 
Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes 
de Quilombos do Programa 1336 – Brasil Quilombola”. 
Em votação, a Sugestão foi aprovada por unanimi-
dade. 3 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 
2/08 – do Centro Feminista de Estudos e Assessoria 
– que “sugere a inclusão da Ação 2A56 – Apoio a Ser-
viços de Prevenção e Combate à Homofobia do Pro-
grama 0154 – Garantia e Acesso a Direitos”. Em vo-
tação, a Sugestão foi aprovada por unanimidade. 4 
– SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 3/08 – 
do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“sugere o aumento da Mesta Física da Ação 4733 – 
Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 
Domésticas e Outras Populações em Situação de Alta 
Vulnerabilidade do Programa 0101 – Qualificação e 
Profissional”. Em votação, a Sugestão foi aprovada 
por unanimidade. 5 – SUGESTÃO DE EMENDA À 
LDO – CLP Nº 4/08 – do Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria – que “sugere a inclusão da Ação 8837 
– Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos 
nas Políticas de Saúde do Programa 1433 – Cidadania 
e Efetivação de Direitos das Mulheres”. Em votação, a 
Sugestão foi aprovada por unanimidade. 6 – SU-
GESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 5/08 – do 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que “su-
gere a inclusão da Ação 7I26 – Implantação de Servi-
ços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência 
do Programa 1312 – Promoção da Capacidade Reso-
lutiva e da Humanização na Atenção à Saúde”. Não 
deliberada. 7 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – 
CLP Nº 6/08 – do Centro Feminista de Estudos e As-
sessoria – que “sugere a inclusão da Ação 2B64 – 
Atenção à Saúde da População Negra do Programa 
1312 – Promoção da Capacidade Resolutiva e da Hu-
manização na Atenção à Saúde”. Em votação, a Su-
gestão foi rejeitada. 8 – SUGESTÃO DE EMENDA À 
LDO – CLP Nº 7/08 – do Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria – que “sugere a inclusão da Ação 6812 
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– Capacitação de Profissionais para Atendimento a 
Mulheres em Situação de Violência do Programa 0156 
– Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as 
Mulheres”. Em votação, a Sugestão foi aprovada por 
unanimidade. 9 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO 
– CLP Nº 8/08 – do Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria – que “sugere a inclusão da Ação 8932 – 
Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as 
Mulheres do Programa 0156 – Prevenção e Enfrenta-
mento da Violência contra as Mulheres”. Em votação, 
a Sugestão foi rejeitada. Dando continuidade a reu-
nião, o Presidente submeteu à apreciação, em globo, 
as Sugestões de Emenda de nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 e 16, de 2008. Não havendo quem quisesse discu-
tir a matéria, em votação, as Sugestões de nºs 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 e 16, de 2008 foram aprovadas por 
unanimidade. 10 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO 
– CLP Nº 9/08 – do Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria – que “sugere a inclusão de Inciso no Ar-
tigo 112 do PLDO para que o Banco Central e agências 
financeiras de fomento devem apresentar o impacto 
social de suas decisões em política monetária”. Refe-
rência: corpo da lei – Artigo 112. Em votação, a Su-
gestão foi aprovada por unanimidade. 11 – SUGES-
TÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 10/08 – do Cen-
tro Feminista de Estudos e Assessoria – que “altera a 
redação da alínea b do Inciso IV do Art. 91 para incluir 
como prioridade do BNDES o financiamento de pro-
gramas do PPA 2008-2011 que atuem na redução das 
desigualdades de gênero, raça e etnia”. Referência: 
corpo da lei – Artigo 91 Inciso IV Alínea b. Em vo-
tação, a Sugestão foi aprovada por unanimidade. 
12 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 11/08 
– do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“sugere a inclusão entre as ações que não serão ob-
jeto de limitação de empenho (Anexo V) as despesas 
relativas ao Programa de Prevenção e Combate a Vio-
lência Contra a Mulher”. Referência: Anexo V – Inci-
so I. Em votação, a Sugestão foi aprovada por una-
nimidade. 13 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – 
CLP Nº 12/08 – do Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria – que “sugere a alteração da redação do 
Inciso VI do Artigo 91 do Projeto para que o Banco da 
Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e 
Banco do Brasil S.A. devem priorizar a redução das 
desigualdades de gênero”. Referência: corpo da lei 
– Artigo 91 Inciso VI. Em votação, a Sugestão foi 
aprovada por unanimidade. 14 – SUGESTÃO DE 
EMENDA À LDO – CLP Nº 13/08 – do Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria – que “sugere a inclusão 
de um parágrafo no Artigo 4º do Projeto para que o 
Poder Executivo seja obrigado a publicar demonstra-
tivo de cumprimento de metas sociais”. Referência: 

corpo da lei – Artigo 4º. Em votação, a Sugestão foi 
aprovada por unanimidade. 15 – SUGESTÃO DE 
EMENDA À LDO – CLP Nº 14/08 – do Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria – que “sugere a inclusão 
de um parágrafo no Artigo 71 para determinar que os 
órgãos deverão divulgar o impacto da limitação de 
empenho e movimentação financeira nos programas 
e ações a seu cargo”. Referência: corpo da lei – Ar-
tigo 71. Em votação, a Sugestão foi aprovada por 
unanimidade. 16 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO 
– CLP Nº 15/08 – do Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria – que “sugere a supressão do Artigo 2º do 
Projeto para que a alocação dos recursos das políticas 
sociais no orçamento para 2009 e sua execução não 
estejam submetidas à obtenção da meta de superávit 
primário”. Referência: corpo da lei – Artigo 2º. Em 
votação, a Sugestão foi aprovada por unanimidade. 
17 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – CLP Nº 16/08 
– do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“sugere a alteração da redação do Artigo 4º do Proje-
to para que as ações constantes no Anexo I não sejam 
objeto de limitação à programação de despesa para 
atender metas fiscais”. Referência: corpo da lei – Ar-
tigo 4º. Em votação, a Sugestão foi aprovada por 
unanimidade. 18- SUGESTÃO Nº 101/05 – da Asso-
ciação Comunitária do Chonin de Cima – que “dispen-
sa a apresentação do Certificado de Alistamento Mili-
tar aos interessados em requerer o Título Eleitoral”. 
RELATORA: Deputada SUELY. PARECER: pela rejei-
ção. Vista à Deputada Luiza Erundina, em 25/04/2007. 
A Deputada Suely procedeu à leitura do parecer e não 
havendo quem quisesse discutir a matéria, em vota-
ção, o parecer foi aprovado por unanimidade. 19 
– SUGESTÃO Nº 64/07 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que 
cria a Junta Municipal de Inclusão Social e Concilia-
ção”. RELATORA: Deputada SUELY. PARECER: pela 
rejeição. A Deputada Suely procedeu à leitura do pa-
recer e não havendo quem quisesse discutir a matéria, 
em votação, o parecer foi aprovado por unanimida-
de. 20 – SUGESTÃO Nº 93/07 – da Federação Brasi-
leira dos Profissionais Esteticistas – que “sugere a 
realização de Simpósio para que seja debatida a re-
gulamentação dos técnicos esteticistas e tecnólogos 
em estética”. RELATORA: Deputada SUELY. PARECER: 
pela aprovação, com o envio de requerimento de au-
diência pública à Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público. A Deputada Suely procedeu à lei-
tura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados 
Pedro Wilson, Luiza Erundina e Jurandil Juarez. A De-
putada Luiza Erundina sugeriu que a audiência públi-
ca proposta pela Relatora seja conjunta com esta Co-
missão de Legislação Participativa. A sugestão da 
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Deputada Luiza Erundina foi subscrita pelo Deputado 
Jurandil Juarez e acatada pela Relatora. Em votação, 
o parecer da relatora, com complementação de 
voto, foi aprovado por unanimidade. 21 – SUGES-
TÃO Nº 129/05 – da Associação Comunitária do Cho-
nin de Cima – que “substitua-se a expressão ‘Univer-
sidade Federal do Vale do Rio Doce – UFVD’ por ‘Uni-
versidade Federal do Leste Mineiro – UFLM’ no Pro-
jeto de Lei nº 5.781, de 2005”. RELATOR: Deputado 
LEONARDO MONTEIRO. PARECER: pela rejeição. 
Não deliberado. 22 – SUGESTÃO Nº 132/05 – do 
Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul – que 
“altera a Lei nº 8.009, de 1990 – Impenhorabilidade de 
bens da família”. RELATOR: Deputado LINCOLN POR-
TELA. PARECER: pela rejeição. O Deputado Lincoln 
Portela procedeu à leitura do parecer e não havendo 
quem quisesse discutir a matéria, em votação, o pa-
recer foi aprovado por unanimidade. 23 – SUGES-
TÃO Nº 249/06 – do Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul – que “propõe Projeto de Lei para acres-
centar o § 6º ao art. 20 do Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela rejeição. O Deputado Lincoln Portela procedeu à 
leitura do parecer e não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria, em votação, o parecer foi aprovado 
por unanimidade. O Deputado Lincoln Portela apre-
sentou, nos termos regimentais, requerimento de re-
tirada da SUG 83/2007, item 24 da pauta, da Ordem 
do Dia da presente reunião. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado por unanimidade. 24 – SUGES-
TÃO Nº 83/07 – do Conselho de Defesa Social de Es-
trela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que altera o 
Código Penal Brasileiro referente a Lei de Execução 
Penal, Lei nº 7.210, de 1984, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: 
pela aprovação. Retirada de pauta a requerimento 
do Relator. 25 – SUGESTÃO Nº 144/05 – do Conse-
lho de Defesa Social de Estrela do Sul – que “altera o 
Código de Processo Civil, criando o recurso contra não 
decisão”. RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. Não deliberado. 26 – SU-
GESTÃO Nº 193/06 – da Sociedade Brasileira de Fí-
sica – que “dispõe sobre a regulamentação do exercí-
cio da profissão de Físico e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: 
pela aprovação, com o envio de Indicação ao Poder 
Executivo. A Deputada Luiza Erundina procedeu à lei-
tura do Parecer e não havendo quem quisesse discu-
tir a matéria, em votação, o parecer da Relatora foi 
aprovado por unanimidade. 26 – SUGESTÃO Nº 
17/07 – do Conselho de Defesa Social de Estrela do 
Sul – que “sugere Projeto de Lei que acrescenta arti-
gos à Lei nº 9.503, de 1997, que “institui o Código de 

Trânsito Brasileiro””. RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição. O Deputado Dr. Talmir pro-
cedeu à leitura do parecer e não havendo quem qui-
sesse discutir a matéria, em votação, o parecer foi 
aprovado por unanimidade. Em razão da necessi-
dade de envio da ata junto com as emendas à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação, o Presidente suspendeu a reunião por cinco 
minutos para elaboração da ata. Ao reabrir os traba-
lhos, colocou à apreciação a ata. Por terem sido dis-
tribuídas cópias, a leitura da ata foi dispensada, por 
solicitação da Deputada Luiza Erundina. Não havendo 
quem quisesse discuti-la ou sugerir alterações, em 
votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
balhos às dezesseis horas e quinze minutos, antes 
convocando os Senhores Parlamentares para Reunião 
Ordinária Deliberativa, a realizar-se quarta-feira, dia 4 
de junho, às 14 horas, no Plenário 3 do Anexo II. E, 
para constar, eu, Sonia Hypolito, lavrei a presente ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Adão Pretto, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reu-
nião encontra-se gravado, passando o arquivo de áu-
dio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nona Reunião Ordinária Deliberativa, 
realizada em 7 de maio de 2008.

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia sete 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Minas e Energia, no Plenário 14 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Luiz Fernando Faria, Presidente; 
Rogerio Lisboa, Rose de Freitas e Vander Loubet, 
Vice-Presidentes; Arnaldo Jardim, Bel Mesquita, Beti-
nho Rosado, Carlos Alberto Canuto, Edmilson Valentim, 
Eduardo da Fonte, Eduardo Sciarra, Eduardo Valverde, 
Ernandes Amorim, Fernando Ferro, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, José Otávio Germano, José 
Santana de Vasconcellos, Julião Amin, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Silvio Lopes, Simão Sessim e William 
Woo, Titulares; Aelton Freitas, Átila Lira, Chico D’Angelo, 
Ciro Pedrosa, Daniel Almeida, Edinho Bez, Edson 
Aparecido, Eliene Lima, Eliseu Padilha, Felipe Maia, 
João Almeida, Nelson Meurer, Paulo Henrique Lusto-
sa, Tatico, Virgílio Guimarães e Vitor Penido, Suplentes. 
Compareceu, também, o Deputado José Carlos Ma-
chado, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Senhores Deputados Alexandre Santos, Andre Var-
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gas, Arnaldo Vianna, Freire Júnior, Marcio Junqueira, 
Marcos Medrado, Paulo Abi-Ackel e Zé Geraldo. O 
Deputado Freire Júnior comunicou que não havia com-
parecido à Audiência Pública realizada no último dia 
vinte e quatro de abril em razão de compromissos po-
líticos no seu Estado. ABERTURA: Alcançado o nú-
mero regimental, o Senhor Presidente comunicou o 
início da Reunião Ordinária e submeteu à apreciação 
as Atas da Reunião Extraordinária de Audiência Pú-
blica e das Reuniões Ordinárias Deliberativa e de Au-
diência Pública realizadas nos últimos dias nove, de-
zesseis e vinte e quatro de abril, respectivamente. O 
Deputado Ernandes Amorim solicitou dispensa da lei-
tura das Atas, tendo o Plenário da Comissão anuído 
à solicitação. Não houve discussão. Em votação, as 
Atas foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 
O Senhor Presidente comunicou ter feito as seguintes 
designações de relatoria no último mês de abril: no dia 
vinte e três, ao Deputado Edinho Bez, o Projeto de Lei 
nº 7.678/2006; e, no dia vinte e nove, ao Deputado 
Eduardo da Fonte, o Projeto de Lei nº 1.618/2003. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou do Plenário re-
ferendo para a viagem realizada pelo Deputado Betinho 
Rosado ao Rio de Janeiro, no dia sete de abril último, 
acompanhado do Senhor Paulo César Ribeiro Lima, 
integrante da Consultoria Legislativa desta Casa, para, 
na qualidade de Relator da Proposta de Fiscalização 
e Controle nº 29/2007, participar de audiência com os 
Senhores Haroldo Lima e José Gutman, respectiva-
mente Diretor-Geral e Superintendente da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis-ANP, 
objetivando complementar o Relatório Final relativo à 
Proposição. Em votação, a viagem foi aprovada por 
unanimidade. Na seqüência, o Senhor Presidente so-
licitou do Colegiado anuência para a sua participação 
como representante da Comissão no III Simpósio Bra-
sileiro de Exploração Mineral-SIMEXMIN, no dia de-
zoito do mês corrente, na cidade de Ouro Preto-MG, 
bem como para a participação do Deputado Silvio Lo-
pes como representante deste Órgão Técnico na Au-
diência Pública em defesa dos royalties do Estado do 
Rio de Janeiro, a ser realizada no próximo dia doze, 
na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro-RJ. Em 
votação, as participações foram aprovadas unanime-
mente. Concedida a palavra ao Deputado Arnaldo 
Jardim, este comunicou haver sido informado de que, 
como resultado da Audiência Pública realizada por 
esta Comissão no último dia vinte e quatro de abril, 
sobre a geração de energia a partir da biomassa, o 
Ministério de Minas e Energia havia acatado a solici-
tação de adiamento dos leilões programados para os 
dias vinte e vinte e um deste mês. ORDEM DO DIA: 
A – MATÉRIA SOBRE A MESA: 1 – REQUERIMEN-

TO Nº 241/2008 – do Sr. Rogerio Lisboa – que “requer, 
nos termos do art. 52, § 5º, RICD, a inclusão na Ordem 
do Dia, para apreciação imediata, do Projeto de Lei nº 
6.618/2006”. 2 – REQUERIMENTO Nº 242/2008 – do 
Sr. Ernandes Amorim – que “requer, nos termos do art. 
52, § 5º RICD, a inclusão na Ordem do Dia, para apre-
ciação imediata, do Requerimento nº 239/2008”. Re-
alizada votação nominal conjunta para os Requerimen-
tos nºs 241/2008 e 242/2008, foi aprovada a inclusão 
imediata do Projeto de Lei nº 6.618/2006 e do Reque-
rimento nº 239/2008, com dezoito votos. B – REQUE-
RIMENTOS: 3 – REQUERIMENTO Nº 179/2008 – do 
Sr. Eduardo Valverde – que “solicita sejam convidados 
o Presidente da Eletrobrás, o Diretor-Geral da Aneel, 
representante do Ministério de Minas e Energia e da 
Diretoria de Gás da Petrobras, para comparecerem a 
esta Comissão em Audiência Pública, com a finalidade 
de debater a utilização dos recursos das Contas de 
Combustível a Compensar (CCC) para a construção 
de gasodutos”. O Senhor Presidente concedeu a pa-
lavra ao Deputado Fernando Ferro, que subscreveu o 
Requerimento e expôs as razões da Proposição. Em 
seguida, houve manifestação do Deputado Ernandes 
Amorim, que também subscreveu a Proposição. Sub-
metido à votação, o Requerimento foi aprovado una-
nimemente. 4 – REQUERIMENTO Nº 222/2008 – do 
Sr. Fernando Ferro – que “solicita Audiência Pública 
na Comissão de Minas e Energia para o Projeto de Lei 
nº 7.678, de 2006”. O Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Autor, que apresentou as razões do Reque-
rimento, tendo ressaltado considerar importante serem 
convidados a participar da Audiência Pública repre-
sentantes do Ministério de Minas e Energia e da Caixa 
Econômica Federal e empresários da área da cons-
trução civil. Não houve discussão. Submetido à vota-
ção, o Requerimento foi aprovado unanimemente. 5 
– REQUERIMENTO Nº 224/2008 – dos Srs. José Air-
ton Cirilo e Andre Vargas – que “requer a realização 
de Audiência Pública para discutir o pagamento de 
royalties do petróleo”. O Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Deputado Fernando Ferro, que subscre-
veu o Requerimento e expôs as razões da Proposição. 
Não houve discussão. Submetido à votação, o Reque-
rimento foi aprovado unanimemente. Logo após, o 
Senhor Presidente, por ser o Autor da Proposição se-
guinte, convidou o Deputado Rogerio Lisboa para as-
sumir a Presidência dos trabalhos, em atendimento 
aos arts. 40 e 43 do Regimento Interno desta Casa. 6 
– REQUERIMENTO Nº 228/2008 – do Sr. Luiz Fernan-
do Faria – que “requer a esta Comissão de Minas e 
Energia a realização de seminário para tratar da situ-
ação das concessões públicas do setor elétrico brasi-
leiro”. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
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Autor, que apresentou as razões do Requerimento. 
Manifestaram-se favoravelmente à matéria os Depu-
tados Fernando Ferro e Arnaldo Jardim. Submetido à 
votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. 
Reassumindo a Presidência dos trabalhos, o Deputa-
do Luiz Fernando Faria propôs que, em razão da si-
milaridade temática, fossem votados em bloco os Re-
querimentos de nºs 229/2008, 232/2008 e 237/2008. 
Em seguida, o Deputado Fernando Ferro sugeriu que 
fosse acrescentado ao bloco o Requerimento nº 
238/2008, tendo recebido, para tanto, o apoio dos De-
putados Edmilson Valentim e Ernandes Amorim. Na 
seqüência, o Deputado José Otávio Germano propôs 
que também fosse incluído o Requerimento nº 233/2008. 
Aceitas tais propostas e iniciada a discussão, o Depu-
tado José Otávio Germano sugeriu que, sendo apro-
vados os Requerimentos, a Comissão realizasse duas 
Audiências Públicas – uma exclusivamente com a pre-
sença do Ministro de Minas e Energia e do Ministro 
das Relações Exteriores, e outra com a presença das 
demais autoridades. Ele também sugeriu que, em re-
lação ao Requerimento nº 238/2008, fosse acrescida 
ao debate a exportação de energia elétrica para o Uru-
guai. O Deputado Eduardo Sciarra, por sua vez, soli-
citou que, em relação ao Requerimento nº 237/2008, 
fosse excluído do rol de convidados o Senhor Mário 
Penna Bhering, Ex-Presidente da Eletrobrás. Finaliza-
da a discussão, o Senhor Presidente submeteu à vo-
tação os Requerimentos. 7 – REQUERIMENTO Nº 
229/2008 – do Sr. José Otávio Germano – que “requer 
a realização de Audiência Pública, com a presença 
dos Srs. Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia, 
e Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores, 
para discutir as eventuais alterações nas tarifas da 
energia elétrica repassada ao Brasil pelo Paraguai”. O 
Requerimento foi aprovado unanimemente. 8 – RE-
QUERIMENTO Nº 232/2008 – da Sra. Rose de Freitas 
– “solicita que sejam convidados o Ministro de Minas 
e Energia, o Presidente do Consórcio Itaipu Binacional, 
o Presidente da Eletrobrás e o Diretor-Geral da Aneel, 
para comparecerem a esta Comissão com a finalidade 
de esclarecer e debater o posicionamento do Governo 
Brasileiro acerca do contrato entre Brasil e Paraguai, 
especialmente a utilização dos recursos energéticos 
e dos preços da energia paga não utilizada pelo Para-
guai e pagas pelo Governo Brasileiro”. O Requerimen-
to foi aprovado unanimemente. 9 – REQUERIMENTO 
Nº 233/2008 – do Sr. José Otávio Germano – que “so-
licita o comparecimento em Audiência Pública do Di-
retor-Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico-
ONS, Dr. Hermes Chipp, para prestar informações 
sobre as razões da manutenção do despacho que 
mantém os recursos energéticos fora da ordem de 

mérito econômico”. O Requerimento foi aprovado una-
nimemente. 10 – REQUERIMENTO Nº 236/2008 – dos 
Srs. Eduardo da Fonte e Simão Sessim – que “reque-
rem seja realizada reunião de Audiência Pública nes-
ta Comissão, para discutir o impacto do custo da ener-
gia elétrica sobre o setor produtivo brasileiro”. O Senhor 
Presidente concedeu a palavra aos Autores do Reque-
rimento, que expuseram as razões da Proposição. Em 
discussão, manifestaram apoio aos Autores os Depu-
tados Arnaldo Jardim, Ernandes Amorim e José Otávio 
Germano. Submetido à votação, o Requerimento foi 
aprovado unanimemente, tendo sido acatadas as su-
gestões do Deputado Arnaldo Jardim, de serem inclu-
ídas na discussão as causas do elevado custo de 
energia elétrica, e do Deputado José Otávio Germano, 
de ser incluído representante do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico-ONS no rol de convidados. 11 – 
REQUERIMENTO Nº 237/2008 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – “requer que sejam convidados os Senhores Jorge 
Samek, Presidente do Consórcio Itaipu Binacional, 
Fernando Xavier Ferreira, ex-Presidente da mesma 
empresa, bem como o Senhor Mário Penna Bhering, 
ex-Presidente da Eletrobrás, a comparecer a esta Co-
missão, em reunião de Audiência Pública, com a fina-
lidade de prestar esclarecimentos sobre o Tratado de 
Itaipu e as relações com o Paraguai”. O Requerimen-
to foi aprovado unanimemente, tendo sido acatada a 
solicitação do Autor para exclusão do Senhor Mário 
Penna Bhering, Ex-Presidente da Eletrobrás, do rol de 
convidados. 12 – REQUERIMENTO Nº 238/2008 – do 
Sr. Eduardo Sciarra – “requer que sejam convidados 
o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o Diretor-
Geral da Aneel, Jerson Kelman, e o Diretor-Geral do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, Hermes 
Chip, a comparecer a esta Comissão, em reunião de 
Audiência Pública, com a finalidade de prestar escla-
recimentos sobre a exportação de energia elétrica para 
a Argentina”. O Requerimento foi aprovado unanime-
mente, tendo sido acatada a sugestão do Deputado 
José Otávio Germano de incluir na discussão a expor-
tação de energia elétrica para o Uruguai. 13 – REQUE-
RIMENTO Nº 239/2008 – do Sr. Ernandes Amorim – 
“requer que sejam convocados os Excelentíssimos 
Senhores Ministros da Controladoria Geral da União, 
Dr. Jorge Hage Sobrinho, e Presidente do Tribunal de 
Contas da União, Dr. Walton Alencar Rodrigues, e que 
o Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia de-
signe o Presidente da Ceron-Centrais Elétricas de 
Rondônia, Dr. Paulo Roberto dos Santos Silveira, e o 
Presidente da Eletrobrás, Dr. José Antonio Muniz Lo-
pes, para prestarem esclarecimentos na Comissão de 
Minas e Energia quanto às notícias sobre o déficit e o 
elevado prejuízo anunciado da empresa, e publicado 
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em suas demonstrações contábeis de 2006 e 2007”. 
Concedida a palavra ao Autor, este expôs as razões 
da Proposição e solicitou que a Audiência Pública fos-
se realizada juntamente com os convidados da Audi-
ência a que se refere o Requerimento nº 179/2008. Em 
discussão, o Deputado Eduardo Valverde opinou pela 
transformação de convocação em convite. Submetido 
à votação, o Requerimento foi aprovado unanimemen-
te, tendo sido convertido em convite. C – PROPOSI-
ÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA 
PELAS COMISSÕES: ORDINÁRIA: 14 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.618/2006 – do Sr. José Carlos Machado 
– que “autoriza o revendedor varejista de combustíveis 
automotivos a recarregar vasilhames de gás liquefeito 
de petróleo no estabelecimento denominado posto 
revendedor”. Relator: Deputado Rogerio Lisboa. Pare-
cer: pela aprovação. O Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Relator para que procedesse à leitura do 
Parecer. Em seguida, foi concedida a palavra ao Autor 
do Projeto, tendo este ressaltado que a Proposição 
representava o resgate de uma medida de cunho so-
cial. Em discussão o Parecer, os Deputados Eduardo 
Valverde, Edmilson Valentim e Bel Mesquita manifes-
taram preocupação com o aspecto da segurança ne-
cessária à recarga dos vasilhames em questão. Dis-
cutiram, ainda, a matéria os Deputados Simão Sessim, 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, Rose de Freitas, Ernandes 
Amorim, Virgílio Guimarães e Paulo Henrique Lustosa, 
que se declararam favoráveis ao Parecer. Submetido 
à votação, o Parecer foi aprovado, com abstenção do 
Deputado Eduardo Valverde. 15 – PROJETO DE LEI 
Nº 865/2007 – do Sr. Neilton Mulim – que “dispõe so-
bre inspeção anual de segurança nos tanques subter-
râneos de armazenagem de combustíveis e gasodutos 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Zé Ge-
raldo. Parecer: pela rejeição. Foi concedida vista ao 
Deputado Vicentinho Alves, em cinco de dezembro de 
dois mil e sete. O Projeto não foi deliberado, em razão 
da ausência do Relator. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
2.635/2007 – do Sr. Eduardo Valverde – que “altera o 
art. 50, modificando os incisos I e II e acrescentando 
os incisos VII e VIII e os §§ 4º e 5º, na Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, criando o Fundo Nacional de 
Mudanças Climáticas e o Plano Nacional de Mudanças 
Climáticas”. Relator: Deputado José Santana de Vas-
concellos. Parecer: pela rejeição. O Projeto não foi 
deliberado, em razão da ausência do Relator no mo-
mento da apreciação. ENCERRAMENTO: Nada mais 
tendo havido a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
os trabalhos às doze horas e quarenta e um minutos, 
tendo convocado a Comissão para a Reunião de Au-
diência Pública a ser realizada na próxima quarta-
feira, dia quatorze, para debater a descoberta de nova 

reserva de petróleo na Bacia de Santos. E, para cons-
tar, eu, Fábio Gomes Ferreira, Secretário-Substituto, 
lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. De-
putado Luiz Fernando Faria, Presidente. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, com a Participação da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
realizada em 14 de maio de 2008

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia quator-
ze de maio de dois mil e oito, reuniram-se a Comissão 
de Minas e Energia-CME e a Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio-CDEIC, no 
Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Luiz Fer-
nando Faria, Presidente da CME; Rogerio Lisboa, 
Rose de Freitas e Vander Loubet, Vice-Presidentes da 
CME; Andre Vargas, Arnaldo Jardim, Arnaldo Vianna, 
Bel Mesquita, Betinho Rosado, Carlos Alberto Canuto, 
Edmilson Valentim, Eduardo da Fonte, Eduardo Sciarra, 
Eduardo Valverde, Ernandes Amorim, Fernando Fer-
ro, José Fernando Aparecido de Oliveira, José Otávio 
Germano, José Santana de Vasconcellos, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas, Marcio Junqueira, Marcos Medrado, 
Paulo Abi-Ackel, Silvio Lopes, Simão Sessim, William 
Woo e Zé Geraldo, Titulares da CME; Aelton Freitas, 
Átila Lira, Beto Mansur, Brizola Neto, Chico D’Angelo, 
Ciro Pedrosa, Daniel Almeida, Edinho Bez, Edson 
Aparecido, Eliene Lima, Eliseu Padilha, Gervásio Sil-
va, Nelson Meurer, Rodrigo de Castro, Tatico e Vitor 
Penido, Suplentes da CME; Jilmar Tatto, Presidente da 
CDEIC; José Guimarães, Vice-Presidente da CDEIC; 
Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, Fer-
nando Lopes, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Osório 
Adriano, Titulares da CDEIC; Jairo Ataide, Marcelo Se-
rafim, Reginaldo Lopes e Vicentinho Alves, Suplentes 
da CDEIC. Compareceu, também, a Deputada Vanessa 
Grazziotin, como não-membro. Deixaram de compare-
cer os Senhores Deputados Alexandre Santos, Frei-
re Júnior e Julião Amin, Titulares da CME; Bernardo 
Ariston, João Maia, Lúcio Vale, Miguel Corrêa Jr., Mi-
guel Martini, Nelson Gotten, Renato Molling e Sérgio 
Moraes, Titulares da CDEIC. ABERTURA: O Senhor 
Presidente comunicou o início da Audiência Pública, 
que visava à discussão sobre a descoberta de nova 
reserva de petróleo na Bacia de Santos, em atendi-
mento aos Requerimentos nºs 216/2008-CME, dos 
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Deputados Brizola Neto e Arnaldo Vianna; 220/2008-
CME, do Deputado José Carlos Aleluia; 223/2008-CME, 
do Deputado Arnaldo Jardim; e 119/2008-CDEIC, do 
Deputado Osório Adriano, tendo como convidado o 
Senhor Haroldo Borges Rodrigues Lima, Diretor-Geral 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis-ANP. O Senhor Presidente cumprimentou 
os presentes e, em seguida, informou que a lista de 
inscrição para o debate se encontrava aberta e que o 
Deputado que desejasse questionar o Expositor de-
veria dirigir-se primeiramente à Mesa e registrar seu 
nome. Na seqüência, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Senhor Haroldo Lima, para que inicias-
se a apresentação do tema. Na sua exposição, o Se-
nhor Diretor-Geral da ANP discorreu sobre desafios 
concernentes à exploração de petróleo e gás natural 
no Brasil. Primeiramente, ele abordou a questão re-
lativa à produção e às participações governamentais 
crescentes, tendo tratado do declínio da dependência 
externa brasileira com respeito ao petróleo e da dis-
tribuição de royalties e de Participação Especial. Na 
seqüência, o Senhor Haroldo Lima traçou o histórico 
do esforço exploratório brasileiro e discorreu sobre as 
Rodadas de Licitação realizadas a partir de mil nove-
centos e noventa e oito. Ele ressaltou a necessidade de 
ser reforçada a área de exploração, para que pudesse 
haver auto-suficiência do País em petróleo. Segundo 
o Diretor-Geral da ANP, historicamente o esforço ex-
ploratório brasileiro tem sido pequeno. Para contornar 
tal situação, afirmou ele, a ANP discutia a reabertura 
da 8ª Rodada de Licitação de Campos de Petróleo, in-
terrompida em dois mil e seis por decisões judiciais e 
também já preparava a 10ª Rodada. Outra alternativa, 
acentuou ele, seria o reaproveitamento dos campos 
marginais por pequenas empresas. Prosseguindo, o 
Expositor, ao tratar da perspectiva de grandes desco-
bertas de campos petrolíferos e da projeção do pré-
sal, abordou a questão relativa às suas declarações 
sobre a descoberta de uma nova reserva de petróleo 
na Bacia de Santos, declarações essas que haviam 
provocado a elevação da cotação das ações da Pe-
trobras. Ele esclareceu aos Parlamentares que as 
informações que havia dado não representavam no-
vidade para o público a quem as dirigiu, formado por 
especialistas na área do petróleo, pois já circulavam 
na mídia internacional desde o ano passado. O Senhor 
Haroldo Lima afirmou que os dados foram retirados de 
um sítio na Internet e de uma revista especializada na 
área de petróleo, ambos norte-americanos. Finalizan-
do, ele declarou que, sendo confirmado o potencial 
dos blocos noticiados, novos desafios surgiriam para 
o País, entre eles a reavaliação da atual legislação 
sobre o assunto. Encerrada a exposição do tema, o 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Jilmar Tatto, Presidente da CDEIC, e, em seguida, 
aos Autores de Requerimentos que deram origem à 
Audiência Pública, Deputados Brizola Neto, Osório 
Adriano, Arnaldo Jardim e Arnaldo Vianna, para que 
fizessem suas considerações. O Deputado Arnaldo 
Jardim propôs que as duas Comissões promotoras da 
Audiência apresentassem Emendas à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO no sentido de preservar a ANP 
de contingenciamento, a fim de que aquela Agência 
Reguladora pudesse realizar os estudos necessários 
em relação à exploração do petróleo no Brasil. o Par-
lamentar ainda sugeriu que fosse solicitado ao Minis-
tro de Minas e Energia pautar a reunião do Conselho 
Nacional de Política Energética-CNPE para delibera-
ção sobre os cenários propostos para retomada da 8ª 
Rodada. Ainda debateram o assunto os Deputados 
Edmilson Valentim, William Woo, Fernando Ferro, Beto 
Mansur, Eduardo Sciarra, Eduardo da Fonte e Rose 
de Freitas. Encerrado o debate e facultada a palavra 
ao Expositor, este respondeu às indagações formula-
das e apresentou suas considerações finais. Ao final, 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 
e a contribuição do Senhor Expositor para a discussão 
do tema. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às 
treze horas e trinta e quatro minutos, tendo convoca-
do a Comissão para a Reunião de Audiência Pública 
a ser realizada na próxima quarta-feira, dia vinte e um. 
E, para constar, eu, Fábio Gomes Ferreira, Secretário-
Substituto da Comissão de Minas e Energia, lavrei a 
presente Ata, que, depois de aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Luiz 
Deputado Luiz Fernando Faria, Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 13ª Reunião, realizada em 14 de maio 
de 2008.

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos 
do dia quatorze de maio de dois mil e oito, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De-
putado Raul Jungmann. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos Deputados Raul Jungmann 
– Presidente; Marina Maggessi e Pinto Itamaraty – 
Vice-Presidentes; Alexandre Silveira, Antonio Carlos 
Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Givaldo Carimbão, João 
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Campos, Laerte Bessa e Lincoln Portela – Titulares; 
Ademir Camilo, Cristiano Matheus, Fátima Pelaes, 
Gonzaga Patriota, Guilherme Campos, Hugo Leal, 
Marcelo Itagiba e William Woo – Suplentes. Deixaram 
de registrar presença os Deputados Edmar Moreira, 
Fernando Melo, Francisco Tenorio, Jair Bolsonaro, 
Major Fábio, Marcelo Melo, Mauro Lopes e Paulo Pi-
menta. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação as Atas das 11ª e 12ª Reuniões, cuja 
leitura foi dispensada a pedido do Deputado Gonzaga 
Patriota. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPE-
DIENTE: O Presidente deu conhecimento ao Plenário 
que no dia doze de maio efetuou as seguintes desig-
nações de relatoria: ao Deputado Alexandre Silveira: 
PLs 3.279/08 e 3.247/08; ao Deputado Guilherme 
Campos: PL 3.292/08; e ao Deputado Laerte Bessa: 
PL 3.288/08. ORDEM DO DIA: O Deputado Gonzaga 
Patriota apresentou requerimento de preferência, que 
foi aprovado, para os itens sete e seis da pauta. Por 
conseguinte, o Presidente passou à discussão das ma-
térias: PROJETO DE LEI Nº 2.371/07 – do Sr. Ratinho 
Junior – que “Dispõe sobre a instalação de dispositi-
vo de identificação e rastreamento em armas de uso 
exclusivo das Forças Armadas”. RELATOR: Deputado 
GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela rejeição. Após 
a leitura do parecer pelo relator, o Deputado Hugo Leal 
solicitou vista, que lhe foi concedida. PROJETO DE 
LEI Nº 2.332/07 – do Sr. Praciano – que “Altera a Lei 
nº 9.807, de 13 de julho 1999”. RELATOR: Deputado 
ADEMIR CAMILO. PARECER: pela aprovação. Lido o 
parecer em reunião anterior, deu-se início à discussão 
da matéria, tendo o Deputado Gonzaga Patriota apoiado 
o voto do relator. Em votação, o parecer foi aprovado. 
Na seqüência, atendendo a requerimento do Deputado 
Alexandre Silveira, foi aprovada preferência para o item 
cinco da pauta: PROJETO DE LEI Nº 2.081/07 – do Sr. 
Manato – que “Institui a videoconferência como regra 
no interrogatório judicial, alterando o Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal)”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. Lido o parecer pelo Relator, e 
submetido a discussão, manifestou-se favoravelmente 
o Deputado Pinto Itamaraty. Em votação, o parecer foi 
aprovado. Ato contínuo, o Presidente retomou o primeiro 
item da pauta: PROJETO DE LEI Nº 6.158/02 – do Sr. 
Robson Tuma – que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da apresentação de Nada Consta das Justiças Comum 
e Federal para a realização de cirurgias plásticas que 
descaracterizem ou impeçam o reconhecimento da 
pessoa”. (Apensado: PL 3.226/04) RELATOR: Depu-
tado MAURO LOPES. PARECER: pela rejeição deste 
e pela aprovação do PL 3.226/04, apensado. Ausente 

o relator, o parecer foi lido pelo Deputado Pinto Ita-
maraty. Conforme solicitação, foi concedida vista ao 
Deputado Antonio Carlos Biscaia. PROJETO DE LEI 
Nº 149/07 – do Sr. Neucimar Fraga – que “Altera a re-
dação da Lei nº 10.826, de 2003, incluindo parágrafo 
único ao art. 13 e tipificando penalmente a omissão de 
informação à autoridade policial”. RELATOR: Deputado 
PINTO ITAMARATY. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Em discussão, com a palavra, o relator leu 
seu parecer e o defendeu. O Deputado Antonio Carlos 
Biscaia registrou posicionamento contrário, pugnando 
pela não-criminalização da conduta descrita no projeto. 
O Deputado João Campos, por sua vez, ponderou que 
a proposta atende a política de controle de armas do 
governo, bem como o princípio constitucional da iso-
nomia, uma vez que as responsabilidades impostas a 
proprietários e diretores de empresas de segurança 
passarão também a valer para pessoas físicas. Logo 
após, o relator enfatizou que a obrigatoriedade do re-
gistro, além de permitir maior controle sobre armas 
extraviadas, resguardará o próprio cidadão em face 
da ocorrência de perda, furto ou roubo, evitando-lhe 
complicações, como a utilização da arma em crime 
cometido por terceiro. Diante desses argumentos, o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia reconsiderou seu 
voto, declarando-se a favor da matéria. Em votação, 
o parecer foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 401/07 
– do Senado Federal – Luiz Estevão – (PLS 297/99) 
– que “Institui o sistema de bolsa de estudo para os 
integrantes das carreiras de policiais federais, policiais 
civis, policiais militares, dos corpos de bombeiros mi-
litares e das Forças Armadas”. RELATOR: Deputado 
WILLIAM WOO. PARECER: pela aprovação deste e 
da Emenda da Comissão de Educação e Cultura, com 
duas emendas. Vista ao Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, em 16/04/08, que apresentou voto em separado 
em 23/04/08. O projeto foi retirado de pauta, mediante 
aprovação de requerimento do Deputado Laerte Bes-
sa. PROJETO DE LEI Nº 1.228/07 – do Sr. Eduardo 
Gomes – que “Acrescenta parágrafo ao art. 82 da Lei 
nº 7.210, de 11 de junho de 1984, que ‘institui a Lei 
de Execução Penal’”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Uma vez aprovado requerimento do relator, o projeto 
foi retirado de pauta. PROJETO DE LEI Nº 2.716/07 
– do Sr. Onyx Lorenzoni – que “Altera a Lei nº 8.069, 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado GUILHER-
ME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Dada a au-
sência do relator naquele momento, o parecer foi lido 
pelo Deputado João Campos. Submetido a discussão 
e votação, o parecer foi aprovado. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encer-
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rados às quinze horas e trinta e quatro minutos, antes, 
porém, o Presidente convocou reunião de audiência 
pública para o dia seguinte, às dez horas no Plenário 
6, para debater os limites das atribuições constitucio-
nais da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e a 
necessidade de alteração de sua competência, bem 
como da legislação infraconstitucional que a regula-
menta. E, para constar, eu, Ricardo Menezes Perpé-
tuo, Secretário em exercício, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Raul Jungmann, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 14ª Reunião, realizada em 15 de maio 
de 2008.

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia 
quinze de maio de dois mil e oito, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara 
dos Deputados sob a presidência do Deputado Raul 
Jungmann. A lista de presença registrou o compare-
cimento dos Deputados Raul Jungmann – Presidente; 
Marina Maggessi e Pinto Itamaraty – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Biscaia, Fernando Melo, Givaldo Carim-
bão, Major Fábio e Mauro Lopes – Titulares; Cristiano 
Matheus, Félix Mendonça, Gonzaga Patriota, Guilherme 
Campos, Hugo Leal, Marcelo Itagiba e William Woo – 
Suplentes. Compareceram também os Deputados Alice 
Portugal e João Oliveira, como não-membros. Deixaram 
de registrar presença os Deputados Alexandre Silveira, 
Arnaldo Faria de Sá, Edmar Moreira, Francisco Tenorio, 
Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte Bessa, Lincoln 
Portela, Marcelo Melo e Paulo Pimenta. ABERTURA: 
O Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou 
a ORDEM DO DIA: Audiência pública sobre “Os limites 
das atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária 
Federal nas estradas e a necessidade de alteração de 
sua competência, bem como da legislação infraconsti-
tucional que a regulamenta”, aprovada a requerimento 
de sua autoria. Ato contínuo, convidou para compor a 
mesa os Senhores José Altair Gomes Benites, Diretor-
Geral Substituto e Coordenador-Geral de Operações do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Marcelo 
Aparecido Moreno, Coordenador-Geral de Administra-
ção do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 
Pedro Cavalcanti, Presidente do Sindicato dos Policiais 
Rodoviários Federais de Pernambuco; e Luiz Antônio 
de Sá, Conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. 
Em seguida, informou que fora também convidado o 

Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Bar-
ros e Silva de Souza, que não confirmou presença. Na 
seqüência, concedeu a palavra ao Senhor José Altair 
Gomes Benites. Ao término da primeira exposição, o 
Presidente registrou a presença de representantes da 
Polícia Ferroviária Federal dos Estados de Pernam-
buco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, respectivamente os Senhores Augusto 
Lima, Antonio Francisco Leão de Decco, Elias Pereira 
da Silva, Eduardo Coimbra e José Luís da Silva Vaz, 
como também o comparecimento de todos os Inspe-
tores Chefes do Policiamento e Fiscalização da Polícia 
Rodoviária Federal, saudou-os e enalteceu o trabalho 
desenvolvido pelo órgão. Com a palavra, a Deputada 
Alice Portugal, Presidente da Frente em Apoio à Po-
lícia Rodoviária Federal, discorreu sobre a Medida 
Provisória nº 431/08, publicada naquele dia, fruto de 
longas negociações, consignando que a mesma não 
contempla a exigência de nível superior para ingresso 
na carreira e defendeu que tal distorção seja sanada. 
Em seguida, manifestaram-se os Deputados Félix de 
Mendonça, expressando seu apoio às Polícias Rodo-
viária e Ferroviária Federais, e Mauro Lopes, defen-
dendo a aprovação da PEC nº 248/04, que altera o § 
2º do art. 144 da Constituição e estabelece a função 
de policiamento, além da de patrulhamento ostensivo 
das rodovias, função que, de fato e ainda não de direi-
to, é exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Dando 
prosseguimento, o Presidente, informando que o Se-
nhor Marcelo Aparecido Moreno compartilhava com 
o exposto pelo Inspetor José Altair Gomes Benites e 
que reservaria sua participação à fase dos debates, 
concedeu a palavra ao Senhor Pedro Cavalcanti. Este, 
agradeceu os Parlamentares e os Policiais Rodoviários 
Federais, especialmente os Coordenadores e Chefes 
de Departamento de todas as Unidades da Federação 
presentes ao evento e solicitou ao Senhor Eduardo 
Siqueira Campos que apresentasse dados sobre o in-
cremento das atividades do Departamento da Polícia 
Rodoviária Federal nos últimos anos. Na seqüência, o 
Presidente concedeu a palavra a Luiz Antônio de Sá. Ao 
término das exposições, manifestaram-se, pela ordem 
de inscrição, os Deputados Major Fábio, Mauro Lopes 
e Fernando Melo. Durante as discussões, Deputado 
Mauro Lopes assumiu momentaneamente a condução 
dos trabalhos. Reassumindo a presidência, o Deputa-
do Raul Jungmann, após consultar o Plenário sobre a 
possibilidade de franquear a palavra ao representan-
te da Polícia Ferroviária Federal, concedeu a palavra 
ao Senhor Eduardo Coimbra. Em prosseguimento, o 
Deputado Mauro Lopes disse que proporia a criação 
de um grupo de trabalho visando normatizar o funcio-
namento da Polícia Ferroviária Federal. Antes de en-
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cerrar, o Presidente, agradecendo os convidados pela 
presença, concedeu a palavra aos expositores para as 
considerações finais. Manifestaram-se os Senhores 
Marcelo Aparecido Moreno, José Altair Gomes Benites 
e Pedro Cavalcanti. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 
doze horas e cinqüenta e três minutos, antes porém, 
convocou reunião ordinária para o dia vinte de maio, 
às quatorze horas, para deliberação de proposições 
constantes de pauta a ser divulgada. E, para constar, 
eu, Ricardo Menezes Perpétuo, Secretário em exer-
cício, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Raul Jungmann, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido me-
diante solicitação.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião, realizada em 27 de maio 
de 2008.

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e oito, reuniu-se or-
dinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 7, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De-
putado Raul Jungmann. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos Deputados Raul Jungmann – 
Presidente; Marina Maggessi e Marcelo Melo – Vice-
Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de 
Sá, Edmar Moreira, Laerte Bessa, Lincoln Portela e 
Major Fábio – Titulares; Gonzaga Patriota, Guilherme 
Campos, Hugo Leal, Marcelo Itagiba, Neilton Mulim 
e William Woo – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Chico Alencar, como não-membro. Deixa-
ram de registrar presença os Deputados Alexandre 
Silveira, Fernando Melo, Francisco Tenorio, Givaldo 
Carimbão, Jair Bolsonaro, João Campos, Mauro Lo-
pes, Paulo Pimenta e Pinto Itamaraty. ABERTURA: O 
Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou 
a ORDEM DO DIA: Audiência pública para discutir 
matéria publicada pelo jornal “O Dia”, em 25 de abril 
de 2008, atinente à área de segurança pública do 
Estado do Rio de Janeiro, aprovada a requerimento 
do Deputado Marcelo Itagiba. Ato contínuo, convidou 
para compor a mesa os Senhores José Mariano Bel-
trame, Secretário de Segurança Pública do Estado do 
Rio de Janeiro; Valdinho Jacinto Caetano, Superinten-
dente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro; 
Gilberto Ribeiro, Chefe da Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro; e Coronel Gilson Lopes, Comandante-

Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Em seguida, informou que fora também convidado o 
General Luiz Cesário da Silveira Filho, Comandante 
do Comando Militar do Leste, que encaminhou à Co-
missão, por meio do Comando do Exército, ofício no 
qual informa entender ser dispensável sua presença 
a esta reunião. Na seqüência, o Presidente concedeu 
a palavra aos convidados na ordem supracitada e, ao 
término das exposições, apresentando escusas por ter 
de se ausentar, transferiu a condução dos trabalhos 
à Primeira Vice-Presidente, Deputada Marina Mages-
si. Dando início aos debates, a Presidente concedeu 
a palavra ao Deputado Marcelo Itagiba e, logo após, 
pela ordem de inscrição, aos Deputados Laerte Bes-
sa, William Woo, Chico Alencar e Hugo Leal, e, para 
esclarecimentos, ao Senhor José Mariano Beltrame. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Raul Jung-
mann concedeu a palavra aos Deputados Edmar Mo-
reira e Major Fábio e, na seqüência, aos convidados 
para as considerações finais. Ao término, o Deputado 
Marcelo Itagiba, na condição de autor do requerimen-
to, ressaltou o espírito democrático dos convidados, 
agradeceu as propostas formuladas e sugeriu que a 
Comissão apresente projeto de lei regulamentando o 
funcionamento dos estabelecimentos que promovem 
o desmanche de carros velhos. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às dezessete horas e vinte e cinco minutos, 
antes porém, convocou reunião ordinária para o dia 
vinte e oito de maio, às quatorze horas, para delibera-
ção de proposições constantes em pauta já divulgada, 
e, para constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo, Se-
cretário em exercício, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Raul Jungmann, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor foi gravado, podendo ser re-
produzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 16ª Reunião, realizada em 28 de maio 
de 2008.

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia vinte e oito de maio de dois mil e oito, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Raul Jungmann. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputados Raul Jungmann 
– Presidente; Marina Maggessi e Pinto Itamaraty – 
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Vice-Presidentes; Alexandre Silveira, Antonio Carlos 
Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Fernando Melo, João 
Campos, Francisco Tenorio, Givaldo Carimbão, Jair 
Bolsonaro, Laerte Bessa, Lincoln Portela, Major Fábio 
e Paulo Pimenta – Titulares; Ademir Camilo, Cristiano 
Matheus, Fátima Pelaes, Gonzaga Patriota, Guilherme 
Campos, Hugo Leal, Iriny Lopes, Marcelo Itagiba, Neu-
cimar Fraga e William Woo – Suplentes. Compareceu 
ainda, como não membro, o Deputado Valtenir Pereira. 
Deixaram de registrar presença os Deputados Edmar 
Moreira, Marcelo Melo e Mauro Lopes. ABERTURA: 
Havendo número regimental, a Primeira Vice-Presi-
dente, Deputada Marina Maggessi, declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas das 13ª, 
14ª e 15ª Reuniões, cuja leitura foi dispensada a pe-
dido do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Em votação, 
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: A Deputada 
Marina Maggessi deu conhecimento ao Plenário do 
recebimento de ofício da Câmara Municipal de Matão 
– SP, em que o Colegiado defende a revogação da 
atenuante referente à aplicação das penas ao menor 
de vinte e um anos, prevista no Código Penal, por con-
siderar que o benefício é obsoleto e contribui para a 
expansão da violência. Na seqüência, informou que 
no dia dezenove de maio o Presidente desta Comissão 
designou o Deputado Laerte Bessa para a relatoria do 
PL 3.320/08 e, no dia de hoje, o Deputado Lincoln 
Portela para a relatoria do PL 2.797/08. Em seguida, 
solicitou ao Deputado Laerte Bessa que assumisse a 
presidência, tendo em vista a necessidade de ausen-
tar-se. ORDEM DO DIA: O Presidente informou terem 
sido apresentadas duas sugestões de emendas pelos 
Deputados Raul Jungmann e William Woo. Diante de 
dúvida quanto à Sugestão de Emenda nº 1/08 e do 
interesse dos Deputados Arnaldo Faria de Sá, William 
Woo, Gonzaga Patriota, Guilherme Campos e Fran-
cisco Tenorio em oferecer sugestões, o Presidente 
informou que a apreciação seria feita em momento 
posterior da reunião e solicitou que a apresentação 
fosse feita por escrito. Dando seguimento aos traba-
lhos, anunciou a discussão do REQUERIMENTO Nº 
108/08 – dos Srs. Valtenir Pereira e William Woo – que 
“Solicita a realização, por esta Comissão, de Audiência 
Pública para discutir sobre a ‘Necessidade de Amplia-
ção do número de vagas para Delegados e Peritos nos 
quadros do Departamento de Polícia Federal’”. Com 
a palavra, o Deputado William Woo defendeu o reque-
rimento e sugeriu a inclusão do Sr. Marcos Vinício de 
Souza Wink, Presidente da Federação Nacional dos 
Policiais Federais, como convidado. Em discussão, 
manifestou-se o Deputado Antônio Carlos Biscaia, que 
considerou desnecessária a realização da citada au-
diência, uma vez que diversos esforços têm sido feitos 

no sentido de aproveitar os candidatos já aprovados 
em concurso público para os quadros da Polícia Fe-
deral. Sugeriu, portanto, fossem adotadas outras me-
didas para tratar do assunto, como, por exemplo, a 
realização de reunião no Ministério do Planejamento. 
Durante a discussão, o Deputado Raul Jungmann as-
sumiu a presidência. Contudo, o Deputado William Woo 
requereu a retirada de pauta, que foi aprovada. Em 
seguida, assumiu a presidência ao Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, que, considerando a presença do au-
tor, anunciou a discussão da SUGESTÃO DE EMEN-
DA À LDO Nº 1/08 – do Sr. Raul Jungmann – que 
“Inclui as despesas relativas à função Segurança Pú-
blica nas despesas que não serão objeto de limitação 
de empenho”. Após ser lida pelo autor e submetida a 
discussão e votação, a Sugestão foi aprovada. Logo 
após, o Deputado Raul Jungmann reassumiu a presi-
dência e anunciou a SUGESTÃO DE EMENDA À LDO 
Nº 2/08 – do Sr. William Woo – que “Requer inclusão 
de meta para execução de 100% do Sistema Integra-
do de Registro de Identidade Civil – RIC”. Com a pa-
lavra, o Deputado Guilherme Campos apoiou a inicia-
tiva. Em votação, a sugestão foi aprovada. Na seqüên-
cia, diante da aprovação de requerimento do Deputa-
do Gonzaga Patriota, foi concedida preferência para o 
item nove da pauta: PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 – 
do Sr. Jair Bolsonaro – que “Revoga o § 2º, do art. 5º 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. PARECER: 
pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Gon-
zaga Patriota, em 16/4/08. Os Deputados Gonzaga 
Patriota e Antonio Carlos Biscaia apresentaram votos 
em separado. Adiada a discussão por cinco sessões, 
a requerimento do Deputado Francisco Tenorio, em 
7/5/08. Lido o parecer em reunião anterior, deu-se iní-
cio à discussão, tendo o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia defendido seu voto em separado, pela rejeição 
da matéria. Com a palavra, o Deputado Gonzaga Pa-
triota teceu considerações sobre seu voto em separa-
do, destacando a alteração proposta em relação ao 
prazo do art. 5º, § 2º, da Lei nº 10.826/03. Na seqüên-
cia, o relator defendeu seu parecer. O Deputado Neu-
cimar Fraga sugeriu que o relator examinasse as pro-
postas contidas nos votos em separado, a fim de se 
chegar a um consenso. Por conseguinte, o Deputado 
William Woo apresentou complementação de voto, com 
emenda. Em votação, o parecer foi aprovado, contra 
os votos dos Deputados Raul Jungmann e Antonio 
Carlos Biscaia. Em seguida, o Presidente retomou a 
ordem da pauta, anunciando a discussão do PROJE-
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TO DE LEI Nº 3.653/97 – do Sr. Arlindo Chinaglia – que 
“Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 244/07) RELATOR: Deputado 
LAERTE BESSA. PARECER: pela aprovação deste e 
do PL 244/07, apensado, com substitutivo. Adiada a 
discussão a requerimento dos Deputados Valtenir Pe-
reira e Márcio França, Líder do PSB, por duas sessões, 
em 5/12/07. O Deputado Laerte Bessa apresentou re-
querimento de retirada de pauta, que foi aprovado. 
PROJETO DE LEI Nº 2.462/91 – HELIO BICUDO – 
que “Define os crimes contra o Estado Democrático 
de Direito e a Humanidade” (Apensado: PL 6.764/02) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. PARECER: 
pela rejeição deste e pela aprovação do PL 6.764/02, 
apensado, com adoção das emendas da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional. A matéria 
foi retirada de pauta, em face da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Biscaia. PROJE-
TO DE LEI Nº 2.257/07 – do Sr. Carlos Souza – que 
“Altera a Lei nº 11.343, de 2006, tipificando a condu-
ção, após consumo de drogas, de veículos automoto-
res”. RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. PA-
RECER: pela aprovação. O Deputado Guilherme Cam-
pos procedeu à leitura do parecer. Na seqüência, o 
Deputado Hugo Leal, lembrando que já há penalidade 
para tal conduta no Código de Trânsito, solicitou vista, 
que lhe foi concedida. PROJETO DE LEI Nº 401/07 
– do Senado Federal – Luiz Estevão – (PLS 297/99) 
– que “Institui o sistema de bolsa de estudo para os 
integrantes das carreiras de policiais federais, policiais 
civis, policiais militares, dos corpos de bombeiros mi-
litares e das Forças Armadas”. RELATOR: Deputado 
WILLIAM WOO. PARECER: pela aprovação deste e 
da emenda da Comissão de Educação e Cultura, com 
duas emendas. Vista ao Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, em 16/4/08, que apresentou voto em separado 
em 23/4/08. Em discussão, manifestou-se o Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, reafirmando seu posiciona-
mento constante do voto em separado. Em seguida, o 
relator defendeu seu parecer. Submetido a votação, o 
parecer foi aprovado, contra os votos dos Deputados 
Antonio Carlos Biscaia e Hugo Leal. PROJETO DE 
LEI Nº 404/99 – do Sr. José Pimentel – que “Torna 
obrigatória a instalação de porta de segurança nas 
agências bancárias e dá outras providências”. (Apen-
sados: PLs 628/99, 3.413/00 e 4.041/04) RELATOR: 
Deputado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela 
aprovação deste e dos PLs 628/99, 3.413/00 e 4.041/04, 
apensados, com substitutivo. O relator procedeu à lei-
tura do parecer, tendo sido apoiado pelo Deputado 
William Woo. Em votação, o parecer foi aprovado, com 
substitutivo. PROJETO DE LEI Nº 147/07 – do Sr. Neu-
cimar Fraga – que “Altera a redação da Lei nº 10.826, 

de 2003, modificando a sistemática de marcação de 
embalagens de munições”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela rejeição deste e 
das emendas 1/07 e 2/07, apresentadas nesta Comis-
são. O parecer foi lido pelo relator, e, atendendo a so-
licitação, concedeu-se vista ao Deputado Pinto Itama-
raty. PROJETO DE LEI Nº 700/07 – do Sr. Sandes 
Júnior – que “Estabelece que parte dos recursos cap-
tados junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública 
seja destinado à capacitação e ao reaparelhamento 
dos institutos de criminalística estaduais”. RELATOR: 
Deputado ADEMIR CAMILO. PARECER: pela aprova-
ção, com uma emenda. Vista conjunta aos Deputados 
Arnaldo Faria de Sá e William Woo, em 4/7/07. O De-
putado William Woo apresentou voto em separado em 
10/7/07. Com a palavra, o relator procedeu à leitura do 
parecer, acrescentando em seu voto a destinação de 
recursos do Fundo também ao instituto de criminalísi-
tica do Distrito Federal e da Polícia Federal, conforme 
constou da emenda apresentada por ele. Em discus-
são, o Deputado William Woo posicionou-se favoravel-
mente, esclarecendo que seu voto em separado havia 
sido proferido com base no parecer do relator desig-
nado anteriormente. Também manifestou-se o Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia. Em votação, o parecer foi 
aprovado. PROJETO DE LEI Nº 1.228/07 – do Sr. Edu-
ardo Gomes – que “Acrescenta parágrafo ao art. 82 
da Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984, que ‘Institui 
a Lei de Execução Penal’”. RELATOR: Deputado LIN-
COLN PORTELA. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. Aprovado requerimento do Deputado Lincoln 
Portela, o projeto foi retirado de pauta. PROJETO DE 
LEI Nº 2.371/07 – do Sr. Ratinho Junior – que “Dispõe 
sobre a instalação de dispositivo de identificação e 
rastreamento em armas de uso exclusivo das Forças 
Armadas”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIO-
TA. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Hugo 
Leal, em 14/5/08. O Deputado Hugo Leal apresentou 
voto em separado em 20/5/08. O Deputado Gonzaga 
Patriota apresentou requerimento de retirada de pau-
ta, que foi aprovado. PROJETO DE LEI Nº 2.619/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “Altera os arts 69 e 
70 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, modificando a composição e a estru-
tura dos Conselhos Penitenciários”. RELATOR: Depu-
tado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela 
aprovação. O relator procedeu à leitura do parecer, 
que, submetido a discussão e votação, foi aprovado. 
Logo após, o Deputado William Woo lembrou aos mem-
bros sobre a necessidade de composição e instalação 
da Subcomissão para tratar do Registro de Identidade 
Civil – RIC, cuja criação foi aprovada por meio de sua 
iniciativa. Em seguida, o Presidente deu conhecimen-
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to ao Plenário sobre as demais Sugestões de Emendas 
à LDO apresentadas no decorrer da reunião: SUGES-
TÃO DE EMENDA À LDO Nº 3/08 – do Sr. Arnaldo 
Faria de Sá e outros – que “Requer acréscimo de meta 
para apoio ao reaparelhamento de 108 instituições de 
segurança pública (ação 8988) do Sistema Único de 
Segurança Pública (programa 1127)”. Em discussão 
e votação, a Sugestão foi aprovada. SUGESTÃO DE 
EMENDA À LDO Nº 4/08 – do Sr. Gonzaga Patriota 
– que “Requer inclusão de meta para construção e 
ampliação de 60 bases operacionais e unidades da 
Polícia Rodoviária Federal (200G) do programa de de-
senvolvimento institucional do órgão (1386)”. Subme-
tida a discussão e votação, a Sugestão foi aprovada. 
Em face do início da Ordem do Dia no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, deixaram de ser deliberados os 
PLs 353/07 e 6.158/02. ENCERRAMENTO: Para aten-
der o disposto no art. 44, I, da Resolução nº 1/06-CN, 
o Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minu-
tos para que fosse por mim, Ricardo Menezes Perpé-
tuo, Secretário em exercício, redigida a presente Ata. 
Reabertos os trabalhos, a leitura da Ata foi dispensa-
da a pedido da Deputada Marina Maggessi. Submeti-
da a discussão e votação, a Ata foi aprovada e será 
assinada pelo Presidente, Deputado Raul Jungmann, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas 
e quarenta minutos, antes, porém, convocando reunião 
de audiência pública para o dia seguinte, às dez horas, 
no Plenário 11, para debater o processo de execução 
do Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen). 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 21 
de maio de 2008. 

Às dez horas e sete minutos do dia vinte e um 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Seguridade Social e Família, no Plenário 07 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Jofran Frejat – Presidente; Rafael 
Guerra, Maurício Trindade e Raimundo Gomes de Ma-
tos – Vice-Presidentes; Antonio Bulhões, Arnaldo Faria 
de Sá, Cida Diogo, Darcísio Perondi, Eduardo Barbo-
sa, Geraldo Resende, Leandro Sampaio, Mauro Nazif, 
Paulo Rubem Santiago, Ribamar Alves, Rita Camata, 
Roberto Britto, Rodrigo Maia e Ronaldo Caiado – Titu-
lares; Antonio Cruz, Dr. Nechar, Dr. Pinotti, Guilherme 
Menezes, Indio da Costa, João Campos, José Carlos 
Vieira, Leonardo Vilela, Miguel Martini, Neilton Mu-
lim, Sebastião Madeira e Valtenir Pereira – Suplentes. 

Deixaram de comparecer os Deputados Aline Corrêa, 
Angela Portela, Armando Abílio, Chico D’Angelo, Dr. 
Talmir, Germano Bonow, Henrique Afonso, João Bit-
tar, José Linhares, Mário Heringer, Maurício Rands, 
Nazareno Fonteles, Saraiva Felipe, Solange Almeida 
e Tonha Magalhães. Justificaram a ausência as Depu-
tadas Gorete Pereira, Nice Lobão e Tonha Magalhães. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas das 20ª e 21ª reunião, realizadas 
nos dias quatorze e quinze de maio de dois mil e oito. 
Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou aos senhores parlamentares 
que as sugestões de emendas à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias/LDO, serão apreciadas por esta Comis-
são na próxima reunião e que os parlamentares que 
tenham sugestões a apresentar, deverão fazê-lo com a 
maior brevidade possível, para que sejam pautadas a 
tempo. Informou o recebimento de Cópia do Acórdão, 
Relatório e Voto que fundamentaram a auditoria do 
Tribunal de Contas da União/TCU realizada pela Se-
cretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de 
Governo/SEPROG, com vistas a avaliar a adequação 
da estrutura e dos meios da FUNASA em confronto 
com seus objetivos institucionais. ORDEM DO DIA: 
Requerimentos sobre a Mesa: 1 – Requerimento 
de autoria do Deputado Darcísio Perondi solicitando 
a inversão de pauta do PLP 306/08, ítem nº 06. Enca-
minharam a matéria os Deputados Leonardo Vilela, 
Darcísio Perondi, Paulo Rubem Santiago, Rita Cama-
ta, Dr. Pinotti, Eduardo Barbosa, Ronaldo Caiado. EM 
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 2 – Requerimento de autoria da De-
putada Cida Diogo solicitando adiamento de discussão 
do PLP 306/08, ítem nº 06 da pauta. PREJUDICADO 
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA AUTORA. 3 – Reque-
rimento de autoria da Deputada Cida Diogo solicitan-
do adiamento de votação do PLP 306/08, ítem 06 da 
pauta. Encaminharam a matéria os Deputados Cida 
Diogo, Rita Camata e Rodrigo Maia. EM VOTAÇÃO, O 
REQUERIMENTO FOI REJEITADO. Imediatamente 
após anunciado o resultado, a Deputada Cida Dio-
go requereu verificação de votação, bem como o 
Deputado Ronaldo Caiado. Procedida a votação 
nominal, a Deputada Cida Diogo votou favoravel-
mente; os Deputados Darcísio Perondi, Geraldo 
Resende, Maurício Trindade, Rita Camata, Roberto 
Britto, Eduardo Barbosa, Leandro Sampaio, Rafael 
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo Maia, 
Ronaldo Caiado, Antonio Cruz, Dr. Pinotti, Indio da 
Costa, João Campos, Leonardo Vilela, Mauro Nazif, 
Paulo Rubem Santiago e Dr. Talmir votaram contra-
riamente; e o Deputado Jofran Frejat absteve-se, 
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totalizando 21 (vinte e um) votos: 01 (um) voto SIM; 
19 (dezenove) votos NÃO; e 01 (uma) abstenção. O 
Deputado Sebastião Madeira manifestou-se con-
trariamente. O REQUERIMENTO FOI REJEITADO. 
4 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 306/08 
– do Senado Federal – Tião Viana – (PLS 121/2007) 
– que “dispõe sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente por Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e União em ações e serviços públicos de saúde, 
os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três esferas 
de governo”. RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO O PARECER 
RESSALVADOS OS DESTAQUES DA BANCADA DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES. 5 – Requerimento 
de destaque para votação em separado do artigo 4º 
do PLP 306/08, de autoria da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO 
FOI REJEITADO. 6 – Requerimento de destaque para 
votação em separado do parágrafo único do artigo 3º 
do PLP 306/08, de autoria da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO 
FOI REJEITADO. 7 – Requerimento de destaque para 
votação em separado do artigo 2º do PLP 306/08, de 
autoria do Partido dos Trabalhadores. EM VOTAÇÃO, 
O REQUERIMENTO FOI REJEITADO. 8 – O inteiro 
teor dessa reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o respectivo acervo documental, para 
degravação mediante solicitação. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Deputado Jo-
fran Frejat encerrou a presente reunião às doze horas 
e quarenta e três minutos, antes convocando os mem-
bros da Comissão para reunião ordinária, a realizar-se 
quarta-feira, dia vinte e oito de maio, às nove horas e 
trinta minutos, neste mesmo plenário, para deliberação 
de proposições constantes em pauta a ser divulgada. 
E, para constar, eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Jofran Frejat, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 23ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de maio de 2008.

Às dez horas e três minutos do dia vinte e oito 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Seguridade Social e Família, no Plenário 07 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Jofran Frejat – Presidente; Rafael 

Guerra e Raimundo Gomes de Matos – Vice-Presiden-
tes; Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria 
de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio Perondi, 
Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Hen-
rique Afonso, João Bittar, José Linhares, Leandro Sam-
paio, Mário Heringer, Maurício Rands, Mauro Nazif, 
Paulo Rubem Santiago, Ribamar Alves, Rita Camata, 
Roberto Britto, Rodrigo Maia, Solange Almeida e To-
nha Magalhães – Titulares; Antonio Cruz, Clodovil 
Hernandes, Dr. Nechar, Geraldo Pudim, Geraldo Tha-
deu, Gorete Pereira, Guilherme Menezes, Íris de Araú-
jo, Janete Rocha Pietá, João Campos, Jorge Tadeu 
Mudalen, Leonardo Vilela, Luiz Bassuma, Manato, Mi-
guel Martini, Neilton Mulim, Simão Sessim e Valtenir 
Pereira – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Aline Corrêa, Angela Portela, Germano Bonow, 
Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Ronaldo Caia-
do e Saraiva Felipe. A Deputada Eliane Corrêa justifi-
cou sua ausência. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 22ª reunião, 
realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e oito. 
Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Pre-
sidente comunicou o recebimento das seguintes cor-
respondências: Requerimento da Câmara Municipal 
de Mauá solicitando medidas cabíveis para investiga-
ção detalhada sobre as causas do alto número de in-
cidência da doença Tireóide de Hashimoto, entre os 
moradores das regiões próximas ao Pólo Petroquími-
co de Capuava, na Grande São Paulo; Ofício da Câ-
mara Municipal de Araraquara e da Câmara Municipal 
de Vereadores de Santo Ângelo solicitando aprovação 
do PL 3.299/08, que estingue o fator previdenciário 
para cálculos de benefícios da Previdência Social; Ofí-
cio da Câmara Municipal de Monte Sião/MG, manifes-
tando repúdio ao PL 1.135/91, que trata do aborto. 
ORDEM DO DIA: EMENDAS AO PROJETO DE LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2009: 
Discussão e votação das sugestões de emendas a 
serem apresentadas pela Comissão ao Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2009. Foram apro-
vadas 7 emendas ao texto da LDO (emendas de re-
dação), 4 inclusões de meta e um acréscimo de meta. 
As emendas ao texto da LDO (emendas de redação) 
apresentadas foram as seguintes: Emenda 1. “Cor-
rige a tabela do SUS de acordo com a variação nomi-
nal anual do PIB”, a qual altera o art. 53, inserindo um 
inciso III para garantir à tabela do SUS reajustes que 
ajudem a sanear a situação financeira dos hospitais; 
Emenda 2. “Modifica o art. 4º”, alterando o caput e 
inserindo um § 3º ao art. para garantir que despesas 
essenciais não sejam objeto de limitação de empenho; 
Emenda 3. “Obriga a publicação de impactos na exe-
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cução de metas quando da limitação de empenho”, 
inserindo um § 9º ao art. 71 para garantir a transpa-
rência dos impactos nos serviços quando os órgãos 
públicos são obrigados a fazer limitação de empenho 
para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal; Emen-
da 4. “Obriga o BACEN a explicitar os custos sociais 
de suas políticas”, inserindo um inciso IV ao art. 112 
para exigir que na prestação de contas do Banco Cen-
tral seja feita avaliação dos impactos sociais de suas 
políticas; Emenda 5. “Obriga o Poder Público a publi-
car demonstrativo de cumprimento de metas sociais”, 
inserindo um art. 3º ao art. 4º para tornar mais trans-
parente a ação do Estado, sobretudo na consecução 
das suas metas sociais; Emenda 6. “Reajusta os be-
nefícios da Previdência Social pelo índice do salário 
mínimo”, inserindo um § 4º ao art. 53 para impedir o 
“achatamento” dos benefícios da previdência e garan-
tir um atendimento adequado às necessidades dos 
aposentados e pensionistas; Emenda 7. “Suprime o 
art. 2º”, a qual pretende não obrigar o orçamento da 
União a atingir as metas de superávit primário. As 
emendas de inclusão de meta apresentadas foram 
as seguintes: Emenda 1. “Atenção à Saúde da Po-
pulação Negra” – Programa 1312, Ação 2B64, que tem 
acréscimo de meta de 50 milhões de pessoas assisti-
das; Emenda 2. “Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde” – Programa 1220, Ação 8535, 
com acréscimo de meta de 3.805 unidades estrutura-
das; Emenda 3. “Implantação de Serviços de Atenção 
à Saúde da Mulher Vítima de Violência” – Programa 
1312, Ação 7I26, com acréscimo de meta de 50 uni-
dades instaladas; Emenda 4. “Reformulação das Uni-
dades de Atendimento da Previdência Social” – Pro-
grama 0085, Ação 5509, com acréscimo de meta de 
90 unidades de atendimento reformuladas. Em relação 
à Emenda de acréscimo de meta, ela se refere a “Ser-
viços de Proteção Social Básica às Famílias” – Pro-
grama 1384, Ação 2A60, com acréscimo de meta de 
15.325.000 famílias referenciadas. EM VOTAÇÃO, FO-
RAM TODAS APROVADAS. 1 – REQUERIMENTO Nº 
172/08 – do Sr. Henrique Afonso – que “requer a rea-
lização de uma Audiência Pública para discutir O Início 
da Vida Humana como Marco de Direitos Fundamen-
tais”. A matéria foi encaminhada pelo Deputado Miguel 
Martini. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APRO-
VADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 173/08 – do Sr. Hen-
rique Afonso – que “requer realização de Audiência 
Pública para discutir os processos e programas rela-
cionados aos direitos dos portadores de transtorno 
mental no Brasil”. A matéria foi encaminhada pelos 
Deputados Miguel Martini e Cida Diogo. EM VOTAÇÃO, 
O REQUERIMENTO FOI APROVADO COM ALTERA-
ÇÃO DE UMA DAS ENTIDADES CONVIDADAS, A 

SER CONFIRMADA POSTERIORMENTE. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 175/08 – da Sra. Jô Moraes – que 
“requer a inclusão do Subprocurador Geral da Repú-
blica, Doutor Eugênio José Guilherme de Aragão para 
participar da realização da Audiência Pública, referen-
te ao Req. 163/2008, do Deputado Rafael Guerra”. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 4 – REQUERI-
MENTO Nº 180/08 – do Sr. Ribamar Alves – que “re-
quer que sejam convidados o Secretário de Previdên-
cia Social do Ministério da Previdência, o representan-
te da Associação Brasileira dos Institutos de Previdên-
cia dos Estados e Municípios – ABIPEM e o represen-
tante do Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – ABRAPP, para parti-
ciparem de audiência pública sobre o regime previdên-
cia complementar do servidor público”. EM VOTAÇÃO, 
O REQUERIMENTO FOI APROVADO. 5 – REQUE-
RIMENTO Nº 192/08 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
(PL 7029/2006) – que “propõe a realização de Audi-
ência Pública sobre o Projeto de Lei 7029/2006 – que 
“acresce dispositivos ao art. 22 da Lei nº 6.360, de 23 
de setembro de 1976, para dispor sobre registro e fra-
cionamento de medicamentos para dispensação, e dá 
outras providências.” A matéria foi encaminha pelas 
Deputadas Cida Diogo e Rita Camata. EM VOTAÇÃO, 
O REQUERIMENTO FOI APROVADO, DEFININDO-
SE POSTERIORMENTE OS CONVIDADOS. 6 – RE-
QUERIMENTO Nº 199/08 – da Sra. Cida Diogo e outros 
– que “requerem a realização de Audiência Pública 
Conjunta das Comissões de Educação e Cultura; de 
Finanças e Tributação; e de Seguridade Social e Fa-
mília para discutir o Projeto de Lei 3.021/2008 que 
“Dispõe sobre a certificação das entidades beneficen-
tes de assistência social, regula os procedimentos de 
isenção de contribuições para a seguridade social e 
dá outras providências”. EM VOTAÇÃO, O REQUERI-
MENTO FOI APROVADO. 7 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 146/04 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – 
que “dispõe sobre a vedação às entidades fechadas 
de previdência complementar de aplicarem recursos 
em participações acionárias de empresas privadas que 
atuem no setor de bebidas, fumo, jogos, armas e mu-
nições e similares”. RELATORA: Deputada SOLANGE 
ALMEIDA. PARECER: pela aprovação, com substitu-
tivo. Vista conjunta aos Deputados Cida Diogo e Ra-
fael Guerra, em 16/04/2008. O Deputado Rafael Guer-
ra apresentou voto em separado em 22/04/2008. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 8 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.929/97 – do Sr. Wigberto Tartuce – que “per-
mite às mulheres estupradas por parentes a interrup-
ção da gravidez”. (Apensado: PL 3744/2004) RELATO-
RA: Deputada RITA CAMATA. PARECER: pela rejeição 
deste, e do PL 3744/2004, apensado. EM VOTAÇÃO, 
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APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.350/97 – do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a instituição do Programa Nacio-
nal de Apoio à Saúde – PRONASA, com a finalidade 
de captar e canalizar recursos para o setor saúde”. 
(Apensado: PL 1318/1999) RELATORA: Deputada 
CIDA DIOGO. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 
1318/1999, apensado. Vista ao Deputado Rafael Guer-
ra, em 19/06/2007. O Deputado Jorge Alberto apre-
sentou voto em separado em 24/10/2005. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO AUTOR. 10 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.616/06 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reabre o prazo para o acordo 
de revisão dos benefícios previdenciários previsto no 
art. 2º da Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 2004, 
que autoriza a revisão dos benefícios previdenciários 
concedidos com data de início posterior a fevereiro de 
1994 e o pagamento dos valores atrasados nas con-
dições que especifica”. RELATOR: Deputado LEONAR-
DO VILELA. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Dr. Nechar, em 07/11/2007. RETI-
RADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 11 – PROJETO DE LEI 
Nº 898/99 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “revoga 
dispositivos da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, 
que “dispõe sobre a compensação financeira entre o 
Regime Geral de Previdência Social e os regimes de 
previdência dos servidores da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios nos casos de conta-
gem recíproca do tempo de contribuição para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências”, estende 
sua aplicação à compensação financeira entre os re-
gimes próprios de previdência social dos servidores 
de que trata, e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3907/2000) RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA 
DE SÁ. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
3907/2000, apensado, com substitutivo. VISTA CON-
CEDIDA À DEPUTADA CIDA DIOGO. 12 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.081/03 – do Sr. João Campos – que “mo-
difica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dis-
põe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências”, limitando a veiculação de es-
petáculo ou programa impróprio em local público ou 
em veículo de transporte público”. RELATOR: Deputa-
do PEPE VARGAS. PARECER: pela aprovação deste, 
na forma do Substitutivo da CEC. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 13 – PROJETO DE LEI Nº 2.971/04 
– do Sr. Nelson Pellegrino – que “altera a Lei nº 7.644, 
de 18 de dezembro de 1987, para dispor sobre a ati-
vidade de Pai Social”. RELATORA: Deputada RITA 
CAMATA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 14 – PROJETO DE LEI Nº 6.919/06 – do 
Sr. Leonardo Vilela – que “altera a Lei nº 11.265, de 

04 de janeiro de 2006, que “Regulamenta a comercia-
lização de alimentos para lactentes e crianças de pri-
meira infância e também de produtos de puericultura 
correlatos””. RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
com subemenda. RETIRADO DE PAUTA PELO RE-
LATOR. 15 – PROJETO DE LEI Nº 17/07 – do Sr. Dr. 
Pinotti – que “dispõe sobre a atenção à saúde de bra-
sileiros residentes no exterior”. RELATOR: Deputado 
NAZARENO FONTELES. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 16 – PROJETO 
DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “dá nova 
redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescen-
te”. RELATORA: Deputada RITA CAMATA. PARECER: 
pela aprovação, com emenda. EM VOTAÇÃO, APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – PRO-
JETO DE LEI Nº 420/07 – do Sr. Vaccarezza – que 
“extingue a necessidade de afixação de edital de pro-
clamas e sua publicação. .Altera dispositivo do Novo 
Código Civil e da Lei nº 6.015, de 1973, relativos à 
habilitação para o casamento”. (Apensados: PL 
639/2007, PL 640/2007 e PL 1735/2007) RELATOR: 
Deputado JOSÉ LINHARES. PARECER: pela rejeição 
deste e pela aprovação do PL 639/2007, do PL 
640/2007, e do PL 1735/2007, apensados, com subs-
titutivo. Vista ao Deputado Germano Bonow, em 
31/10/2007. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 18 
– 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 coi-
sa imóvel e dá outras providências”, para impedir que 
os idosos de baixa renda sejam discriminados na con-
tratação de seguro habitacional incidente sobre a aqui-
sição da casa própria”. (Apensados: PL 772/2007 e PL 
778/2007) RELATOR: Deputado DR. NECHAR. PARE-
CER: pela aprovação deste, do PL 772/2007, e do PL 
778/2007, apensados, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. 19 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.234/07 – do Sr. Eduardo Gomes – que “estabe-
lece princípios e diretrizes para as ações voltadas para 
a educação nutricional e segurança alimentar e nutri-
cional da população e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado DR. TALMIR. PARECER: pela rejeição 
deste. VISTA AO DEPUTADO MAURÍCIO TRINDADE. 
20 – PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida 
Diogo – que “dispõe sobre as atividades de redução 
de danos entre usuários de drogas, visando a prevenir 
a transmissão de doenças, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. PARECER: pela 
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rejeição. Vista ao Deputado Saraiva Felipe, em 
12/03/2008. Adiada a discussão por falta de “quorum”, 
em 23/04/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
21 – PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 
e 33 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. RE-
LATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
22 – PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – do Sr. Fernando 
Coruja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, a organização e o funcionamen-
to dos serviços correspondentes e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Dr. Rosinha, 
em 23/04/2008. O Deputado Dr. Rosinha apresentou 
voto em separado em 07/05/2008. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DA DEPUTADA CIDA 
DIOGO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 1.899/07 – do Sr. 
Uldurico Pinto – que “concede ao idoso prioridade no 
processo de abertura de empresa e na aprovação de 
linha de crédito para empreendimentos, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado LEANDRO SAM-
PAIO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 24 – PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 
– do Sr. Homero Pereira – que “cria o Programa de 
Redistribuição de Alimentos Excedentes e dá outras 
providências”. RELATORA: Deputada SOLANGE AL-
MEIDA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 2.237/07 
– do Sr. Vinicius Carvalho – que “acresce o art. 30-A 
à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dis-
põe sobre os registros públicos e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Discutiram 
a matéria os Deputados Armando Abílio, Miguel Mar-
tini, Cida Diogo, Rita Camata, Rafael Guerra e Janete 
Rocha Pietá. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 26 – PROJETO DE LEI Nº 
2.343/07 – do Sr. Regis de Oliveira – que “altera a pena 
de multa das infrações administrativas disciplinadas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”. RELATO-
RA: Deputada RITA CAMATA. PARECER: pela apro-
vação. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 27 – PROJETO DE LEI Nº 2.586/07 
– do Sr. Walter Brito Neto – que “altera a Lei nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000”. RELATOR: Deputado RO-
BERTO BRITTO. PARECER: pela aprovação. RETI-
RADO DE PAUTA PELO RELATOR. 28 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.700/07 – do Sr. Ricardo Berzoini – que 
“altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, as 

Leis nºs 4.886, de 9 de dezembro de 1965, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 
8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 10.666, de 8 de 
maio de 2003, para substituir o termo “auxílio-doença” 
por “auxílio-incapacidade”. RELATOR: Deputado DR. 
ROSINHA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. Em seguida, o Presidente De-
putado Jofran Frejat suspendeu a Reunião para ela-
boração desta Ata. Reaberto os trabalhos, o Presiden-
te colocou em votação a Ata, a qual foi imediatamente 
aprovada. O inteiro teor dessa reunião foi gravado, 
passado o arquivo de áudio a integrar o respectivo 
acervo documental, para degravação mediante solici-
tação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
encerro a presente reunião, antes convocando Audi-
ência Pública, amanhã, dia vinte e nove de maio, às 
nove horas e trinta minutos, neste Plenário, para “Dis-
cutir os impactos da violência de gênero na saúde da 
mulher”. E, para constar, eu, Lin Israel Costa dos San-
tos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e apro-
vada, será assinada pelo Presidente, Deputado Jofran 
Frejat, e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
dos.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Nona Reunião Ordinária (Deli-
berativa), realizada em 14 de maio de 2008.

Às dez horas e dezoito minutos do dia quatorze 
de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple-
nário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Pedro Fernandes 
– Presidente; Nelson Marquezelli, – Vice-Presidente; 
Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, José Car-
los Vieira, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Pereira da 
Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Saturnino Masson, Tarcísio Zimmermann, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho e Wilson Braga – Titulares; Áti-
la Lins, Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto Leréia, 
Edinho Bez, Eduardo Barbosa, João Campos, Major 
Fábio, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, Nelson Pellegrino 
e Sebastião Bala Rocha – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Aracely de Paula, Cláudio 
Magrão, Elcione Barbalho, Eudes Xavier, Gorete Pe-
reira, Jovair Arantes, Renildo Calheiros e Sandro Ma-
bel. Justificou sua ausência o Deputado Eudes Xavier, 
nos termos do art. 44 do RICD, por estar em missão 
oficial representando a Câmara dos Deputados no II 
Simpósio Internacional “O Trabalho e a Mundialização 
da Economia”, na cidade de São Luís, no estado do 
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Maranhão, no período de 12 a 15 de maio de 2008. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação as Atas da décima sexta, décima séti-
ma e décima oitava reunião, realizadas nos dias 06, 
07 e 08/05/2008, respectivamente, dispensando suas 
leituras tendo em vista prévia distribuição aos senho-
res membros. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: O Presidente informou aos membros 
o recebimento da seguinte correspondência, tendo 
esclarecido que os originais encontravam-se na secre-
taria da Comissão à disposição dos interessados: 1) 
Ofício nº 044 IL.GAB/08, de 28/04/08, da Deputada 
Iriny Lopes, que justifica a ausência da parlamentar 
do Plenário da Casa, por motivo de saúde, pelo perí-
odo de três dias, a partir daquela data, conforme ates-
tado médico em anexo; 2) Ofício GAB-MH/909 nº 53, 
de 08/05/08, do gabinete da Deputada Maria Helena, 
que justifica o não comparecimento da parlamentar na 
reunião da CTASP daquele dia, tendo em vista sua 
participação na sessão solene conjunta em homena-
gem ao ano polar internacional, na condição de vice-
presidente da Frente Parlamentar em prol do PROAN-
TAR; 3) Ofício nº 047/08-GDEX, de 23/04/08, do De-
putado Eudes Xavier, que justifica sua ausência dos 
trabalhos da Casa no período de 12 a 15/05/08, por 
estar em missão oficial para representar a Câmara dos 
Deputados no II Simpósio Internacional “O Trabalho e 
a Mundialização da Economia”, na cidade de São Luís, 
no estado do Maranhão; e, 4) Carta nº 094/2008, de 
07/05/08, do Senador José Nery, que convida o Pre-
sidente da CTASP para participar de reunião plenária 
do Movimento pela Aprovação da PEC 438 e Erradi-
cação do Trabalho Escravo, no dia 21/05/08, às 14 
horas, no Senado Federal, sala 19 da Ala Alexandre 
Costa. DESIGNAÇÃO DE RELATORIA: O Presidente 
informou que foram realizadas designações de relato-
ria no dia seis de maio de abril de 2008. A seguir, às 
dez horas e vinte e um minutos, iniciou a apreciação 
da Pauta nº 11/08, facultando a palavra aos autores 
das proposições e demais parlamentares que a soli-
citaram, conforme detalhado a seguir: ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
2.159/07 – do Sr. Sandro Mabel – que “requer seja re-
vigorado o Verbete nº 01 da Súmula de Jurisprudência 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, que dispõe sobre regulamentação de profis-
sões”. O requerimento foi RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO, tendo em vista a ausência do autor. O Presi-
dente acatou requerimento verbal de subscrição do 
requerimento em questão, dos Deputados Paulo Ro-
cha, Tarcísio Zimmermann, Vicentinho, Roberto San-
tiago, Milton Monti, Andréia Zito e Pedro Henri, que se 

comprometeram a analisar a matéria com o Deputado 
Sandro Mabel e apresentar proposta consensual para 
votação na próxima reunião. 2 – REQUERIMENTO Nº 
167/2008 – do Sr. João Campos – que “requer à Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, a realização de Audiência Pública, para discussão 
de propostas para o Projeto de Lei nº 1.949, de 2007, 
que “Institui a Lei Geral da Polícia Civil e dá outras 
providências””. O Presidente acatou requerimento ver-
bal de subscrição do requerimento em questão, da 
deputada Andreia Zito, que encaminhou a favor da 
matéria. Em votação, o requerimento foi APROVADO. 
3 – REQUERIMENTO Nº 170/2008 – do Sr. Nelson 
Marquezelli – que “solicita seja convocado o Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Guido Mantega, a 
fim de prestar esclarecimentos a respeito dos impas-
ses financeiros no tocante a greve dos auditores da 
Receita Federal do Brasil”. RETIRADO A PEDIDO DO 
AUTOR. 4 – REQUERIMENTO Nº 172/2008 – da Sra. 
Andreia Zito – que “requer a convocação do Senhor 
Ministro do Trabalho e Emprego para prestar esclare-
cimentos a esta Comissão sobre déficit operacional do 
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, decorrente 
de aumento de pagamentos de seguro desemprego, 
e possível comprometimento de investimentos”. A au-
tora encaminhou pela aprovação, tendo concordado 
com a sugestão do Presidente para alteração do texto, 
com a troca do termo “convocação” para convite. Em 
votação, o requerimento foi APROVADO, COM A TRO-
CA DA PALAVRA “CONVOCAÇÃO” PARA “CONVI-
TE”. O Presidente recomendou à secretaria da Co-
missão que programasse esta reunião para a data mais 
cedo possível. 5 – REQUERIMENTO Nº 175/2008 – do 
Sr. Vicentinho – que “requer audiência pública para 
ouvir o Sr. Antonio Medeiros, Secretário Nacional de 
Relações do Trabalho, sobre a portaria nº 186/08”. O 
autor encaminhou pela aprovação, tendo antes anun-
ciado a presença do Sr. Alexandre Oliveira Antão, co-
nhecido como Negro Antão, Vice-Presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria de Bebidas do 
Estado de São Paulo. Em votação, o requerimento foi 
APROVADO. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: Prioridade: 6 – PROJETO DE LEI Nº 
6930/2006 – do Senado Federal (PLS 126/2005) – que 
“institui o Programa Nacional de Estímulo ao Emprego 
de Trabalhadores Experientes – PNETE”. (Apensados: 
PL 765/2003 (Apensados: PL 1842/2003, PL 3581/2004, 
PL 4909/2005, PL 5406/2005, PL 6022/2005, PL 
6173/2005 (Apensado: PL 1747/2007), PL 6294/2005, 
PL 193/2007, PL 492/2007, PL 626/2007 e PL 
2117/2007) e PL 7344/2006). Explicação: Cria Progra-
ma Nacional para promover postos de trabalho para 
trabalhador com mais de 45 (quarenta e cinco) anos. 
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RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. PARE-
CER: pela aprovação deste, do PL 2117/2007, do PL 
1842/2003, do PL 3581/2004, do PL 4909/2005, do PL 
5406/2005, do PL 6022/2005, do PL 6173/2005, do PL 
6294/2005, do PL 193/2007, do PL 492/2007, do PL 
626/2007, do PL 1747/2007, do PL 765/2003, e do PL 
7344/2006, apensados, com substitutivo. VISTA CON-
JUNTA AOS DEPUTADOS NELSON MARQUEZELLI 
E NELSON PELLEGRINO. C – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva da Comissões: Priorida-
de: 7 – PROJETO DE LEI Nº 6.906-A/02 – do Sena-
do Federal (PLS 290/2001) – que “dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de Turismó-
logo”. (Apensados: PL 7010/2002, PL 812/2003 e PL 
4740/2004). RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda ado-
tada pela Comissão de Turismo e Desporto, com emen-
da, e pela rejeição do PL 7010/2002, do PL 812/2003, 
e do PL 4740/2004, apensados. O Parecer foi lido pelo 
Relator em reunião anterior. Em discussão, manifestou-
se o Deputado Nelson Pellegrino. Em votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – 
PL 5593/2005 – dos Srs. Vanessa Grazziotin e Inácio 
Arruda – que “altera dispositivos das Leis nº 9.069, de 
1995, nº 8.987, de 1995, e nº 9.472, de 1997, muda 
regras de correção de preços de contratos públicos e 
privados e dá outras providências”. (Apensado: PL 
5813/2005). RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI.
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2006 da 
CTASP, e do PL 5813/2005, apensado. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DA AUTORA. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 1746/2007 – do Poder Executivo – que “cria 
cargos efetivos, cargos comissionados e funções gra-
tificadas no âmbito do Ministério da Educação”. RELA-
TORA: Deputada GORETE PEREIRA. PARECER: pela 
aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2008 
da CTASP. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. E – 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pe-
las Comissões: ORDINÁRIA: 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 3965/2000 – do Sr. Milton Monti – que “dispõe sobre 
a criação de guardas-mirins e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. PARECER: 
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO 
AUTOR, POR 30 DIAS. O Presidente submeteu ao 
Plenário, que aprovou, o Requerimento verbal do De-
putado Vicentinho para inversão da pauta para apre-
ciação imediata do item 19, que anunciou: 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 609/2007 – do Sr. Luiz Sérgio – que 
“regulamenta as profissões de Pesquisador de Merca-
do, Opinião e Mídia e de Técnico de Pesquisa de Mer-
cado, Opinião e Mídia” (Apensado: PL 1201/2007). 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. PARECER: pela 
aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 

1201/2007, apensado. O Relator leu o seu voto. Em 
discussão, manifestaram-se os Deputados Pedro Hen-
ry, Paulo Rocha e Nelson Marquezelli. O Deputado 
Pedro Henry solicitou o registro em ata da sua posição 
contrária às propostas deste tipo, que tratam da regu-
lamentação de profissões, sem no entanto prever san-
ções para o descumprimento das vedações que esta-
belecem, fato que, em seu entendimento, cria uma 
legislação inócua e desmoraliza a atuação da Comis-
são. O Deputado Paulo Rocha manifestou sua posição 
favorável a análise mais criteriosa e maior rigor na 
aprovação deste tipo de propostas, tendo aproveitado 
a oportunidade para defender a mobilização da CTASP 
no sentido da agilização da discussão e aprovação do 
Requerimento nº 2.159/07, do Sr. Sandro Mabel, item 
1 desta pauta. Em votação, foi APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. Em seguida, o Presidente 
retomou a ordem da pauta, anunciando a apreciação 
do item: 11 – PROJETO DE LEI Nº 4448/2001 – do 
Sr. João Paulo – que “cria o Índice Nacional de Res-
ponsabilidade Social e o Cadastro de Inadimplentes 
Sociais – CADIS”. (Apensado: PL 4512/2001). RELA-
TOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela apro-
vação parcial deste, com substitutivo, pela rejeição do 
PL 4512/2001, apensado, e pela aprovação das Emen-
das adotadas pela Comissão de Seguridade Social e 
Família. O parecer foi lido pelo Relator em reunião an-
terior. Não houve discussão da matéria, tendo o Pre-
sidente concedido a palavra ao Deputado Milton Mon-
ti para suas considerações finais. Em votação, foi APRO-
VADO O PARECER CONTRA OS VOTOS DOS DE-
PUTADOS PAULO ROCHA, TARCÍSIO ZIMMERMANN, 
VICENTINHO E ROBERTO SANTIAGO. 12 – PRO-
JETO DE LEI Nº 243/2003 – do Sr. Paes Landim – que 
“dispõe sobre a concessão de bolsas de alimentação 
e subsistência”. RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A 
PEDIDO DA RELATORA, POR 30 DIAS. 13 – PRO-
JETO DE LEI Nº 632/2003 – da Sra. Maria do Rosário 
– que “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho 
para os trabalhadores pais ou detentores de guarda 
judicial de filho portador de deficiência física ou men-
tal grave”. (Apensados: PL 949/2003, PL 1377/2003, 
PL 1611/2003 e PL 2322/2003). RELATORA: Deputa-
da ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação deste, 
do PL 949/2003, do PL 1377/2003, do PL 1611/2003 
e do PL 2322/2003, apensados, nos termos do Subs-
titutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família. A Relatora proferiu seu parecer. Em discus-
são, manifestou-se o Deputado Pedro Henry. VISTA 
AO DEPUTADO PEDRO HENRY. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 1412/2003 – do Sr. Carlos Nader – que “dispõe 
sobre a concessão de incentivo fiscal para as pessoas 
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jurídicas que firmarem contratos de trabalho com pes-
soas portadoras de deficiência e com pessoas idosas 
com mais de 60 (sessenta) anos”. (Apensados: PL 
1743/2003 e PL 4949/2005). RELATOR: Deputado 
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela rejeição des-
te, do PL 1743/2003, e do PL 4949/2005, apensados. 
O Relator leu seu voto. Em votação, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 – PROJETO 
DE LEI Nº 1432/2003 – do Sr. Dr. Rosinha – que “al-
tera a legislação sobre o rito sumaríssimo na Justiça 
do Trabalho”. RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER REFORMULADO: pela aprovação, com 
substitutivo. O parecer fora lido pela Relatora em reu-
nião anterior. Em discussão, manifestaram-se os De-
putados Pedro Henry, Tarcísio Zimmermann, Nelson 
Marquezelli, Roberto Santiago, Milton Monti e Andreia 
Zito. O Presidente suspendeu a reunião por cinco mi-
nutos, para tentativa de acordo. Retomada a reunião, 
após consenso, a Relatora acatou sugestão de seus 
pares, e a matéria foi submetida a votos, tendo sido 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, FAVORÁVEL, COM 
NOVO SUBSTITUTIVO CONTEMPLANDO AS ALTE-
RAÇÕES PROPOSTAS. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
2.080/03 – do Sr. Paes Landim – que “dispõe sobre 
criação de universidades, autorização de funciona-
mento de instituições de ensino superior, formação de 
professores e dá outras providências”. (Apensado: PL 
2085/2003) RELATORA: Deputada GORETE PEREI-
RA. PARECER: pela aprovação deste, com emenda, 
e pela rejeição do PL 2085/2003, apensado. O Depu-
tado Vicentinho leu o voto da Relatora, ausente da 
reunião. Em discussão, manifestaram-se os Deputados 
Milton Monti, Roberto Santiago, Pedro Henry, Tarcísio 
Zimmermann e Vicentinho. Em votação, foi REJEITA-
DO O PARECER DA RELATORA. DESIGNADO RE-
LATOR DO PARECER VENCEDOR, O DEPUTADO 
VICENTINHO. PARECER VENCEDOR: PELA REJEI-
ÇÃO DESTE E DO PL 2085/2003, APENSADO. O 
Deputado Vicentinho apresentou seu parecer oral, nos 
termos do voto em separado da Deputada Elcione 
Barbalho. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER VENCEDOR, CONTRÁRIO. O 
PARECER DA RELATORA, DEPUTADA GORETE 
PEREIRA, PASSOU A CONSTITUIR VOTO EM SE-
PARADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 3436/2004 – do 
Sr. Carlos Souza – que “cria o Fundo de Incentivo à 
Geração de Emprego por meio do Ecoturismo, nas 
condições que especifica”. RELATOR: Deputado EU-
DES XAVIER. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Nelson Marquezelli leu o voto do Relator, ausente da 
reunião. Em discussão, manifestou-se o Deputado Pe-
dro Henry, pela inconstitucionalidade da matéria. Em 

votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 18 – PROJETO DE LEI Nº 6.258/05 – dos 
Srs. Inácio Arruda e Daniel Almeida – que “dispõe so-
bre a reintegração no emprego dos funcionários da 
Caixa Econômica Federal, demitidos no período de 
1995 a 2003”. (Apensado: PL 1603/2007) RELATORA: 
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela 
aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 
1603/2007, apensado. O Deputado Mauro Nazif leu o 
voto da Relatora, ausente naquele momento. Em dis-
cussão, manifestaram-se os Deputados Nelson Mar-
quezelli, Roberto Santiago e Vicentinho. Em votação, 
foi REJEITADO O PARECER DA RELATORA. ABS-
TIVERAM-SE DE VOTAR OS DEPUTADOS VICEN-
TINHO E ROBERTO SANTIAGO. Designado Relator 
do Parecer Vencedor, o Deputado Pedro Henry. PARE-
CER VENCEDOR: PELA REJEIÇÃO DESTE, E DO 
PL 1603/2007, APENSADO. O Deputado Pedro Hen-
ry proferiu seu parecer oral. Em votação, foi APROVA-
DO O PARECER VENCEDOR, CONTRÁRIO, CONTRA 
O VOTO DO DEPUTADO MAURO NAZIF. O DEPU-
TADO ROBERTO SANTIAGO ABSTEVE-SE DE VO-
TAR. O PARECER DA RELATORA, DEPUTADA VA-
NESSA GRAZZIOTIN, PASSOU A CONSTITUIR VOTO 
EM SEPARADO. 20 – PL PROJETO DE LEI Nº 
1198/2007 – do Sr. Assis do Couto – que “estende aos 
sericicultores o benefício do seguro-desemprego, con-
cedido ao pescador profissional durante o período de 
defeso, conforme previsto pela Lei n° 10.779, de 25 de 
novembro de 2003”. RELATORA: Deputada GORETE 
PEREIRA. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Milton Monti leu o voto da Relatora, ausente da reu-
nião. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 21 – PROJETO DE LEI Nº 1226/2007 
– do Sr. Eduardo Gomes – que “regulamenta o exer-
cício do Profissional de Marketing, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 1944/2007). RELATOR: De-
putado FILIPE PEREIRA. PARECER: pela rejeição 
deste, e pela aprovação do PL 1944/2007, apensado. 
O Deputado Roberto Santiago leu o voto do Relator, 
ausente da reunião. ADIADA A DISCUSSÃO EM FACE 
DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Diante da evi-
dente falta de quorum no plenário, o Presidente encer-
rou a reunião às doze horas e oito minutos, ficando 
este e os demais itens da Pauta ainda não apreciados 
pendentes de deliberação. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
1311/2007 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “estabe-
lece penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.755, 
de 16 de dezembro de 1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da 
Emenda 1/2007 da CTASP, e da Emenda 2/2007 da 
CTASP. NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI 
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Nº 1457/2007 – do Sr. Ayrton Xerez – que “altera a Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, acrescentando dois 
parágrafos ao disposto em seu art. 23 e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 24 
– PROJETO DE LEI Nº 1515/2007 – do Sr. Eduardo 
Valverde – que “”acrescenta o artigo 12-A, ao Decreto-
Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, para tornar obri-
gatório o exame de proficiência como condição para 
inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade””. RELATOR: Deputado ROBERTO SAN-
TIAGO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 1811/2007 – do Sr. 
Miro Teixeira – que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, car-
go, emprego ou função na administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. O Presidente acatou 
e submeteu ao Plenário, que aprovou por unanimida-
de, as seguintes solicitações verbais de parlamentares: 
1 – do Deputado Tarcísio Zimmermann, para que a 
reunião de audiência pública objeto do Requerimento 
nº 168/08, de sua autoria, aprovado em 23/04/08, seja 
realizada em conjunto com a Comissão de Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio (CDEIC), e em dois 
tempos, para que seja ouvido inicialmente apenas o 
Presidente do Banco Central, Sr. Henrique dos Santos 
Meireles, e debate restrito aos parlamentares, e, em 
seguida, na mesma reunião, após liberação do Presi-
dente do Banco Central, sejam ouvidos os demais 
convidados. 2. do Deputado Milton Monti, para que 
seja incluído no rol de convidados para a reunião de 
audiência pública objeto do Requerimento nº 144/2008, 
do Deputado Paulo Rocha, aprovado em 12/12/07, o 
Sr. Roberto Kauffmann, representante titular da Con-
federação Nacional da Indústria no Conselho Curador 
do FGTS do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
ENCERRAMENTO: Em função da ausência de quo-
rum mínimo para deliberação, o Presidente encerrou 
a reunião às doze horas e oito minutos. Antes, porém, 
agradeceu a presença de todos e convocou os senho-
res membros para a reunião ordinária deliberativa, 
programada para o dia 20 de maio, terça-feira, às 10 
horas, no mesmo Plenário 12, para apreciação das 
proposições da Pauta 12/08 e para a reunião de audi-
ência pública conjunta com a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, programada para o dia 
20 de maio, às 14h30, no Plenário 12, para “discutir 
os projetos de lei que tramitam nas Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e da Co-

missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, sobre 
FGTS”, atendendo ao Requerimento nº 144/2007, 
aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, de autoria do Deputado Paulo Ro-
cha e ao Requerimento nº 45/2008, aprovado na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de 
autoria do Deputado José Genoíno, bem como para a 
reunião ordinária deliberativa, programada para o dia 
21 de maio, quarta-feira, às 10 horas, também no Ple-
nário 12, para apreciação da proposições remanes-
centes da Pauta 12/08, relativa à reunião ordinária 
prevista para o dia 20/05/2008. O inteiro teor da reu-
nião foi gravado, passando o arquivo de áudio a inte-
grar o acervo documental da reunião, para posterior 
degravação mediante solicitação escrita. E, para cons-
tar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Pedro Fernandes, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária 
(Deliberativa), realizada em 28 de maio de 2008.

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e 
oito de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Pedro Fer-
nandes – Presidente; Nelson Marquezelli e Elcione 
Barbalho – Vice-Presidentes; Andreia Zito, Daniel Al-
meida, Edgar Moury, Gorete Pereira, José Carlos 
Vieira, Marco Maia, Paulo Rocha, Pedro Henry, Ro-
berto Santiago, Tarcísio Zimmermann, Vanessa Gra-
zziotin e Wilson Braga – Titulares; Alice Portugal, 
Átila Lins, Carlos Alberto Canuto, Edigar Mão Branca, 
Edinho Bez, Filipe Pereira, Frank Aguiar, Major Fábio, 
Maria Helena, Mauro Nazif, Nelson Pellegrino, Se-
bastião Bala Rocha e Tadeu Filippelli – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Lira Maia, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Aracely de Paula, Cláudio Magrão, Eudes Xavier, Jo-
vair Arantes, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, 
Renildo Calheiros, Sandro Mabel, Saturnino Masson 
e Vicentinho. Justificou a ausência o Deputado Vicen-
tinho, nos termos do art. 44 do RICD, em virtude de 
estar participando das atividades das Centrais Sindi-
cais no ABC, em razão da campanha pela redução 
da jornada de trabalho. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
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os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da déci-
ma nona reunião, realizada no dia 14/05/2008, dis-
pensando sua leitura tendo em vista prévia distribui-
ção aos senhores membros. Em votação, a Ata foi 
aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou aos 
membros o recebimento da seguinte correspondên-
cia, tendo esclarecido que os originais encontravam-
se na secretaria da Comissão à disposição dos inte-
ressados: 1 – Ofício/GDGP/nº 96, de 15/05/08, do 
Gabinete da Deputada Gorete Pereira, que justifica 
a ausência da parlamentar no período de 19 a 23 de 
maio de 2008, tendo em vista viagem em missão ofi-
cial representando a Câmara dos Deputados na so-
lenidade de entrega do prêmio “Personalidade do ano 
2008”, conferido pela Câmara de Comércio Brasil-
Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, Estados 
Unidos; e, 2 – Ofício M.113/2008, de 08/05/08, do 
Presidente da Câmara Municipal de Campinas/SP, 
Sr. Aurélio Cláudio, que encaminha cópia de moção 
em prol da aprovação da PEC nº 438/1999, que pre-
vê a expropriação, para fins de reforma agrária, das 
terras onde forem encontrados trabalhadores em si-
tuação análoga à de escravo. DESIGNAÇÃO DE RE-
LATORIA: O Presidente informou que foi realizada 
designação de relatoria no dia quinze de maio de abril 
de 2008. A seguir, às dez horas e vinte e três minutos, 
iniciou a apreciação da Pauta nº 13/08, facultando a 
palavra aos autores das proposições e demais par-
lamentares que a solicitaram, conforme detalhado a 
seguir: ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 179/08 – do Sr. Sandro Mabel 
e outros – que “requer seja parcialmente revigorado 
o verbete nº 01 da súmula de jurisprudência da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, que dispõe sobre regulamentação de profissões”. 
Ausente o autor, o Presidente concedeu a palavra ao 
Deputado Paulo Rocha, subscritor do requerimento, 
que encaminhou pela sua aprovação. Em votação, o 
requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
2 – REQUERIMENTO Nº 177/08 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “requer realização de audiência Pú-
blica nesta Comissão, com a presença de represen-
tante da Federação Nacional dos Lotéricos (FENAL), 
de representante da Confederação Nacional dos Vi-
gilantes (CNTV), do presidente da Caixa Econômica 
Federal (CEF) para discutir a segurança nas agências 
lotéricas do país”. A autora encaminhou pela aprova-
ção. Em votação, o requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. B – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação do Plenário: URGÊNCIA ART. 64 CF: 3 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-

cação”. RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, pela rejeição da 
Emenda nº 1/2008 da CTASP e das Emendas de Ple-
nário de nos 1 e 2. O Deputado Roberto Santiago leu 
o voto da relatora, ausente naquele momento. Termi-
nada a leitura, o Presidente concedeu a palavra à 
relatora, que retornara ao Plenário. Em discussão, 
manifestou-se o Deputado Tarcísio Zimmermann. Em 
votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. PRIORIDADE. 4 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 92/07 – do Poder Executivo (MSC 
499/2007) – que “regulamenta o inciso XIX do art. 37 
da Constituição Federal, parte final, para definir as 
áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder 
público”. RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. PA-
RECER: pela aprovação. O Relator leu o seu voto. 
Em discussão, usou da palavra o Deputado Tarcísio 
Zimmermann para defender uma discussão mais pro-
longada da matéria, em diversas reuniões, à seme-
lhança do que ocorreu com o projeto da lei de greve 
no serviço público. Manifestou-se, ainda, a Deputada 
Alice Portugal, que sugeriu ao Presidente a progra-
mação de audiência pública para debater o substitu-
tivo, que, em seu entendimento, apresentaria inovação 
de porte em relação à proposição original. O Presi-
dente suspendeu a discussão, devendo o projeto vol-
tar à pauta da próxima reunião, tendo sugerido à De-
putada Alice Portugal que apresentasse requerimen-
to de audiência pública para deliberação do Plenário. 
NÃO DELIBERADO. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIO-
RIDADE: 5 – PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 – do 
Senado Federal – (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”. 
(Apensado: PL 677/2003) RELATOR: Deputado SE-
BASTIÃO BALA ROCHA. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 677/2003, apensado, com substitutivo. 
O Relator encaminhou pela aprovação e fez a leitura 
do seu voto. Em discussão, manifestou-se contraria-
mente o Deputado Tarcísio Zimmermann, tendo in-
formado que apresentaria requerimento de audiência 
pública para melhor discussão da matéria. VISTA AO 
DEPUTADO TARCÍSIO ZIMMERMANN. 6 – PROJE-
TO DE LEI Nº 6.684-A/06 – do Senado Federal – (PLS 
366/2004) – que “acrescenta inciso VI ao § 1º do art. 
206 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Có-
digo Civil, a fim de estabelecer prazo prescricional 
para a cobrança de dívidas oriundas da prestação 
continuada de serviços públicos”. RELATOR: Depu-
tado PAULO ROCHA. PARECER: pela aprovação 
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deste, e da Emenda adotada pela Comissão de De-
fesa do Consumidor, com substitutivo, e pela rejeição 
da Emenda 1/2006 da CTASP. O Relator leu o seu 
voto. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 7 – PROJETO DE LEI Nº 1.573/07 
– do Senado Federal – (PLS 143/2007) – que “auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fede-
ral de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. PA-
RECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 
da CTASP, com substitutivo. O Relator encaminhou 
pela aprovação. Em votação, foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 8 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.523/07 – do Senado Federal – (PLS 473/2007) 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Santana do Livramento, no Esta-
do do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VI-
CENTINHO. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Roberto Santiago leu o voto do Relator, tendo em 
vista a sua ausência da reunião. Em votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 
– PROJETO DE LEI Nº 2.879/08 – do Poder Execu-
tivo – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por desmembra-
mento da Universidade Federal do Pará – UFPA e da 
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e 
dá outras providências”. RELATORA: Deputada EL-
CIONE BARBALHO. PARECER: pela aprovação. A 
Relatora proferiu o seu voto. Em discussão, manifes-
taram-se os Deputados Pedro Henry, Paulo Rocha e 
Lira Maia. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. ORDINÁRIA: O Presidente 
acatou requerimento verbal da Deputada Maria He-
lena, de inversão de pauta para apreciação imediata 
do item 12, que anunciou: 12 – PROJETO DE LEI Nº 
4.673/04 – da Sra. Maria do Rosário – que “reconhe-
ce a profissão de Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 5127/2005) RELATORA: Deputada MARIA HELE-
NA. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
5127/2005, apensado, com substitutivo. Antes da lei-
tura do parecer pela relatora, pela ordem, o Deputa-
do Pedro Henry apresentou algumas considerações 
sobre a matéria. Tendo em vista o teor da discussão, 
o projeto foi RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DA 
RELATORA, EM VISTA DA APROVAÇÃO DE VER-
BETE QUE DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
DE PROFISSÕES. Em seguida, acatou também o 
requerimento verbal do Deputado Tadeu Filippelli, de 
inversão de pauta para apreciação imediata do item 
22, que anunciou: 22 – PROJETO DE LEI Nº 3.252/08 
– TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – que “acres-
centa um cargo ao quadro de auditores do Tribunal 

de Contas da União”. RELATOR: Deputado TADEU 
FILIPPELLI. PARECER: pela aprovação. O relator 
encaminhou pela aprovação. Em votação, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Na seqü-
ência, o Presidente retomou a ordem da pauta, anun-
ciando a apreciação do item: 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 632-A/03 – da Sra. Maria do Rosário – que “dispõe 
sobre a redução da jornada de trabalho para os tra-
balhadores pais ou detentores de guarda judicial de 
filho portador de deficiência física ou mental grave”. 
(Apensados: PL 949/2003, PL 1377/2003, PL 
1611/2003 e PL 2322/2003) RELATORA: Deputada 
ANDREIA ZITO. PARECER: pela aprovação deste, 
do PL 949/2003, do PL 1377/2003, do PL 1611/2003 
e do PL 2322/2003, apensados, nos termos do Subs-
titutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família. O Deputado Pedro Henry usou da palavra 
para defender o voto em separado que apresentara. 
Em discussão, manifestaram-se a Deputada Andreia 
Zito, e os Deputados Daniel Almeida, Pedro Henry, 
Tadeu Filippelli e Pedro Fernandes. Em função do 
debate, a Relatora acatou a sugestão de adiamento 
da discussão para melhor análise da matéria. RETI-
RADO DE PAUTA A PEDIDO DA RELATORA. A se-
guir, o Presidente acatou ainda requerimentos verbais 
da Deputada Elcione Barbalho e do Deputado Filipe 
Pereira, de inversão de pauta para apreciação ime-
diata dos item 21 e 18, respectivamente, que anun-
ciou: 21 – PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – do Sr. 
Regis de Oliveira – que “dá nova redação ao art. 106 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, tornando obrigatória a contra-
tação do serviço de Inspeção de Segurança Veicular 
mediante processo de licitação pública, estabelecen-
do um número de instituição técnica por região, cal-
culado com base na frota de veículo a ser inspecio-
nada”. RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. A Relatora encaminhou 
pela aprovação, nos termos do PARECER COM COM-
PLEMENTAÇÃO DE VOTO que apresentou oralmen-
te, alterando o último parágrafo do seu voto, nos se-
guintes termos: “Diante do exposto, voto, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3005/2008, com 
a supressão do §2º e a renumeração dos demais pa-
rágrafos, por satisfazer necessidades essenciais da 
coletividade.” Em votação, foi APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO 
DE VOTO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 2.326/07 – do 
Sr. Filipe Pereira – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Seropédica, no Es-
tado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EDGAR 
MOURY. PARECER: pela aprovação. A Deputada An-
dreia Zito fez a leitura do voto do relator, ausente na-
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quele momento. O Deputado Filipe Pereira encami-
nhou pela aprovação. Em votação, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. Em seguida, o 
Presidente comunicou a existência na Mesa de su-
gestão de EMENDAS A SEREM APRESENTADAS 
PELA COMISSÃO AO TEXTO DO PROJETO DE LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2009 
(PLN 0001/2008-LDO), que submeteria à discussão 
e votação. Prosseguindo, passou a palavra ao Depu-
tado Tarcísio Zimmermann que efetuou a leitura da 
proposta, a qual o Presidente submeteu à discussão. 
Em votação, foram APROVADAS UNANIMEMENTE 
AS EMENDAS AO TEXTO DA LEI, com os seguintes 
teores: EMENDA 6/7 – EMENTA: Autorização trans-
ferência de recursos para entidades de economia 
solidária para investimento – MODALIDADE: Comis-
são -TIPO DE EMENDA: Aditiva – REFERÊNCIA: 
Corpo da lei_Artigo 34, Inciso VIII – TEXTO PRO-
POSTO: Incluir o seguinte inciso IX no art. 34: “IX – 
entidades que desenvolvam políticas de economia 
solidária”. – JUSTIFICATIVA: A economia solidária é 
um novo e promissor setor para inclusão social e ge-
ração de renda com equidade. Por se tratar de um 
setor em estruturação e ainda com insuficientes es-
truturas de Estado que lhe dão o devido e necessário 
suporte, a parceria com entidades privadas sem fins 
lucrativos torna viável o acesso da população a essa 
política. A possibilidade de destinação de recursos 
para que essas entidades realizem investimentos irá 
dinamizar ainda mais a realização da política de eco-
nomia solidária. EMENDA 7/7 – EMENTA: Exclusão 
do programa “Economia solidária em desenvolvimen-
to” do contingenciamento – MODALIDADE: Comissão 
-TIPO DE EMENDA: Aditiva – REFERÊNCIA: Anexo 
V_Inciso II, Item 4 -TEXTO PROPOSTO: Inclua-se o 
seguinte item no inciso II do Anexo V: ”5 – Despesas 
do programa “Economia Solidária em Desenvolvimen-
to”” – JUSTIFICATIVA: A economia solidária é um 
novo e promissor setor para inclusão social e geração 
de renda com equidade. Por se tratar de um setor em 
estruturação e ainda com insuficientes estruturas de 
Estado que lhe dão o devido e necessário suporte, a 
parceria com entidades privadas sem fins lucrativos 
torna viável o acesso da população a essa política. A 
exclusão do programa Economia Solidária em De-
senvolvimento do contingenciamento irá dinamizar 
ainda mais a realização da política de economia so-
lidária. Na seqüência, o Presidente suspendeu a reu-
nião, para que seus membros pudessem analisar e 
discutir as demais SUGESTÕES DE EMENDAS A 
SEREM APRESENTADAS PELA COMISSÃO AO 
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DO PROJETO 
DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 

2009 (PLN 001/2008-LDO), convocando o Colegiado 
para voltar a se reunir na mesma data, no mesmo 
plenário, às 17 horas, para aprovação da proposta 
definida pelo consenso dos membros. Em vista da 
suspensão da reunião, os demais itens da pauta não 
foram apreciados, conforme detalhado a seguir. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 1.319-A/03 – do Sr. João 
Grandão e outros – que “acrescenta dispositivos à 
Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991, para es-
tender o benefício do seguro-desemprego aos agri-
cultores familiares do Semi-Árido Nordestino e do 
Vale do Jequitinhonha, nas condições que especifica”. 
(Apensado: PL 3639/2004) RELATORA: Deputada 
GORETE PEREIRA. PARECER: pela aprovação des-
te, da Emenda 2/2003 da CAPADR, da Emenda 3/2003 
da CAPADR, e do Substitutivo adotado pela Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, e pela rejeição da Emenda 
1/2003 da CAPADR, e do PL 3639/2004, apensado. 
NÃO DELIBERADO. 13 – PROJETO DE LEI Nº 
1.226/07 – do Sr. Eduardo Gomes – que “regulamen-
ta o exercício do Profissional de Marketing, e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 1944/2007) RELA-
TOR: Deputado FILIPE PEREIRA. PARECER: pela 
rejeição deste, e pela aprovação do PL 1944/2007, 
apensado. NÃO DELIBERADO. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.457/07 – do Sr. Ayrton Xerez – que “altera 
a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, acrescentando 
dois parágrafos ao disposto em seu art. 23 e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado EDGAR MOU-
RY. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
15 – PROJETO DE LEI Nº 1.646/07 – do Sr. Vilson 
Covatti – que “institui o Cadastro Nacional de Forne-
cedores Suspensos de Participar de Licitações e 
Contratar com a Administração Pública Diretra e In-
direta da União, do Estado, Distrito Federal e Muni-
cípios”. (Apensado: PL 1804/2007) RELATOR: Depu-
tado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela apro-
vação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
1804/2007, apensado. RETIRADO DE PAUTA A PE-
DIDO DO RELATOR. 16 – PROJETO DE LEI Nº 
1.811/07 – do Sr. Miro Teixeira – que “acrescenta pa-
rágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacio-
nal e dá outras providências””. RELATOR: Deputado 
MILTON MONTI. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 1.888/07 
– do Sr. Juvenil Alves – que “altera dispositivo da Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
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Brasil – OAB”. RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 19 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – do Sr. Praciano – 
que “altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 20 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.531/07 – do Sr. Wilson Braga – que 
“cria um Centro Federal de Educação Tecnológica na 
Cidade de Conceição, Estado da Paraíba”. RELATOR: 
Deputado DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. Às 17 horas e 55 minutos, 
o Presidente reiniciou a reunião, concedendo a pala-
vra ao Deputado Tarcísio Zimmermann, que procedeu 
à leitura das emendas definidas por consenso da Co-
missão. Submetidas a votos, foram APROVADAS 
POR UNANIMIDADE AS SUGESTÕES DE EMEN-
DAS A SEREM APRESENTADAS PELA COMISSÃO 
AO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DO PRO-
JETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA 2009 (PLN 0001/2008-LDO), nos seguintes 
termos: EMENDA 1/7 – EMENTA: Fomento e Assis-
tência Técnica a Empreendimentos Solidários – PRO-
GRAMA: 1133_Economia Solidária em Desenvolvi-
mento – AÇÃO: 4737_Fomento e Assistência Técnica 
a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes 
de Cooperação de Economia Solidária – PRODUTO 
(UNIDADE DE MEDIDA): Empreendimento apoiado 
(unidade) – ACRÉSCIMO DE META: 2.000 – JUSTI-
FICATIVA: A economia solidária hoje já oferece po-
prtunidade de trabalho e renda a cerca de 2 milhões 
de brasileiros pobres. a emenda destina-se a ampliar 
o apoio a estes empreendimentos. EMENDA 2/7 – 
EMENTA: Fomento para Cooperativas Atuantes com 
Resíduos Sólidos – PROGRAMA: 8007_Resíduos 
Sólidos Urbanos – AÇÃO: 8274_Fomento para a Or-
ganização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atu-
antes com Resíduos Sólidos – PRODUTO (UNIDADE 
DE MEDIDA): Cooperativa apoiada (unidade) – 
ACRÉSCIMO DE META: 48 – JUSTIFICATIVA: A 
emenda objetiva apoiar cooperativas voltadas à reci-
clagem de resíduos sólidos, atividade de grande in-
teresse ambiental, econômico e social. EMENDA 3/7 
– EMENTA: Qualificação de Trabalhadoras Domésti-
cas e outras populações – PROGRAMA: 0101_Qua-
lificação Social e Profissional – AÇÃO: 4733_Qualifi-
cação Social e Profissional de Trabalhadoras Domés-
ticas e outras Populações em Situação de Alta Vul-
nerabilidade – PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA): 
Trabalhador qualificado (unidade) – ACRÉSCIMO DE 
META: 19.000 – JUSTIFICATIVA: A qualificação de 
grupos sociais mais vulneráveis, dentre os quais as 
trabalhadoras domésticas é fundamental para sua 
permanência no mercado de trabalho. EMENDA 4/7 

– EMENTA: Qualificação de Trabalhadores para o 
Acesso e Manutenção do Emprego – PROGRAMA: 
0101_Qualificação Social e Profissional – AÇÃO: 
4725_Qualificação Social e Profissional de Trabalha-
dores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, 
Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs) – 
PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA): Trabalhador 
qualificado (unidade) – ACRÉSCIMO DE META: 
1.000.000 – JUSTIFICATIVA: Notícias freqüentes dão 
conta da existência de oferta de empregos sem que 
haja mão-de-obra qualificada para ocupá-los. Ao mes-
mo tempo, há uma expressiva retomada do cresci-
mento econômico. Torna-se, por isso, imperioso am-
pliar os recursos para qualificação profissional, de 
forma a não comprometer a sustentabilidade desse 
crescimento. EMENDA 5/7 – EMENTA: Qualificação 
do Sistema Público de Emprego – PROGRAMA: 0101_
Qualificação Social e Profissional – AÇÃO: 4728_Qua-
lificação Social e Profissional do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em 
base territorial (PLANTEQS) – PRODUTO (UNIDADE 
DE MEDIDA): Trabalhador qualificado (unidade) – 
ACRÉSCIMO DE META: 82.000 – JUSTIFICATIVA: A 
emenda objetiva a qualificação das ações do sistema 
público de emprego, responsável pela execução das 
políticas públicas de trabalho e renda. A seguir, sub-
metida à votação, a Ata da reunião foi aprovada una-
nimemente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezoito 
horas. Antes, porém, agradeceu a presença de todos 
e comunicou aos senhores membros que seria rea-
lizada reunião de audiência pública conjunta com a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no dia 29 de maio, às 10h, no Plenário 12, para “dis-
cutir os projetos de lei que tramitam nas Comissões 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
sobre FGTS”, atendendo ao Requerimento nº 
144/2007, aprovado na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, de autoria do Deputado 
Paulo Rocha e ao Requerimento nº 45/2008, aprova-
do na Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, de autoria do Deputado José Genoíno, bem 
como reunião ordinária deliberativa, no dia 04 de ju-
nho, quarta-feira, às 10 horas, no mesmo plenário, 
para apreciação das proposições constantes da Pau-
ta 14/08. O inteiro teor da reunião foi gravado, pas-
sando o arquivo de áudio a integrar o acervo docu-
mental da reunião, para posterior degravação me-
diante solicitação escrita. E, para constar, eu, Ana-
mélia Ribeiro Correia de Araújo, lavrei a presente ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
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presidente, Deputado Pedro Fernandes, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 20 
de maio de 2008.

Às quinze horas e seis minutos do dia vinte de 
maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de Tu-
rismo e Desporto, no Plenário Quatro – Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Albano Franco – Presidente; Fábio 
Souto e Silvio Torres – Vice-Presidentes; Edinho 
Bez, Francisco Rossi, Hermes Parcianello, Otavio 
Leite e Sérgio Barradas Carneiro – Titulares; Alex 
Canziani, Eudes Xavier, José Rocha, Jurandil Ju-
arez e Luiz Carlos Setim – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Arnon Bezerra, Brizola Neto, 
Carlos Eduardo Cadoca, Carlos Wilson, Deley, Eugê-
nio Rabelo, Gilmar Machado, Manuela D’ávila, Marcelo 
Teixeira e Valadares Filho. Justificou a ausência a De-
putada Lídice da Mata. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o senhor Presidente, Deputado Albano 
Franco, declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação a Ata da Décima Segunda Reunião Ordi-
nária Deliberativa, realizada no dia vinte de maio de 
dois mil e oito. O Deputado Jurandil Juarez solicitou a 
dispensa da leitura da ata, em votação, a solicitação 
foi aprovada. Em votação, a Ata foi aprovada. Passou-
se à ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: Item 1 – 
REQUERIMENTO Nº 112/08 – do Sr. Gilmar Machado 
– que “solicita Audiência Pública, com a finalidade de 
debater o planejamento e a situação atual da a orga-
nização da Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2008”. 
Devido ausência do autor, o Requerimento foi retira-
do de pauta de ofício. Item 2 – REQUERIMENTO Nº 
113/08 – do Sr. Otavio Leite – que “requer a realização 
de Sessão Solene em homenagem ao Cinqüentená-
rio da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 
– ABRAJET”. O Presidente solicitou que o Deputado 
Otavio Leite defendesse seu requerimento. Colocado 
em discussão o requerimento e não havendo quem o 
quisesse discutir, foi votado e aprovado. B – Proposi-
ções Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co-
missões: ORDINÁRIA Item 3 – PROJETO DE LEI Nº 
2.225/07 – da Sra. Gorete Pereira – que “dispõe sob a 
criação do Fundo de Apoio ao Esporte Não Olímpico – 
FNO e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
ARNON BEZERRA. PARECER: pela aprovação. Devido 
ausência do autor, o Projeto foi retirado de pauta de 
ofício. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en-

cerrou os trabalhos às quinze horas e onze minutos, 
antes, porém, convocando os senhores Parlamentares 
para Reunião de Audiência Pública para “Discutir o 
Projeto de Lei nº 3.118/2008 – Lei Geral do Turismo”, 
atendendo ao Requerimento de número cento e qua-
tro de dois mil e oito de autoria da senhora Deputada 
Lídice da Mata, a realizar-se dia vinte e sete de maio, 
às quatorze horas, no Plenário onze. E, para constar, 
eu, James Lewis Gorman Junior, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Albano Franco, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 15ª Reunião Ordinária, realizada em 28 
de maio de 2008.

Às quatorze horas e cinqüenta e nove minutos 
do dia vinte e oito de maio de dois mil e oito, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Albano Franco – Presiden-
te; Fábio Souto e Silvio Torres e Marcelo Teixeira 
– Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos Eduardo 
Cadoca, Deley, Edinho Bez, Gilmar Machado, Hermes 
Parcianello, Sérgio Barradas Carneiro, Lídice da Mata 
e Valadares Filho – Titulares; Alex Canziani, Asdrubal 
Bentes, Fátima Pelaes, Joaquim Beltrão, José Rocha, 
Jurandil Juarez, Fernando Chucre e Luiz Carlos Setim 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Carlos Wilson, Eugênio Rabelo, Francisco Rossi, Ota-
vio Leite, Brizola Neto e Manuela D’Ávila. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata 
da 14ª reunião, realizada no dia 20 de maio de 2008. 
O Deputado Marcelo Teixeira solicitou a dispensa da 
leitura da ata, em votação, a solicitação foi aprovada. 
Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: A – 
Requerimentos: Item 1 – REQUERIMENTO Nº 112/08 
– do Sr. Gilmar Machado – que “solicita Audiência Pú-
blica, com a finalidade de debater o planejamento e a 
situação atual da a organização da Copa do Mundo 
de Futsal da FIFA 2008”. O Presidente solicitou que o 
Deputado Gilmar Machado defendesse seu requeri-
mento. Colocado em discussão o requerimento fizeram 
uso da palavra os Senhores Deputados Marcelo Teixei-
ra, Silvio Torres, José Rocha e Deley e não havendo 
mais quem o quisesse discutir, foi votado e aprovado. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: Ordinária. Item 2 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Machado – que “dispõe 
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sobre as medidas a serem adotadas no traumatismo 
dentário ocasionado pela prática esportiva e dá outras 
providências”. Relatora: Deputada Manuela D’ávila. 
Parecer: pela aprovação deste, nos termos do Substi-
tutivo da CSSF com subemenda. Devido a solicitação 
da Relatora, Deputada Manuela D’ávila, o Projeto foi 
retirado de pauta de ofício. Item 3 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.978/07 – do Sr. Antonio 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 aprovação. Vista conjunta 
aos Deputados Marcelo Teixeira e Miguel Corrêa Jr., 
em 16/04/2008. O Deputado Marcelo Teixeira apre-
sentou voto em separado em 14/05/2008. Devido a 
solicitação do Relator, Deputado Fábio Faria, o Projeto 
foi retirado de pauta de ofício. Item 4 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.225/07 – da Sra. Gorete Pereira – que “dis-
põe sob a criação do Fundo de Apoio ao Esporte Não 
Olímpico – FNO e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Arnon Bezerra. Parecer: pela aprovação. O 
Presidente solicitou ao Deputado Marcelo Teixeira que 
lesse o relatório, em seguida o Relator, Deputado Ar-
non Bezerra compareceu na reunião e defendeu seu 
relatório. Colocado em discussão o relatório, fizeram 
uso da palavra os Senhores Deputados Deley, Silvio 
Torres e Jurandil Juarez. O Deputado Silvio Torres so-
licitou vista ao projeto. Neste momento, o Deputado 
Albano Franco solicitou a suspensão desta Reunião 
por duas horas, para que os Deputados elaborassem 
as sugestões de Emendas desta Comissão. Reaber-
ta a Reunião, o Deputado Albano Franco colocou em 
discussão e votação das sugestões de Emendas da 
Comissão de Turismo e Desporto à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – PLN n° 0001/2008 – Msg. CN 0020 
(PLDO): 1) SUGESTÃO DE EMENDA N° 01 AO PL N° 
1/2008 – CN – dos membros da Comissão de Turismo 
e Desporto – Implantação e modernização de Núcleos 
de esporte recreativo e de lazer. Ação: Implantação e 
modernização de infra-estrutura para esporte recreati-
vo e de lazer. Acréscimo de meta: 225. Em votação, foi 
aprovada unanimemente a sugestão. 2) SUGESTÃO 
DE EMENDA N° 02 AO PL N° 1/2008 – CN – dos mem-
bros da Comissão de Turismo e Desporto – Concessão 
de bolsa atleta. Ação: Concessão de bolsas à Atletas. 
Acréscimo de meta: 2.168. Em votação, foi aprovada 
unanimemente a sugestão. 3) SUGESTÃO DE EMEN-
DA N° 03 AO PL N° 1/2008 – CN – dos membros da 
Comissão de Turismo e Desporto – Segundo Tempo 
– Funcionamento de núcleos de esporte educacional. 
Ação: Funcionamento de núcleos de esporte educa-
cional. Acréscimos de Meta: 1.000.000. Em votação, foi 
aprovada unanimemente a sugestão. 4) SUGESTÃO DE 

EMENDA N° 04 AO PL N° 1/2008 – CN – dos membros 
da Comissão de Turismo e Desporto – Prodetur. Ação: 
Participação da União na implantação do Prodetur Na-
cional. Acréscimo de Meta: 10. Em votação, foi aprovada 
unanimemente a sugestão. 5) SUGESTÃO DE EMEN-
DA N° 05 AO PL N° 1/2008 – CN – dos membros da 
Comissão de Turismo e Desporto – Apoio a Projetos 
de infra-estrutura Turística. Ação: Apoio a Projetos de 
infra-estrutura Turística. Acréscimo de Meta: 174. Em 
votação, foi aprovada unanimemente a sugestão. Neste 
momento, o Presidente suspendeu os trabalhos para 
a elaboração da Ata. Reabertos os trabalhos, em vo-
tação, foi aprovada unanimemente a Ata. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos às 
dezenove e nove minutos. E, para constar, eu, James 
Lewis Gorman Junior, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Albano Franco, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da 10ª Reunião (Ordinária), realizada em 
14 de maio de 2008.

Às dez horas e vinte e três minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De-
putado Carlos Alberto Leréia – Presidente. Compare-
ceram os Deputados Roberto Rocha e Fátima Pelaes 
– Vice-Presidentes, Beto Albuquerque, Camilo Cola, 
Carlos Santana, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, 
Cláudio Diaz, Devanir Ribeiro, Djalma Berger, Eliseu 
Padilha, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Hugo 
Leal, Ilderlei Cordeiro, Jackson Barreto, Lael Varella, 
Mauro Lopes, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Sandro 
Matos, Tadeu Filippelli, Vanderlei Macris e Wellington 
Roberto – titulares; e Décio Lima, Fernando Chucre, 
Geraldo Thadeu, Gonzaga Patriota, José Paulo Tóffano, 
Jurandy Loureiro, Marco Maia, Moises Avelino, Paulo 
Bornhausen, Pedro Chaves, Pedro Fernandes, Sandes 
Júnior e Silvio Torres – suplentes. O Sr. Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em votação as 
Atas das 7ª, 8ª e 9ª reuniões, que foram aprovadas sem 
observações. Feito isso, o Sr. Presidente deu início ao 
Pequeno Expediente. Não havendo que quisesse fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente deu início à aprecia-
ção das matérias constantes da pauta. ORDEM DO 
DIA: 1) – PROJETO DE LEI Nº 6.933/06 – do Senado 
Federal – (PLS nº 14/05) – que “altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
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cional de Viação, de modo a incluir, na Relação De-
scritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
a rodovia que especifica”. Relator: Deputado Mauro 
Lopes. Parecer: favorável (lido pelo Deputado Carlos 
Zarattini). Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 2) – PROJETO DE LEI Nº 2.514/07 
– do Senado Federal (PLS nº 282/07) – que “denomina 
Rodovia Prefeito João Eutrópio o trecho da Rodovia 
BR-484 situado entre a sede do Município de Afonso 
Cláudio e seu Distrito de Serra Pelada, no Estado do 
Espírito Santo”. Relator: Deputado Wellington Fagundes. 
Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 3) – PROJETO DE LEI Nº 
6.390/05 – do Sr. Jaime Martins – que “denomina Viadu-
to Risoleta Guimarães Tolentino Neves, o novo viaduto 
para transposição do Córrego Monjolos, no km-595,2 
da BR-040/MG, no Estado de Minas Gerais”. Relator: 
Deputado Mauro Lopes. Parecer: contrário (lido pelo 
Deputado Pedro Chaves). Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 4) – PROJETO 
DE LEI Nº 7.465/06 – da Sra. Neyde Aparecida – que 
“institui o passe livre no transporte coletivo, em todo 
o território nacional, para os Carteiros e Mensageiros 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT” 
(apensado o PL nº 7.552/06). Relator: Deputado Chico 
da Princesa. Parecer: contrário a este e favorável ao 
PL nº 7.552/06, apensado. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 5) – PROJETO DE 
LEI Nº 561/07 – do Sr. Otávio Leite – que “altera inciso 
I e exclui parágrafo único do art. 40, e acrescenta in-
ciso no art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado 
Pedro Chaves. Parecer: contrário. Retirado de pauta. 
6) – PROJETO DE LEI Nº 668/07 – do Sr. Manoel 
Júnior – que “dispõe sobre a colocação de assentos 
especiais para pessoas obesas em estabelecimentos 
de entretenimento e nos meios de transporte público 
coletivo em geral” (apensados os PLs nºs 1.912/07, 
1.981/07, 2.272/07 e 2.395/07). Relatora: Deputada 
Aline Corrêa. Parecer reformulado: favorável a este e 
aos PLs nºs 1.912/07, 1.981/07, 2.272/07 e 2.395/07, 
apensados, com substitutivo (lido pelo Deputado Hugo 
Leal). Em votação, foi aprovado unanimemente o pare-
cer da relatora. 7) – PROJETO DE LEI Nº 1.034/07 – 
do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “altera a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro) dispondo que a infração aos arts. 178 
e 179 se sujeitam à medida administrativa de remoção 
do veículo”. Relator: Deputado Carlos Zarattini. Pare-
cer: favorável, com emenda Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 8) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.249/07 – do Sr. Jilmar Tatto – que “altera 
o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993, 

para estabelecer nova composição dos Conselhos do 
Serviço Social do Transporte – SEST e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT”. 
Relator: Deputado Moisés Avelino. Parecer: favorável a 
este, com substitutivo, e contrário à emenda apresen-
tada na Comissão. Retirado de pauta. 9) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.660/07 – da Sra. Iriny Lopes – que “altera 
o artigo 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 
2004”. Relator: Deputado Carlos Santana. Parecer: fa-
vorável a este e à emenda apresentada na Comissão, 
com substitutivo (lido pelo Deputado Eliseu Padilha). 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 10) – PROJETO DE LEI Nº 2.126/07 – da Sra. 
Tonha Magalhães – que “denomina Porto de Candeias 
o atual Porto de Aratu, localizado no Município de Can-
deias, no Estado da Bahia”. Relator: Deputado Zezéu 
Ribeiro. Parecer: favorável, com substitutivo. Retirado 
de pauta. 11) – PROJETO DE LEI Nº 2.425/07 – da 
Sra. Rose de Freitas – que “denomina Rodovia Depu-
tado Aloízio Santos o trecho da BR-262, do quilômetro 
zero, em Cariacica, até o quilômetro 20, em Viana, no 
Estado do Espírito Santo”. Relator: Deputado João 
Leão. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 12) – PROJETO 
DE LEI Nº 2.448/07 – do Sr. Walter Ihoshi – que “de-
nomina Ponte Comendador Hiroshi Sumida a ponte 
sobre o rio Ribeira de Iguape, na BR-116, na cidade 
de Registro, Estado de São Paulo”. Relator: Deputado 
João Magalhães. Parecer: favorável. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. 13) – 
PROJETO DE LEI Nº 2.506/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “denomina Rodovia Luiz Otacílio Correia o 
trecho da rodovia BR-230, entre as cidades de Lavras 
da Mangabeira e Várzea Alegre, no Estado do Ceará”. 
Relator: Deputado Bruno Araújo. Parecer: favorável. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer 
do relator. 14) – PROJETO DE LEI Nº 2.530/07 – do 
Sr. Ilderlei Cordeiro – que “denomina Rodovia Depu-
tado Ildefonço Cordeiro o trecho da Rodovia BR-364, 
entre as localidades de Nova Califórnia e Boqueirão 
da Esperança, no Acre”. Relator: Deputado Ciro Pe-
drosa. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 15) – PROJETO 
DE LEI Nº 2.562/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que 
“altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
e obriga a instalação de cinto de segurança em ôni-
bus” (apensado o PL nº 3.217/08). Relator: Deputado 
Gladson Cameli. Parecer: contrário a este e ao PL 
nº 3.217/08, apensado (lido pelo Deputado Chico da 
Princesa). Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 16) – PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 
– da Sra. Manuela D’ávila – que “altera os arts. 283 
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e 302 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, 
para dispor sobre a publicidade da Apólice ou Certi-
ficado de Seguro”. Relatora: Deputada Aline Corrêa. 
Parecer: favorável (lido pelo Deputado Cláudio Diaz). 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer da 
relatora. 17) – PROJETO DE LEI Nº 3.071/08 – do Sr. 
Gonzaga Patriota – que “denomina a BR-363, localizada 
em Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco, 
de Estrada Miguel Arraes de Alencar”. Relator: Depu-
tado Bruno Araújo. Parecer: favorável. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. Nada 
mais havendo a tratar, às onze horas e nove minu-
tos foi encerrada a reunião e, para constar, eu, , Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Ata da 11ª Reunião (Ordinária), realizada em 
28 de maio de 2008.

Às dez horas e dezesseis minutos do dia vinte e 
oito de maio de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Viação e Transportes, no plenário nº 11 do anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputa-
do Carlos Alberto Leréia – Presidente. Compareceram 
os Deputados Fátima Pelaes – Vice-Presidente, Beto 
Albuquerque, Camilo Cola, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Ciro Pedrosa, Davi Alves Silva Júnior, De-
vanir Ribeiro, Djalma Berger, Eliseu Padilha, Giovanni 
Queiroz, Gladson Cameli, Hugo Leal, Ilderlei Cordeiro, 
Jackson Barreto, Lael Varella, Mauro Lopes, Nelson 
Bornier, Ricardo Barros, Tadeu Filippelli, Vanderlei 
Macris e Wellington Roberto – titulares; e Anselmo de 
Jesus, Arnaldo Jardim, Bruno Araújo, Celso Malda-
ner, Claudio Cajado, Décio Lima, Fernando Chucre, 
Gonzaga Patriota, João Magalhães, Jurandy Loureiro, 
Marco Maia, Pedro Chaves, Silvio Torres e Wellington 
Fagundes – suplentes. Compareceu também o Depu-
tado Henrique Eduardo Alves. O Sr. Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em votação a Ata 
da10ª reunião, que foi aprovada sem observações. 
Feito isso, registrou a presença dos representantes da 
Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais 
de Estradas de Rodagem – ABDER, e alertou aos no-
bres pares sobre o prazo da Comissão para apresen-
tar as emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias ao 
Orçamento de 2009. Após isso, o Sr. Presidente deu 
início ao Pequeno Expediente. Fizeram uso da pala-
vra os Deputados Vanderlei Macris, Carlos Zarattini, 

Wellington Fagundes, Arnaldo Jardim, Eliseu Padilha, 
o Sr. Edson Morais, Consultor Legislativo da Casa, 
que esclareceu as novas regras para apresentação 
da emendas a serem oferecidas pela Comissão à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento da Un-
ião para 2009, e o Sr. Inácio Bento de Morais Júnior, 
Presidente da ABDER, que alertou o colegiado para 
a redução da alíquota da CIDE, o que influenciará nos 
investimentos de infra-estrutura de transportes. Ter-
minado o pequeno expediente, o Sr. Presidente deu 
início à apreciação das matérias constantes da pauta. 
ORDEM DO DIA: Discussão e votação das emendas 
a serem oferecidas pela Comissão à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e ao Orçamento da União para 2009. 
Havendo acordo entre os presentes, foram sugeridas 
as seguintes emendas: 1) – Adequação de Trecho 
Rodoviário – Anápolis – Porangatu – na BR-153, no 
Estado de Goiás; 2) – Ampliação do Porto de Itaqui 
(MA) – Construção do Berço 100 e Alargamento do 
Cais Sul; 3) Construção da Ferrovia Norte-Sul – Trecho 
Belém/PA – Anápolis/GO; 4) – Manutenção de Trechos 
Rodoviários na BR-040, no Estado de Minas Gerais; 
e 5) – Implantação da Hidrovia do Mercosul – Trecho 
Estrela – Santa Vitória do Palmar, no Estado do Rio 
Grande do Sul. Colocadas as emendas em votação, 
foram aprovadas por unanimidade. 1) – REQUERI-) – REQUERI-REQUERI-
MENTO Nº 76/08 – do Sr. Carlos Zarattini – que “so-
licita sejam convidados o Secretário de Transportes 
Metropolitanos do Estado de São Paulo, o Presidente 
do Metrô de São Paulo e o Diretor Geral da Polícia 
Federal para prestarem esclarecimentos sobre con-
tratos firmados com a empresa Alstom e sobre pos-
sível pagamento de propina a integrantes do Governo 
do Estado de São Paulo”. Discutiram a matéria os 
Deputados Eliseu Padilha, Devanir Ribeiro, Fernando 
Chucre, Silvio Torres, Arnaldo Jardim, Vanderlei Mac-
ris e Carlos Zarattini. Em votação, foi rejeitado o re-
querimento. 2) – REQUERIMENTO Nº 77/08 – do Sr. 
Paulo Bornhausen – que “requer sejam convidados o 
Senador Valdir Raupp e o Diretor da Eletronorte para 
prestarem esclarecimentos nesta Comissão sobre as 
suspeitas de corrupção envolvendo a empresa Alstom 
Ltda”. Em votação, foi rejeitado o requerimento. 3) – 
REQUERIMENTO Nº 78/08 – do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a realização de audiência pública com 
as empresas interessadas em apresentar e discutir os 
projetos para implantação do trem de alta velocidade 
– trem-bala no trecho São Paulo – Campinas – Rio de 
Janeiro”. Em votação, foi aprovado o requerimento. 4) 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 398/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 712/07) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
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Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai 
para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional 
sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das cidades 
de Jaguarão e Rio Branco, celebrado em San Juan de 
Anchorena, Colônia, em 26 de fevereiro de 2007”. Re-
lator: Deputado Cláudio Diaz. Parecer: favorável (lido 
pelo Deputado Mauro Lopes). Em votação, foi aprova-Em votação, foi aprova-
do unanimemente o parecer do relator. 5) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.120/08 – do Senado Federal – (PLS nº 
731/07) – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que “aprova o Plano Nacional de Viação 
e dá outras providências”, de modo a incluir, na Rela-
ção Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Nacional, o acesso da BR-116 ao Aeroporto do Plan-
alto Serrano, no Município de Correia Pinto, no Estado 
de Santa Catarina”. Relator: Deputado Djalma Berger. 
Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 6) – PROJETO DE LEI Nº 
137-A/03 – do Sr. Inocêncio Oliveira – que “dispõe so-
bre a manutenção no mercado de veículos fabricados 
no País”. Relator: Deputado Eliseu Padilha. Parecer: 
favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor. Concedida vista conjunta aos 
Deputados Vanderlei Macris e Beto Albuquerque. 7) – 
PROJETO DE LEI Nº 4.464-A/04 – do Sr. Deley – que 
“estabelece medidas para o controle de avifauna nas 
imediações de aeródromos”. Relator: Deputado Hugo 
Leal. Parecer: favorável a este e à emenda da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 
substitutivo. Em votação, foi aprovado unanimemente 
o parecer do relator. 8) – PROJETO DE LEI Nº 1.155-
A/07 – do Sr. Professor Sétimo – que “dispõe sobre 
a transferência da União para o Município de Timon, 
no Maranhão, de trecho da rodovia BR-316”. Relator: 
Deputado Davi Alves Silva Júnior. Parecer: favorável a 
este e à emenda adotada pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. O Deputado De-
vanir Ribeiro, que pedira vista, devolveu o projeto sem 
manifestação escrita. Em votação, foi aprovado una-
nimemente o parecer do relator. 9) – PROJETO DE LEI 
Nº 1.998/07 – do Sr. Zonta – que “inclui no Anexo da 
Lei nº 5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Na-
cional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
Relator: Deputado Sandes Júnior. Parecer: favorável, 
com substitutivo (lido pelo Deputado Mauro Lopes). 
Concedida vista ao Deputado Décio Lima. 10) – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.450/07 – do Sr. Odair Cunha – que 
“dá ao trevo de acesso ao município de Três Corações, 
em Minas Gerais, rodovia BR-381, km. 752.1, entron-
camento com a rodovia MG-167, a denominação de 
Trevo Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”. Re-
lator: Deputado Anselmo de Jesus. Parecer: favorável. 
Retirado de pauta. 11) – PROJETO DE LEI Nº 2.701/07 

– do Sr. Jaime Martins – que “inclui no Anexo da Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, os trechos rodoviários 
da BR-352 que especifica”. Relator: Deputado Ro-
berto Rocha. Parecer: contrário. Retirado de pauta. 
Terminada a apreciação das matérias constantes da 
pauta, o Sr. Presidente colocou em votação a Ata da 
presente reunião, que foi aprovada sem observações. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta e 
nove minutos foi encerrada a reunião e, para constar, 
eu, , Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei 
a presente Ata, que será assinada pelo Sr. Presiden-
te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Lincoln Portela
PROJETO DE LEI Nº 2.797/08 – do Sr. Márcio 

França – que “Altera dispositivos da Lei nº 9.514, de 20 
de novembro de 1997, que ‘Dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências’ “.

Sala da Comissão, em 28 de maio de 2008 – De-
putado Raul Jungmann, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

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, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
MARCONDES SAMPAIO, ponto nº 2029, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe 
Especial, Padrão 45, da função comissionada de Chefe 
do Serviço de Edição, FC-06, da Coordenação do Jornal 
da Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comuni-
cação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 20 de maio de 2008.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIN 
ISRAEL COSTA DOS SANTOS, ponto nº 5443, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Le-
gislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe A, 
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Padrão 31, da função comissionada de Assistente de 
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Democratas, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 16 de maio de 2008. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO-
SALVA NUNES DA ROSA, ponto nº 6607, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla-
tivo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 43, da função comissionada de Assistente 
Técnico, FC-06, da Secretaria de Comunicação Social, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 20 de maio de 2008. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SÔ-
NIA TEREZA RAMALHO FERREIRA, ponto nº 5008, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar – Secre-
taria, Classe A, Padrão 31, da função comissionada 
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 23 de 
maio de 2008. 

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:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLEBSON GEAN 
DA SILVA SANTOS, ponto nº 6948, ocupante de car-
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo – 
atribuição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 38, 
para exercer, a partir de 14 de maio de 2008, a fun-
ção comissionada de Chefe de Gabinete, FC-08, da 
Procuradoria Parlamentar, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ MARCON-
DES SAMPAIO, ponto nº 2029, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, Pa-
drão 45, para exercer, a partir de 20 de maio de 2008, 
a função comissionada de Assistente Técnico, FC-06, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LIN ISRAEL COS-
TA DOS SANTOS, ponto nº 5443, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-
buição Operador de Máquinas, Classe A, Padrão 31, 
para exercer, a partir de 16 de maio de 2008, a função 
comissionada de Secretário de Comissão, FC-07, da 

Comissão de Seguridade Social e Família, da Coorde-
nação de Comissões Permanentes, do Departamento 
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ROSALVA NUNES 
DA ROSA, ponto nº 6607, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 43, para 
exercer, a partir de 20 de maio de 2008, a função co-
missionada de Chefe do Serviço de Edição, FC-06, da 
Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ADÃO JOSÉ FERREIRA 
BARROS, ponto nº 5273, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Contador, Classe Especial, Padrão 45, 1º substituto do 
Diretor da Coordenação de Movimentação Financeira, 
FC-07, do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 02 de junho de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS ANDRE 
FRANÇA LAQUINTINIE, ponto nº 5320, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – 
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 
31,  substituto do Chefe da Seção de Vídeos Especiais, 
FC-05, da Coordenação TV Câmara dos Deputados, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 26 
de maio a 01 de junho de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, DENISE FIGUEIRA NU-
NES, ponto nº 5127, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Material e Patrimônio, Classe Especial, Padrão 
45, 1ª substituta do Chefe da Seção de Elaboração de 
Contratos, FC-05, da Coordenação de Contratos, do 
Departamento de Material e Patrimônio, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedi-
mentos eventuais, a partir de 15 de maio de 2008. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, IVANILDE DE SOUSA 
SANTOS, ponto nº 5697, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 31, 2ª 
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substituta do Diretor da Coordenação de Movimenta-
ção Financeira, FC-07, do Departamento de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos even-
tuais, a partir de 02 de junho de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JEFFERSON 
BARBOSA MARGATO, ponto nº 3721, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe A, 
Padrão 31, 1º substituto do Diretor da Coordenação 
de Segurança Orgânica, FC-07, do Departamento de 
Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 28 de maio de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ GILMAR ARAÚJO 
SANTOS, ponto nº 5522, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 31, 
2º substituto do Diretor do Departamento de Polícia 
Legislativa, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 28 de maio de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, MARCELO GUEDES DE 
RESENDE, ponto nº 5532, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 31, 2º 
substituto do Diretor da Coordenação de Segurança 
Orgânica, FC-07, do Departamento de Polícia Legis-
lativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa-
dos, em seus impedimentos eventuais, a partir de 28 
de maio de 2008. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCO AURÉLIO 
MARTINS DE CASTILHO, ponto nº 6420, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis-
lativo – atribuição Analista de Informática Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 45, 2º substituto do Diretor da 
Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação, FC-
07, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 19 de maio de 2008. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA BERNA-
DETE ALBUQUERQUE, ponto nº 6323, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Rela-
ções Públicas, Classe Especial, Padrão 45,  substituta 
do Chefe do Serviço de Projetos Especiais, FC-06, da 
Coordenação de Relações Públicas, da Secretaria de 
Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, no período de 28 de maio a 17 
de junho de 2008.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURI ROSA 
DA SILVA, ponto nº 3735, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão 31, 
1º substituto do Diretor do Departamento de Polícia 
Legislativa, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 28 de maio de 2008.

Câmara dos Deputados, 28 de maio de 2008. – 
Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.



MESA DIRETORA
Presidente:
ARLINDO CHINAGLIA - PT - SP
1º Vice-Presidente:
NARCIO RODRIGUES - PSDB - MG
2º Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
1º Secretário:
OSMAR SERRAGLIO - PMDB - PR
2º Secretário:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
3º Secretário:
WALDEMIR MOKA - PMDB - MS
4º Secretário:
JOSÉ CARLOS MACHADO - DEM - SE
1º Suplente de Secretário:
MANATO - PDT - ES
2º Suplente de Secretário:
ARNON BEZERRA - PTB - CE
3º Suplente de Secretário:
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS - MG
4º Suplente de Secretário:
DELEY - PSC - RJ

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PSC, PTC
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Vice-Líderes:
Edinho Bez, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Lelo Coimbra,
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Maldaner, Filipe Pereira, Hugo Leal, Rita Camata, Marcelo
Guimarães Filho, Darcísio Perondi, Mauro Benevides, Pedro
Novais, Eunício Oliveira, Rodrigo Rocha Loures, Geraldo
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PT
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Vice-Líderes:
Beto Faro, Cândido Vaccarezza, Carlos Abicalil, Cida Diogo,
Décio Lima, Devanir Ribeiro, Fátima Bezerra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Genoíno, José
Pimentel, Luiz Couto, Marco Maia, Miguel Corrêa, Paulo Rocha,
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Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Márcio França (1º Vice), Ana Arraes, Ciro Gomes, Dr. Ubiali,
Lídice da Mata, Manoel Junior, Rodrigo Rollemberg, Valtenir
Pereira, Brizola Neto, Dagoberto, Mário Heringer, Miro Teixeira,
Severiano Alves, Vieira da Cunha, Daniel Almeida, Flávio Dino, Jô
Moraes, Perpétua Almeida, Fábio Faria e Cleber Verde.

DEM
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Vice-Líderes:
Ronaldo Caiado (1º Vice), José Carlos Aleluia, Abelardo Lupion,
Roberto Magalhães, Claudio Cajado, Marcio Junqueira, Paulo
Bornhausen, Eduardo Sciarra, Silvinho Peccioli, Guilherme
Campos, Efraim Filho, Felipe Maia, Fernando de Fabinho, Jorge
Tadeu Mudalen e Vitor Penido.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Bruno Araújo (1º Vice), Bruno Rodrigues, Gustavo Fruet, Lobbe
Neto, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de
Andrada, Duarte Nogueira, João Almeida, Paulo Abi-ackel,

Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk Gonçalves,
Emanuel Fernandes e Silvio Torres.

PR
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira,
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, José Rocha, Lincoln Portela, Leo
Alcântara, Neilton Mulim, Lúcio Vale e Giacobo.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Pedro
Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros, Roberto Balestra
(Licenciado), Simão Sessim, Vadão Gomes, Vilson Covatti e
Roberto Britto.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Sérgio Moraes (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Pastor Manoel
Ferreira, Paes Landim e Nelson Marquezelli.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte, Roberto Santiago, Antônio Roberto e José Paulo
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PPS
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Vice-Líderes:
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Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ZENALDO COUTINHO



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Praciano - PT
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Freire Júnior - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
Moises Avelino - PMDB

Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM



Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Walter Brito Neto - PRB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR

Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT



Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Saturnino Masson - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR



Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Izalci - PSDB
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB

Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda
Afonso Hamm Armando Abílio vaga do PV

Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Antônio Andrade Camilo Cola
Assis do Couto Carlos Bezerra
Beto Faro Darcísio Perondi
Celso Maldaner Edio Lopes
Dilceu Sperafico Ernandes Amorim
Domingos Dutra José Guimarães
Fernando Melo Lázaro Botelho
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Melo
Homero Pereira Nelson Meurer
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Osvaldo Reis
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Sérgio Moraes
Paulo Piau Suely
Pedro Chaves Vadão Gomes
Tatico Vander Loubet
Valdir Colatto Veloso
Zé Gerardo Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Arnaldo Jardim

Humberto Souto Betinho Rosado vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jairo Ataide Carlos Melles
Jerônimo Reis Cezar Silvestri
Leonardo Vilela Cláudio Diaz
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Moreira Mendes Félix Mendonça
Onyx Lorenzoni Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Lira Maia
Waldir Neves Marcos Montes
Wandenkolk Gonçalves Ronaldo Caiado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Saturnino Masson

Silvio Lopes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

B. Sá Giovanni Queiroz
Dagoberto Mário Heringer
Fernando Coelho Filho Sandra Rosado

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

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

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

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Carlos Souza Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo Flaviano Melo
Francisco Praciano Gladson Cameli
Luciano Castro Lucenira Pimentel
Marcelo Castro Lúcio Vale
Marinha Raupp Paulo Rocha
Natan Donadon Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS

Neudo Campos Zé Geraldo
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS Zequinha Marinho

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

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

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

Ilderlei Cordeiro vaga do

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

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

Lira Maia

4 vagas Marcio Junqueira
Moreira Mendes

Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Maria Helena Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Sergio Petecão Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

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

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do

PSDB/DEM/PPS Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS

Dr. Adilson Soares Cida Diogo
Elismar Prado Colbert Martins
Iriny Lopes Fernando Ferro
Jader Barbalho Flávio Bezerra
Jorge Bittar Gerson Peres
José Chaves Ibsen Pinheiro



José Rocha Jilmar Tatto
Jurandy Loureiro José Carlos Araújo
Maria do Carmo Lara Joseph Bandeira
Mendes Ribeiro Filho Luiz Carlos Busato
Nelson Meurer Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa Olavo Calheiros
Paulo Roberto Paulo Piau
Ratinho Junior Rebecca Garcia
Sandes Júnior Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Silas Câmara Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro Veloso
Wladimir Costa Waldir Maranhão
Zequinha Marinho Wilson Braga

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

PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Brandão
Jorge Tadeu Mudalen Clóvis Fecury (Licenciado)
Jorginho Maluly Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra Júlio Cesar
Julio Semeghini Lobbe Neto
Manoel Salviano Professora Raquel Teixeira
Nelson Proença Rafael Guerra
Nilson Pinto Raul Jungmann
Paulo Bornhausen Roberto Rocha

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha Ana Arraes
Ariosto Holanda Barbosa Neto
Enio Bacci Djalma Berger

Luiza Erundina Renildo Calheiros vaga do

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

Miro Teixeira Sérgio Brito
Rodrigo Rollemberg Uldurico Pinto

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Edigar Mão Branca Dr. Nechar
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias Aracely de Paula
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza Átila Lins
Carlos Bezerra Bernardo Ariston
Cezar Schirmer Carlos Abicalil
Colbert Martins Carlos Willian
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Geraldo Pudim Domingos Dutra
Gerson Peres Eduardo Valverde
João Paulo Cunha Fátima Bezerra
José Eduardo Cardozo George Hilton
José Genoíno Hugo Leal

José Mentor Jaime Martins vaga do PSOL

Joseph Bandeira Jefferson Campos
Leonardo Picciani João Carlos Bacelar
Magela João Magalhães
Marcelo Guimarães Filho José Pimentel
Marcelo Itagiba Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Leo Alcântara
Mauro Benevides Luiz Couto
Michel Temer Maria do Rosário
Nelson Pellegrino Mauro Lopes
Nelson Trad Mendes Ribeiro Filho
Neucimar Fraga Odílio Balbinotti
Odair Cunha Pastor Manoel Ferreira
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Maluf Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Sandro Mabel
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Barradas Carneiro
Wilson Santiago Tadeu Filippelli
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto Alexandre Silveira
Ayrton Xerez Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada Bruno Araújo
Bruno Rodrigues Carlos Alberto Leréia
Cezar Silvestri Fernando Coruja
Edmar Moreira Humberto Souto
Edson Aparecido Jorginho Maluly
Efraim Filho Luciano Pizzatto
Felipe Maia Mussa Demes
Indio da Costa vaga do PSOL Paulo Bornhausen
João Campos Pinto Itamaraty
José Carlos Aleluia vaga do

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

Jutahy Junior Rodovalho (Licenciado)
Mendonça Prado Solange Amaral
Paulo Magalhães Vic Pires Franco
Roberto Magalhães Waldir Neves
Silvinho Peccioli William Woo
Urzeni Rocha 1 vaga
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota Eduardo Lopes
Sandra Rosado Márcio França
Sérgio Brito Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz Severiano Alves

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)



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

Antonio Cruz Eduardo da Fonte
Celso Russomanno Fernando Melo
Jefferson Campos José Eduardo Cardozo
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS Leandro Vilela

José Carlos Araújo Marcelo Guimarães Filho
Laerte Bessa Maria do Carmo Lara
Leo Alcântara Max Rosenmann
Luciana Costa Neudo Campos
Luiz Bassuma Sandro Matos
Luiz Bittencourt Wladimir Costa
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Cezar Silvestri vaga do PV

Rodrigo de Castro Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Leandro Sampaio

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

Nilmar Ruiz

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

Paulo Abi-ackel

Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Barbosa Neto Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Wolney Queiroz
Júlio Delgado

PV

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

PSOL
Ivan Valente vaga do

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

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente: João Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
3º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Edson Ezequiel Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do

PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro

Jilmar Tatto Assis do Couto
João Maia Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães Francisco Praciano
Jurandil Juarez Reginaldo Lopes
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS Vicentinho Alves

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

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

Renato Molling
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho Albano Franco
Osório Adriano Guilherme Campos

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

Jairo Ataide

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

Leandro Sampaio

1 vaga Luiz Paulo Vellozo Lucas
Moreira Mendes vaga do

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

Vanderlei Macris vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Marcelo Serafim
Laurez Moreira Rogério Marinho

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Cezar Schirmer
Chico Abreu Chico da Princesa
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Jackson Barreto
Eunício Oliveira Paulo Roberto
Filipe Pereira Paulo Teixeira
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Henry
José Airton Cirilo Raul Henry
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Berzoini
Luiz Carlos Busato Vicentinho
Marcelo Melo (Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Francisco Rodrigues
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet

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

Renato Amary

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

Rogerio Lisboa

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Flávio Dino
Evandro Milhomen Silvio Costa
Uldurico Pinto (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
José Paulo Tóffano vaga do

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

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

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)



2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS Adão Pretto
Guilherme Menezes Henrique Afonso
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS José Linhares
Lucenira Pimentel Jusmari Oliveira

Luiz Couto Paulo Henrique
Lustosa

Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha 1 vaga
Sueli Vidigal vaga do PSDB/DEM/PPS

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

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do

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

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Portela
Angelo Vanhoni Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi Arnon Bezerra
Carlos Abicalil Costa Ferreira
Fátima Bezerra Dalva Figueiredo
Frank Aguiar Edgar Moury
Gastão Vieira Elismar Prado
Iran Barbosa Gilmar Machado
João Matos José Linhares
Joaquim Beltrão Márcio Reinaldo Moreira
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário vaga do PV Milton Monti
Neilton Mulim Pedro Wilson
Osvaldo Reis Renato Molling
Professor Setimo Rodrigo Rocha Loures
Raul Henry Saraiva Felipe

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

Waldir Maranhão

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

Clóvis Fecury (Licenciado) Freire Júnior
Lira Maia João Oliveira
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Nice Lobão Paulo Magalhães
Nilmar Ruiz Paulo Renato Souza
Pinto Itamaraty Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Ariosto Holanda
Átila Lira Dr. Ubiali
Rogério Marinho Lídice da Mata
Severiano Alves Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago vaga do

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

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

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Walter Brito Neto vaga do

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

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocci Carlos Souza
Armando Monteiro Devanir Ribeiro
Carlito Merss Eduardo Cunha
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
João Leão Magela
João Magalhães Marcelo Almeida
José Pimentel Maurício Quintella Lessa
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Nelson Marquezelli
Pedro Novais Paulo Maluf
Pepe Vargas Tarcísio Zimmermann
Ricardo Berzoini vaga do PV Tonha Magalhães
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda vaga do PSOL

Vignatti Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Virgílio Guimarães Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) Zonta

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

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer vaga do

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

Arnaldo Madeira Duarte Nogueira
Bruno Araújo João Bittar
Carlos Melles João Oliveira
Félix Mendonça Jorge Khoury



Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Nelson Proença vaga do

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

Júlio Cesar Osório Adriano
Luiz Carlos Hauly Otavio Leite
Luiz Carreira Rodrigo de Castro

Mussa Demes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Renato Souza
PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Dagoberto
Silvio Costa Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) Osmar Júnior

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

Fábio Ramalho

PSOL

Luciana Genro
(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: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Augusto Farias
Carlos Willian Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
João Pizzolatti Eunício Oliveira
Leonardo Quintão Geraldo Resende

Mário Negromonte João Magalhães vaga do

PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta José Genoíno
Rubens Otoni José Mentor
Vicentinho Alves Maria Lúcia Cardoso
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Solange Almeida
1 vaga Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Dr. Pinotti Ayrton Xerez
João Oliveira Duarte Nogueira
(Dep. do PHS ocupa a vaga) Humberto Souto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

1 vaga Osório Adriano
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano B. Sá
Manato João Dado

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

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
Juvenil vaga do

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

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Fernando Ferro
Costa Ferreira Iran Barbosa
Eduardo Amorim João Pizzolatti
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jurandil Juarez Lincoln Portela
Pedro Wilson Mário de Oliveira
Silas Câmara 4 vagas
Suely
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Freire Júnior Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PRB
Walter Brito Neto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): 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: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro Antonio Palocci
Marcelo Almeida Beto Faro
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Teixeira Iran Barbosa
Rebecca Garcia Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

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

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

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

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

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

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

PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Antonio Carlos Mendes Thame Augusto Carvalho
Gervásio Silva vaga do Cezar Silvestri vaga do



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

Jorge Khoury Fábio Souto
Luciano Pizzatto vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Montes vaga do

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

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

Marina Maggessi Moreira Mendes vaga do

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

Ricardo Tripoli Nilson Pinto
Rodovalho (Licenciado) vaga do

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

Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

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

PV
Edson Duarte vaga do

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

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

Sarney Filho Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS

Ernandes Amorim Eliseu Padilha
Fernando Ferro Hermes Parcianello
José Otávio Germano Jorge Bittar
José Santana de Vasconcellos Luiz Sérgio
Luiz Fernando Faria Nelson Meurer
Rose de Freitas Odair Cunha
Simão Sessim Paulo Henrique Lustosa
Vander Loubet Tadeu Filippelli
Zé Geraldo Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Betinho Rosado Felipe Maia
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Freire Júnior João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa Vitor Penido

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

William Woo vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Edmilson Valentim Brizola Neto
Julião Amin Daniel Almeida
Marcos Medrado Davi Alves Silva Júnior

PV

José Fernando Aparecido de
Oliveira Ciro Pedrosa

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Clodovil Hernandes Carlito Merss
Décio Lima Carlos Wilson
Dr. Rosinha Carlos Zarattini
Edio Lopes João Matos
George Hilton Leonardo Monteiro
Ibsen Pinheiro Luciana Costa
Íris de Araújo Luis Carlos Heinze
Jair Bolsonaro Marcelo Itagiba
Luiz Sérgio Nelson Trad
Márcio Reinaldo Moreira Paes Landim
Maria Lúcia Cardoso Pedro Eugênio
Nilson Mourão Pedro Novais
Sabino Castelo Branco Regis de Oliveira

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

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

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

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho Arnaldo Madeira

Claudio Cajado Ayrton Xerez vaga do

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

Francisco Rodrigues Bruno Araújo vaga do

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

João Almeida vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Bruno Rodrigues

Major Fábio Luiz Carlos Hauly
Professor Ruy Pauletti Marina Maggessi
Raul Jungmann vaga do

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

Renato Amary Walter Ihoshi
Sebastião Madeira William Woo

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Júlio Delgado
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS Vieira da Cunha

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

PV

Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Ana Cristina Silva de Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Raul Jungmann (PPS)



1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)
2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Cristiano Matheus
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Fernando Melo Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS

Jair Bolsonaro Iriny Lopes
Laerte Bessa José Eduardo Cardozo
Lincoln Portela José Genoíno
Marcelo Melo Marcelo Itagiba
Mauro Lopes Neilton Mulim
Paulo Pimenta Neucimar Fraga

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

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

vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do

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

Edmar Moreira Félix Mendonça
João Campos Guilherme Campos
Major Fábio William Woo

Marina Maggessi vaga do PV
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Givaldo Carimbão Enio Bacci

Gonzaga Patriota vaga do

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

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

PSOL
Luciana Genro vaga do PV

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Cruz
Angela Portela Clodovil Hernandes
Antonio Bulhões vaga do

PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha

Armando Abílio vaga do

PSDB/DEM/PPS Geraldo Pudim

Arnaldo Faria de Sá Gorete Pereira
Chico D'angelo Guilherme Menezes
Cida Diogo Íris de Araújo
Darcísio Perondi Janete Rocha Pietá
Geraldo Resende Lelo Coimbra
Henrique Afonso Luiz Bassuma
Jofran Frejat Marcelo Castro
José Linhares Mário Negromonte
Maurício Rands Neilton Mulim
Maurício Trindade Pepe Vargas
Nazareno Fonteles Simão Sessim
Rita Camata Tadeu Filippelli

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

Saraiva Felipe
Solange Almeida
Tonha Magalhães vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Germano Bonow Dr. Pinotti
João Bittar Fernando Coruja vaga do PSOL

Leandro Sampaio Geraldo Thadeu
Rafael Guerra Indio da Costa
Raimundo Gomes de Matos João Campos
Rodrigo Maia Jorge Tadeu Mudalen

Ronaldo Caiado José Carlos Vieira vaga do

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

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

Leonardo Vilela

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

Nice Lobão

Saturnino Masson
Sebastião Madeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mário Heringer Jô Moraes
Mauro Nazif Manato
Paulo Rubem Santiago Valtenir Pereira
Ribamar Alves (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

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

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

PHS
Miguel Martini 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: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Átila Lins
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Elcione Barbalho Carlos Santana
Eudes Xavier Edinho Bez
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Filipe Pereira
Jovair Arantes Frank Aguiar
Marco Maia Iriny Lopes
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS João Pizzolatti
Nelson Marquezelli José Otávio Germano
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry Vinicius Carvalho
Sandro Mabel Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão Eduardo Barbosa
José Carlos Vieira Freire Júnior
Saturnino Masson João Campos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT José Carlos Aleluia



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

Major Fábio

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Alice Portugal

Paulo Pereira da Silva Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Vanessa Grazziotin Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS Alex Canziani

Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Eudes Xavier
Edinho Bez Fátima Pelaes
Eugênio Rabelo Fernando Lopes
Francisco Rossi Joaquim Beltrão
Gilmar Machado José Chaves
Hermes Parcianello José Rocha
Marcelo Teixeira Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Barradas Carneiro Miguel Corrêa
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis
Silvio Torres Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS Laurez Moreira
Manuela D'ávila Sueli Vidigal
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Aline Corrêa
Camilo Cola Anselmo de Jesus
Carlos Santana Celso Maldaner
Carlos Zarattini Décio Lima
Chico da Princesa João Leão
Devanir Ribeiro João Magalhães
Eliseu Padilha José Airton Cirilo
Fátima Pelaes Jurandy Loureiro
Gladson Cameli Marco Maia
Hugo Leal Marinha Raupp
Jackson Barreto Moises Avelino
Mauro Lopes Pedro Chaves
Nelson Bornier Pedro Fernandes
Olavo Calheiros Rita Camata
Ricardo Barros Sandes Júnior

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Tadeu Filippelli Zezéu Ribeiro
Wellington Roberto vaga do

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Bruno Araújo
Ilderlei Cordeiro Claudio Cajado
Lael Varella Fernando Chucre
Roberto Rocha Geraldo Thadeu
Vanderlei Macris Julio Semeghini
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

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

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Evandro Milhomen
Djalma Berger Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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 Marco Maia
Nelson Marquezelli Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Waldir Maranhão
Regis de Oliveira 2 vagas
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS



Arnaldo Jardim Augusto Carvalho
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini Freire Júnior
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

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

Arnaldo Faria de Sá Aracely de
Paula

Chico Abreu Carlito Merss
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
George Hilton Luiz Couto
Magela 3 vagas
Tarcísio Zimmermann
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel
Fernandes

Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Pompeo de
Mattos

Janete Capiberibe Reinaldo
Nogueira

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 Átila Lins
Armando Monteiro Carlos Zarattini
Carlito Merss Celso Maldaner
Cezar Schirmer Eduardo Valverde
Edinho Bez João Leão
Gastão Vieira João Maia
Gerson Peres Luiz Carlos Busato
José Pimentel Márcio Reinaldo Moreira
Lelo Coimbra Odair Cunha
Paulo Maluf Pedro Chaves
Sandro Mabel Pepe Vargas
Virgílio Guimarães Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Alfredo Kaefer
Humberto Souto Arnaldo Jardim
Luiz Carlos Hauly Carlos Melles
Mussa Demes Júlio Cesar
Otavio Leite Leonardo Vilela
Paulo Bornhausen Luiz Carreira
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
Frank Aguiar
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre 3 vagas
Marcos Montes
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 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 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)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir



PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon

Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Michel Temer
Vicente Arruda Rubens Otoni

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)



2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa Silvinho Peccioli
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Marco Maia Eudes Xavier
Pedro Eugênio José Guimarães
Pedro Henry Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado) 3 vagas
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

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 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
Reinaldo Nogueira

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Celso Maldaner
Asdrubal Bentes Colbert Martins
Bel Mesquita Fernando Ferro
Dalva Figueiredo Homero Pereira
Edio Lopes Jurandil Juarez
Eduardo Valverde Neudo Campos
Ernandes Amorim Paulo Roberto
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner

José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Joseph Bandeira
1 vaga Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

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

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS



EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Cezar Schirmer Marcelo Guimarães Filho
Eduardo da Fonte Marco Maia
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 2 vagas
Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: 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
Dr. Adilson Soares Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Gilmar Machado
José Linhares Jusmari Oliveira
Leonardo Quintão Paulo Roberto
Pastor Manoel Ferreira Tonha Magalhães
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
Eduardo Barbosa Gervásio Silva
João Almeida Guilherme Campos
Raul Jungmann Ronaldo Caiado
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Francisco Praciano Edinho Bez
Jackson Barreto Gilmar Machado
José Airton Cirilo Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Jusmari Oliveira
Pedro Chaves Luiz Carlos Busato
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes Ratinho Junior

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Cláudio Diaz
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu
Eduardo Sciarra Nilmar Ruiz
José Carlos Vieira Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".

Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Angelo Vanhoni
Alex Canziani Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos Carlos Zarattini
Beto Mansur Celso Russomanno
Décio Lima Fernando Lopes
Max Rosenmann Giacobo
Reginaldo Lopes Paes Landim
Rita Camata Regis de Oliveira
1 vaga Renato Molling

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Claudio Cajado
José Carlos Vieira Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Moreira Mendes 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Barbosa Neto
Valtenir Pereira Laurez Moreira

PV



1 vaga 1 vaga
PSOL

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 170
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures

Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a
vaga)

Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

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



Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo José Linhares
Domingos Dutra Lincoln Portela
Iriny Lopes Luiz Couto
Jusmari Oliveira Mauro Lopes
Luciana Costa Pedro Eugênio
Luiz Carlos
Busato (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)

Marcelo Itagiba 5 vagas
Maria do Carmo
Lara
Neucimar Fraga
Rose de Freitas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno
Rodrigues Carlos Sampaio

Jorginho Maluly João Campos
Paulo Abi-ackel José Carlos Vieira
Pinto Itamaraty Roberto Rocha
Raul Jungmann 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo
Camarinha

Paulo Rubem Santiago vaga do

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

Francisco
Tenorio Valtenir Pereira

Pompeo de
Mattos 2 vagas

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6267/6252
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, AS CONSEQÜÊNCIAS E OS

RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS
POR SUBNUTRIÇÃO DE 2005 A 2007.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
Relator: Vicentinho Alves (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Aníbal Gomes
Carlos Souza Bernardo Ariston
Dr. Rosinha Henrique Afonso
Edio Lopes Joaquim Beltrão
Geraldo Resende Jusmari Oliveira
Janete Rocha Pietá Luiz Couto
João Magalhães 6 vagas
José Guimarães
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Francisco Rodrigues Carlos Brandão
Ilderlei Cordeiro Vanderlei Macris
Marcio Junqueira 4 vagas
Sebastião Madeira
Urzeni Rocha
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto 3 vagas
Osmar Júnior
1 vaga

PV
Edson Duarte Edigar Mão Branca

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6210
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Joseph Bandeira
Hugo Leal Laerte Bessa
Iriny Lopes Luiz Carlos Busato
Lincoln Portela Marcelo Melo
Luiz Couto Maurício Quintella Lessa
Marcelo Guimarães Filho Nelson Bornier
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 4 vagas
Paulo Pimenta
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Fernando de Fabinho
João Campos Francisco Rodrigues
Jorge Khoury Mendonça Prado
Jorginho Maluly Raul Jungmann
Marcio Junqueira Renato Amary
Marina Maggessi 2 vagas
Paulo Abi-ackel
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Pompeo de Mattos
Marcos Medrado 2 vagas
1 vaga

PV
Sarney Filho Edson Duarte

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

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT
Cida Diogo
Luiz Couto



Maria do Rosário
Zé Geraldo

DEM
Lira Maia

PSDB
Zenaldo Coutinho

PR
Jusmari Oliveira

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O

REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS.

Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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