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Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Presentes Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Presentes Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 5

SERGIPE

Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Presentes Bahia: 29

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
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Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 40

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT

Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
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Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa S.Part.
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

 
PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 24

 
SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Presentes Rio Grande do Sul: 19

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
365 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. MARÇAL FILHO, servindo como 2° Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1° Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Of. nº 392/GAB

Brasília, 30 de setembro de 2009

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

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

fim de indicar como titular o Deputado Dr. Rosinha (PT/
PR), em substituição à Deputada Dalva Figueiredo (PT/
AP), na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, do Sr. Sérgio Carvalho, 

que “dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, exploração florestal e dá outras providên-
cias” (revoga a Lei nº 4.771, de 1965 – Código Florestal; 
altera a Lei nº 9.605, de 1998) – PL nº 187.699.

Atenciosamente, – Deputado Cândido.

Defiro. Publique-se.
Em 30-9-2009. –  Marco Maia, 1º Vice-

Presidente no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ofício nº 577/2009-CAPADR

Brasília, 23 de setembro de 2009

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

Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 5.652/09

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei nº 5.652/09, por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Fábio Souto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 471– PP/2009 – CCJC 

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Le-
gislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, 
a seguir relacionados: 1.694/09, 1.695/09, 1.707/09, 
1.710/09, 1.715/09, 1.731/09, 1.746/09 e 1.750/09. 

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 474 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Encaminhamento de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 3.005-B/2008.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Tadeu Filippelli, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 282/2009 – P 

Brasília, 23 de setembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 1.014/2003.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 1.014/2003, do Sr. Ricardo 
Izar, que “dispõe sobre a identificação e os padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamen-
to para comercialização”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Ana Arraes, Pre-
sidenta

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 286/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 

nº 5.163, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 
Of. Pres. nº 294/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 5.076, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.Publique-se.

Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 
Of. Pres. nº 295/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 5.115, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 296/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 5.141, de 
2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.Publique-se.

Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 
Of. Pres. nº 297/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

 Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 5.165, de 
2009, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.Publique-se.

Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 
Of. Pres. nº 298/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 

nº 5.360, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.Publique-se.

Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 
Of. Pres. nº 755/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 118/03, apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DE DEFESA NACIONAL

 
Of.Pres – nº 250/09-CREDN

Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Gabinete do Presidente Ed. Principal 

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 4.326, de 2008, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Damião Feliciano, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 213 /09 – Pres.

Brasília, 24 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 16/9/09, proferiu pa-
recer pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.974/08, nos 
termos do parecer do Relator, Deputado Hugo Leal. 

Respeitosamente, – Deputada Marina Magges-
si, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 214/09 – Pres.

Brasília, 24 de setembro de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 16/9/09, proferiu pa-
recer pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.975/09 e do 
apensado, PL nº 5.339/09, com substitutivo, nos termos 
do parecer do Relator, Deputado William Woo. 

Respeitosamente, – Deputada Marina Maggessi, 
Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício nº 216/09 – Pres.

Brasília, 31de agosto de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 

em reunião ordinária realizada em 19/8/09, proferiu 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.353/99 
e dos PLs nos 2.751/00, 2.858/00, 7.223/02, 7.141/06, 
7.622/06, 140/07, 1.655/07 e 2.909/08, apensados, com 

substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu-
tado Alexandre Silveira, tendo como Relator Substituto 
o Deputado João Campos.

Respeitosamente, – Deputado Laerte Bessa, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE SEGURIDADE 
SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0624/2009-P

Brasília, 23 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 936, de 2007.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
da referida proposta e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE SEGURIDADE 
SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0625/2009-P

Brasília, 23 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
6.577, de 2006 e dos Projetos de Lei .nºs 7.021/06, 
1.025/07 e 3.852/08 apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputada Elcione Barbalho,  
Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.
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COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-272/09-CTASP 

Brasília, 16 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 4.750/09 – Do Poder Executivo – que 
“altera o art. 6º da Lei nº 5.122, de 28 de setembro de 
1966, que dispõe sobre a criação do Banco da Ama-
zônia S.A.”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-285/09-CTASP 

Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 5.072/09 – Do Senado Federal – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de 
Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, e 
salvaguardas”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-286/09-CTASP 
Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 
nº 5.491/09 – Do Ministério Público da União – que “dis-
põe sobre a criação de cargos e funções nos Quadros de 
Pessoal dos ramos do Ministério Público da União”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-287/09-CTASP 
Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 1.643/03 – Do Sr. Lobbe Neto – que “da nova 
redação à alínea “u” do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-288/09-CTASP 
Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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 Comissão 
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de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 3.898/08 – Do Sr. Arnaldo Jardim – que “altera 
a redação do art. 12 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remune-
rado e o pagamento de salário nos dias feriados civis 
e religiosos, para atualizar o valor da multa adminis-
trativa devida pelas infrações àquela Lei”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-559/09/CVT

Brasília, 23 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
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-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 

realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 5.108/09 
– Do Sr. Valtenir Pereira – que “dispõe sobre requisitos 
para obtenção de habilitação para navegação aqua-
viária a amadores e dá nova redação à alínea “a” do 
inciso I do art. 4°, da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro 
de 1997”. 

Atenciosamente, Deputado Mauro Lopes, Vice-
Presidente, no exercício da presidência.

Publique-se.
Em 30-9-09. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-

sidente, no exercício da Presidência.

Brasília, 30 de setembro de 2009

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

Assunto: Reassunção ao mandato parlamentar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha reassun-

ção ao mandato parlamentar, nos termos do art. 230, 
§§ 2º e 3º, do RICD, em virtude da exoneração, a pe-
dido, do cargo de Secretário de Estado do Desenvol-
vimento Social, do Estado do Maranhão.

Atenciosamente, – Deputado Costa Ferreira 
(PSC/MA). 
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Publique-se, afaste-se o respectivo su-
plente, em 30 de setembro de 2009, a partir 
das 10h40min termos dos §§ 2º e 3º, do art. 
230 do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 30-9-2009. – Deputado Marco Maia, 
1º Vice-Presidente no exercício da Presidência 
da Câmara dos Deputados.

Brasília, 30 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer

DD Presidente da Câmara dos Deputados Brasília 
(DF)

Senhor Presidente,
Tenho prazer de me dirigir a Vossa Excelência para 

informar-lhe que estou deixando o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e me filiando ao Partido da República 
(PR) bancada que passo a integrar nesta Casa.

Atenciosamente, – Davi Alves Silva Junior, Tí-
tulo Eleitoral nº Título Eleitoral nº 029674041120, 33ª 
Zona
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Brasília 30 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 33ª Zona Eleitoral de Imperatriz (MA)
LOTEAMENTO JUSCELINO KUBITSCHEK, QUADRA 
17-A, S/N
65913-420 – Imperatriz (MA)

Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a 
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona 
Eleitoral que, nesta data, estou ingressando no Partido 
da República (PR).

Respeitosamente, Davi Alves Silva Junior, Titulo 
Eleitoral nº 029674041120, 33 ª Zona.

Brasília, 28 de setembro de 2009

Exmº Senhor
Deputado Vieira da Cunha
Presidente Nacional do PDT
Rua do Teatro, n° 39, Praça Tiradentes – Centro
CEP 20010-190 – Rio de Janeiro – RJ

Senhora Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do 

art. 22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo 

a Vossa Excelência que, nesta data, estou me desli-
gando do quadro de filiados do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, 
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire-
tório do Partido na 33ª Zona Eleitoral do Estado do 
Maranhão.

Atenciosamente, – Davi Alves Silva Junior, Tí-
tulo Eleitoral nº 029674041120, 33 a Zona.

Brasília, 28 de setembro de 2009

Ilmº Senhor
Presidente Regional do PDT-MA

Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vos-
sa Excelência que, nesta data, estou-me desligando do 
quadro do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Permita-me solicitar a Vossa Excelência, outros-
sim, que o objeto do presente seja comunicado ao 
Diretório do Partido na 33ª Zona Eleitoral do Estado 
do Maranhão.

Atenciosamente, – Davi Alves Silva Junior, Ti-
tulo Eleitoral n° 029674041120, 33ª Zona.
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Defiro. Publique-se. 
Em, 30-09-2009. – Ao Sr. Diretor-Geral, 

Marco Maia, 1º Vice-Presidente no exercício 
da Presidência

Brasília, 30 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília (DF) 

Senhor Presidente,
Tenho prazer de me dirigir a Vossa Excelência 

para informar que estou deixando o Democratas (DEM) 
e me filiando ao Partido da República (PR) bancada 
que passo a integrar nesta Casa.

Atenciosamente, – Nilmar Gavino Ruiz, Título 
E1eitoral n° 319290827-71, 29 a Zona.

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e 
comunicação ao Juiz Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral – 
Palmas (TO) com protocolo AR-correios.
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Brasília, 15 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 29a Zona Eleitoral de Palmas (TO)
Acne 1 Conj 1 Rua ne 01 Lt 31 – 104 Norte Centro
77.053-080 – Palmas (TO)

Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a 
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona 
Eleitoral que, nesta data, estou-me desligando dos 
quadros do Democratas (DEM).

Respeitosamente, Nilmar Gavino Ruiz, Título 
Eleitoral nº 319290827-71, 29a Zona

Brasília, 30 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 29ª Zona Eleitoral de Palmas (TO)
Acne 1 Conj 1 Rua Ne 01 Lt 31 – 104 Norte Centro
77 053-080 – Palmas (TO)

Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a 
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona 
Eleitoral que, nesta data, estou ingressando no Partido 
da República (PR).

Respeitosamente, – Nilmar Gavino Ruiz, Titulo 
Eleitoral nº 319290827-71, 29ª  Zona.

Brasília, 25 de setembro de 2009

Exmo. Senhor
Deputado Rodrigo Maia
Presidente Nacional do Democratas Senado Federal 
– 26° andar
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vos-
sa Excelência que. nesta data, estou me desligando 
do quadro de filiados do Democratas (DEM).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, 
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire-
tório do Partido na 29a Zona Eleitoral do Estado do 
Tocantins.

Atenciosamente, – Nilmar Gavino Ruiz, Título 
Eleitoral n° 319290827-71 – 29ª Zona.

Brasília, 25 de setembro de 2009

Exmo Senhor
Deputado João Oliveira
Presidente Regional do Democratas – TO 
Endereço, Qd 108 Sul, Alameda 12, Lote 20/22 Pal-
mas – TO CEP 77020-114

Senhor Presidente,
para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vos-

sa Excelência que, nesta data estou-me desligando do 
quadro do Democratas (DEM).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, 
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire-
tório do Partido na 29ª Zona Eleitoral do Estado do 
Tocantins.

Atenciosamente, – Nilmar Gavino Ruiz, Título 
Eleitoral n° 319290827-71, 29a Zona

Brasília, 25 de setembro de 2009

Ilustríssimo Senhor
Presidente Municipal do Democratas 
Qd. 108 Sul. Alameda 12, Lote 20/22 
Palmas – TO – CEP. 77020-114

Senhor Presidente,
para dar cumprimento ao parágrafo único do art. 

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vos-
sa Excelência que, nesta data, estou-me desligando 
do quadro do Democratas (DEM).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, 
que o objeto do presente seja comunicado ao Dire-
tório do Partido na 29a Zona Eleitoral do Estado do 
Tocantins.

Atenciosamente, Nilmar Gavino Ruiz,
Título Eleitoral n° 319290827-71, 29a Zona.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Ge-
ral.

Em 30-9-2009. – Marco Maia, 1º Vice-
Presidente no exercício da Presidência .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 405, DE 2009 

(Do Sr. Cleber Verde e Outros)

Altera a redação do § 8º do art. 195 
da Constituição Federal, para assegurar 
ao Garimpeiro e ao Pequeno Minerador o 
direito à aposentadoria.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

Art. 1º O § 8º do art. 195 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 195...... ............................................
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o 

arrendatário rurais, garimpeiro, pequeno mi-
nerador e o pescador artesanal, bem como 
os respectivos cônjuges, que exerçam suas 
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atividades em regime de economia familiar, 
sem empregados permanentes, contribuirão 
para a seguridade social mediante a aplica-
ção da alíquota de 2,1% (dois inteiros com 
um décimo per cento) sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei.

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

Justificação

A redação do § 8º do art. 195 da Constituição deve 
restituir a redação original que foi retirada, e devolver 
ao garimpeiro e ao pequeno minerador a condição de 
segurado especial.

A revogação do enquadramento do garimpeiro no 
Regime Geral de Previdência Social como segurado 
especial implica perda dos seguintes direitos:

a) recebimento de benefícios no valor de 
1 (um) salário mínimo independentemente de 
ter ou não produção comercializada (base de 
cálculo da contribuição previdenciária, cuja 
alíquota hoje é de 2,1%);

b) recebimento de benefícios decorrentes 
de acidentes do trabalho;

c) redução de 5 (cinco) anos no limite 
de idade para a aposentadoria por idade: 60 
(sessenta) anos de idade, se homem; e 55 
(cinqüenta e cinco), se mulher, e

d) opção pelo enquadramento como se-
gurado facultativo, contribuindo individualmen-
te, tal como os contribuintes individuais, para 
fazer jus a maior número de benefícios e a 
rendas mensais de valores mais elevados.

Dessa forma, nobres parlamentares estaremos, 
reparando um equívoco, da dor silenciosa do abando-
no dessa classe social na terceira idade, restaurando 
o respeito que a sociedade lhes deve. 

Sala das Sessões, de agosto de 2009. – Depu-
tado Cleber Verde, Líder do PRB– MA.

Proposição: PEC 0405/09
Autor: CLEBER VERDE E OUTROS
Data de Apresentação: 16/09/2009 4:55:39 PM
Ementa: Altera a redação do § 8º do art. 195 da Cons-
tituição Federal, para assegurar ao Garimpeiro e ao 
pequeno minerador o direito à aposentadoria.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas: 175
Não Conferem: 007
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 007

Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 189

Assinaturas Confirmadas

1-NATAN DONADON (PMDB-RO)
2-FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE)
3-PAULO ROCHA (PT-PA)
4-LÚCIO VALE (PR-PA)
5-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
6-CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB-ES)
7-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
8-WILSON SANTIAGO (PMDB-PB)
9-ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG)
10-LUPÉRCIO RAMOS (PMDB-AM)
11-REBECCA GARCIA (PP-AM)
12-ALINE CORRÊA (PP-SP)
13-MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL)
14-CLÓVIS FECURY (DEM-MA)
15-JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE)
16-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
17-RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE)
18-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
19-BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS)
20-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
21-BETO FARO (PT-PA)
22-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
23-CIDA DIOGO (PT-RJ)
24-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
25-MAGELA (PT-DF)
26-CLEBER VERDE (PRB-MA)
27-LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
28-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
29-JAIR BOLSONARO (PP-RJ)
30-VICENTE ARRUDA (PR-CE)
31-MAURO NAZIF (PSB-RO)
32-AUGUSTO FARIAS (PTB-AL)
33-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
34-VALADARES FILHO (PSB-SE)
35-JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP)
36-CIRO PEDROSA (PV-MG)
37-PEDRO EUGÊNIO (PT-PE)
38-FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE)
39-FERNANDO MARRONI (PT-RS)
40-JACKSON BARRETO (PMDB-SE)
41-MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB-MG)
42-ÁTILA LIRA (PSB-PI)
43-JOÃO DADO (PDT-SP)
44-BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ)
45-BENEDITO DE LIRA (PP-AL)
46-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
47-EDGAR MOURY (PMDB-PE)
48-FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP)
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49-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
50-JÚLIO DELGADO (PSB-MG)
51-EDIO LOPES (PMDB-RR)
52-FÁBIO FARIA (PMN-RN)
53-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
54-GERALDO RESENDE (PMDB-MS)
55-BRIZOLA NETO (PDT-RJ)
56-LAERTE BESSA (PMDB-DF)
57-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
58-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
59-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
60-RAUL JUNGMANN (PPS-PE)
61-WLADIMIR COSTA (PMDB-PA)
62-VICENTINHO (PT-SP)
63-MARCOS MEDRADO (PDT-BA)
64-TONHA MAGALHÃES (PR – BA)
65-PAES LANDIM (PTB-PI)
66-PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS)
67-JAIME MARTINS (PR-MG)
68-ROBERTO ROCHA (PSDB-MA)
69-ERNANDES AMORIM (PTB-RO)
70-JILMAR TATTO (PT-SP)
71-JOÃO CAMPOS (PSDB-GO)
72-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
73-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR)
74-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
75-LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ)
76-CELSO RUSSOMANNO (PP-SP)
77-SEVERIANO ALVES (PDT-BA)
78-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
79-DR. NECHAR (PV-SP)
80-CIRO NOGUEIRA (PP-PI)
81-ALBÉRICO FILHO (PMDB-MA)
82-MAURO LOPES (PMDB-MG)
83-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
84-JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)
85-EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP)
86-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
87-VICENTINHO ALVES (PR-TO)
88-ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC)
89-RODRIGO ROLLEMBERG (PSB-DF)
90-LINDOMAR GARÇON (PV-RO)
91-EDUARDO DA FONTE (PP-PE)
92-EDUARDO GOMES (PSDB-TO)
93-RICARDO QUIRINO (PR-DF)
94-EUGÊNIO RABELO (PP-CE)
95-LINCOLN PORTELA (PR-MG)
96-PROFESSOR VICTORIO GALLI (PMDB-MT)
97-ROSE DE FREITAS (PMDB-ES)
98-DOMINGOS DUTRA (PT-MA)
99-ASSIS DO COUTO (PT-PR)
100-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
101-RATINHO JUNIOR (PSC-PR)

102-RUBENS OTONI (PT-GO)
103-PAULO PIMENTA (PT-RS)
104-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
105-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
106-TATICO (PTB-GO)
107-ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
108-LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS)
109-CARLOS SANTANA (PT-RJ)
110-OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
111-ELIENE LIMA (PP-MT)
112-BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE)
113-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
114-GORETE PEREIRA (PR-CE)
115-SIMÃO SESSIM (PP-RJ)
116-EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA)
117-PEDRO WILSON (PT-GO)
118-DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB)
119-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
120-RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB)
121-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
122-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
123-FERNANDO FERRO (PT-PE)
124-ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
125-DÉCIO LIMA (PT-SC)
126-FRANCISCO TENORIO (PMN-AL)
127-LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
128-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
129-ELISMAR PRADO (PT-MG)
130-MAJOR FÁBIO (DEM-PB)
131-ENIO BACCI (PDT-RS)
132-FILIPE PEREIRA (PSC-RJ)
133-ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP)
134-SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM)
135-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
136-DELEY (PSC-RJ)
137-CHICO DA PRINCESA (PR-PR)
138-MIGUEL CORRÊA (PT-MG)
139-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
140-GERALDINHO (PSOL-RS)
141-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
142-RICARDO BERZOINI (PT-SP)
143-PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB-CE)
144-ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS)
145-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
146-SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP)
147-EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
148-MARIA HELENA (PSB-RR)
149-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
150-JÔ MORAES (PCdoB-MG)
151-ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB)
152-LUCIANA COSTA (PR-SP)
153-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
154-RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
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155-JOAQUIM BELTRÃO (PMDB-AL)
156-VIGNATTI (PT-SC)
157-ZÉ GERARDO (PMDB-CE)
158-MARCELO SERAFIM (PSB-AM)
159-OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
160-ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA)
161-MILTON MONTI (PR-SP)
162-NELSON MEURER (PP – PR)
163-EMILIANO JOSÉ (PT-BA)
164-PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB-RS)
165-JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV-MG)
166-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)
167-MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
168-GERSON PERES (PP-PA)
169-OSVALDO REIS (PMDB-TO)
170-JOVAIR ARANTES (PTB-GO)
171-JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
172-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL)
173-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
174-PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC)
175-VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG)

Assinaturas que Não Conferem

1-JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR – BA)
2-ABELARDO CAMARINHA (PSB-SP)
3-MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
4-WELLINGTON ROBERTO (PR-PB)
5-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)
6-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
7-VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB-PB)

Assinaturas Repetidas

1-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
2-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
3-EDGAR MOURY (PMDB-PE)
4-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
5-MAURO LOPES (PMDB-MG)
6-MARCELO SERAFIM (PSB-AM)
7-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 408, DE 2009 

(Do Sr. Regis de Oliveira e Outros)

Dá nova redação aos arts. 94, 101, 104, 
107, 119, 120 e 123 da Constituição Federal, 
para alterar a forma e requisitos pessoais 
de investidura de membros do Poder Ju-
diciário.

Despacho: Apense-se À(Ao) Pec-
128/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

Art. 1º Os arts. 94, 101, 104, 107, 119, 120 e 123 
da Constituição Federal passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 94. Um sétimo dos lugares dos Tri-
bunais Regionais Federais, dos Tribunais dos 
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será 
composto de membros, em partes iguais, do 
Ministério Público, da Advocacia Pública e da 
Defensoria Pública, com mais de vinte anos 
de carreira, e de advogados de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de 
vinte anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de 
representação das respectivas classes, me-
diante argüição técnica por banca examina-
dora em audiência pública na órbita da insti-
tuição correspondente e divulgação prévia em 
todas as unidades judiciárias do território do 
Tribunal respectivo, por meio de editais fixa-
dos nos fóruns e em suas sedes, com prazo 
de quinze dias para inscrição, e concomitante 
publicação por intermédio de seus meios de 
comunicação oficiais.”

“Parágrafo único: Recebidas as indica-
ções, o tribunal formará lista tríplice, no prazo 
de dez dias, e o Poder Executivo nos dez dias 
subseqüentes escolherá um de seus integran-
tes para nomeação, depois de aprovada a es-
colha pela maioria absoluta do Senado Federal 
ou Assembléia Legislativa.”

“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal 
compõe-se de onze Ministros escolhidos den-
tre cidadãos com mais de quarenta e cinco e 
menos de sessenta anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada.”

“Parágrafo único. Os Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal serão indicados em lista 
tríplice, no prazo de quinze dias da vacância 
do cargo a ser preenchido, elaborada pelo pró-
prio Tribunal, e nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo, 
nesta ordem:”

“I – seis oriundos da magistratura de car-
reira com mais de vinte anos de judicatura;”

“II – um dentre magistrados de tribunais, 
oriundos da advocacia, do Ministério Público, 
da Advocacia Pública e da Defensoria Públi-
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ca, com mais de cinco anos de exercício da 
judicatura;”

“III – quatro, em partes iguais, dentre 
advogados com mais de vinte anos de efetiva 
atividade profissional, e membros do Ministério 
Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 
Pública, com mais de vinte anos de carreira.”

“Art. 104. [...]”
“Parágrafo único. Os Ministros do Supe-

rior Tribunal de Justiça serão indicados em lista 
tríplice, no prazo de quinze dias da vacância 
do cargo a ser preenchido, elaborada pelo pró-
prio Tribunal, e nomeados pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros com mais de qua-
renta e cinco anos e menos de sessenta anos, 
de notório saber jurídico e reputação ilibada, 
depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo:”

“I – três sétimos dentre Desembargado-
res Federais dos Tribunais Regionais Federais 
e três sétimos dentre Desembargadores dos 
Tribunais de Justiça, oriundos da magistra-
tura de carreira, com mais de vinte anos de 
judicatura;”

“II – um sétimo dentre Desembargado-
res Federais dos Tribunais Regionais Federais 
e dentre Desembargadores dos Tribunais de 
Justiça, observada a paridade numérica e 
oriundos, em partes iguais, da Advocacia, do 
Ministério Público, da Advocacia Pública e da 
Defensoria Pública, com mais de cinco anos 
de exercício de judicatura.”

“Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais 
compõem-se de, no mínimo sete desembarga-
dores federais, recrutados, quando possível, na 
respectiva região e nomeados pelo Presidente 
da República dentre brasileiros com mais de 
quarenta e cinco anos e menos de sessenta 
anos, sendo:”

“I – um sétimo, em partes iguais, dentre 
advogados com mais de vinte anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério 
Público Federal, da Advocacia-Geral da União 
e da Defensoria Pública da União, com mais de 
vinte anos de carreira, observado o art. 94;”

“II – [...].”
“§ 1º [...].”
“§ 2º [...].”
“§ 3º [...].”
“Art. 111-A. O Tribunal Superior do Traba-

lho compor-se-á de vinte e sete Ministros, esco-
lhidos dentre brasileiros com mais e quarenta 
e cinco e menos de sessenta anos, e serão 

indicados em lista tríplice, no prazo de quinze 
dias da vacância do cargo a ser preenchido, 
elaborada pelo próprio Tribunal, e nomeados 
pelo Presidente da República após aprovação 
da escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo:”

“I – um sétimo, dentre Desembargado-
res Federais do Trabalho oriundos, em partes 
iguais, da Advocacia, do Ministério Público 
do Trabalho, da Advocacia-Geral da União e 
da Defensoria Pública da União, com mais de 
cinco anos de exercício de judicatura;”

“II – os demais dentre Desembargadores 
Federais do Trabalho dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, oriundos da magistratura da car-
reira, com mais de vinte anos de judicatura.”

“Art. 115. Os Tribunais Regionais do Tra-
balho compõe-se de, no mínimo, sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva re-
gião, e nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca dentre brasileiros com mais de quarenta e 
cinco e menos de sessenta anos, sendo:”

“I – um sétimo, em partes iguais, dentre 
advogados com mais de vinte anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho, da Advocacia-Geral da 
União e da Defensoria Pública da União, com 
mais de vinte anos de carreira, observado o 
previsto no art. 94;”

“II – [...].”
“§ 1º [...].”
“§ 2º [...].”

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

 Justificação

A sociedade brasileira tem almejado a criação 
de critérios objetivos mais elevados e detalhados para 
a escolha e investidura dos membros das mais altas 
cortes deste País, mormente no que concerne à ma-
gistratura representativa, e a presente proposta tem 
como escopo propiciar que os padrões republicanos 
e democráticos que inspiraram o advento da Carta da 
República se desdobrem nas regras atinentes à no-
meação de magistrados não oriundos da carreira e à 
formação das Cortes Superiores. A legitimidade jurídica 
do acesso aos Tribunais Superiores e da magistratura 
representativa deve espelhar a legitimidade social, que 
ora remete à alteração a ser promovida pelo constituinte 
derivado. Certamente que deve permear qualquer dis-
cussão a respeito o caráter nacional da magistratura, 
recentemente afirmado por ocasião do julgamento da 
ADIN 3.367 e da Medida Cautelar em ADIN 3854-1, 
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ambos de Relatoria do Eminente Ministro Cezar Peluso. 
Finalmente, deve refletir a alteração a consideração de 
que os magistrados são órgãos do Poder Judiciário, e 
devem ser melhor aproveitados no bojo dos Tribunais 
Superiores, como conseqüência.

No caso do Supremo Tribunal Federal, o Presi-
dente da República escolhe livremente os membros 
do Pretório Excelso e o Senado homologa o nome 
indicado. O procedimento de escolha atual, aliado à 
possibilidade de reeleição introduzida pela Emenda 
Constitucional nº 16, de 1997, abre a possibilidade 
de o Presidente da República nomear um relevante 
número, ou mesmo a maioria, dos onze Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, sem que haja a necessária 
participação dos demais Poderes da República nes-
ta órbita. Desnecessário destacar a relevância dessa 
Corte, guardiã última da Constituição Federal, a quem 
é confiado o controle da regularidade do regime demo-
crático e da federação, especialmente para a proteção 
dos direitos e garantias individuais e garantia do bom 
funcionamento dos poderes públicos. Neste âmbito, 
propõe-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, 
a cada vaga surgida, faça indicação de três nomes, 
observados os requisitos tradicionalmente previstos 
em Constituição, e que o Presidente da República in-
dique um deles, que uma vez aprovado pelo Senado 
Federal, será nomeado pelo Chefe do Executivo da 
República. Tal modificação preserva a participação 
dos Poderes Executivo e Legislativo no processo de 
escolha dos Ministros da Corte Excelsa, consubstan-
ciando a participação dos Três Poderes nesta quadra. 
Melhor que parta a lista inicial do Supremo Tribunal 
Federal, em face de se cuidar do tribunal destinatário 
dos novos ministros, e deve ser considerado o conhe-
cimento panorâmico de que os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal desfrutam acerca da vida judiciária da 
nação e dos pretensos candidatos às vagas, até por 
integrarem o Tribunal Superior Eleitoral, e por presidir 
o Presidente da Suprema Corte o Conselho Nacional 
de Justiça. Houve sugestão de que a idade mínima 
fosse elevada a quarenta e cinco anos, e a máxima 
reduzida a sessenta anos de idade. Em decorrência, 
exige-se maior experiência prévia dos membros de 
nossa Corte mais importante, de um lado, e se im-
pede que exerçam a judicatura por curto período, 
aposentando-se após pequeno lapso de contribuição 
previdenciária e, mais importante, à Corte Suprema, 
em prol da segurança jurídica. Sugere-se modificação, 
também, quanto ao universo dos nomes passíveis de 
indicação e nomeação, e a concorrência destes novéis 
requisitos organiza melhor o perfil de nossa Suprema 
Corte, ápice angular do Poder Judiciário. Neste plano 
sói constatar que deve haver raias claras e objetivas 

quanto ao rol dos possíveis indicados a tomar parte 
de tão importante Corte, e que estes sejam o retrato 
do arcabouço das instituições envolvidas na prestação 
jurisdicional. É razoável que parte relevante desta Corte 
seja provida por juízes experientes de carreira, órgãos 
do Poder Judiciário -, que tenham haurido os atributos 
necessários ao exercício da judicatura constitucional, 
e que tenham se destacado neste mister, demonstran-
do concretamente suas qualidades. São seis vagas 
reservadas à magistratura de carreira, escolhidos os 
indicados dentre milhares de magistrados que contam 
com mais de vinte anos de exercício da judicatura. Não 
se cuida de excluir outros segmentos da composição 
do Supremo Tribunal Federal, mas de se reconhecer 
que, como integrantes do Poder Judiciário, razoável se 
mostra que haja juízes de carreira em número relevante 
em seus quadros, preservando-se, de outro, a Corte 
Suprema de ranços de corporativismo, na medida em 
que os outros cargos são reservados às demais fun-
ções essenciais à Justiça. Ademais, vale lembrar que 
os juízes são os vértices, até por serem os agentes do 
Poder Judiciário, das relações processuais que também 
envolvem os demais profissionais que desempenham 
as funções essenciais à Justiça. Quatro outros Minis-
tros são escolhidos pelo mesmo processo já aludido, 
contudo fica o Supremo Tribunal Federal adstrito, ao 
efetuar as indicações, aos quadros, respectivamente, 
de advogados, membros do Ministério Público, da Ad-
vocacia Pública e da Defensoria Pública, com mais de 
vinte anos de efetiva atividade profissional ou de car-
reira. Por conseguinte, a magistratura representativa 
fica integralmente representada por meio das funções 
essenciais à Justiça, pontuando-se que não há motivos 
que justifiquem que a Advocacia Pública e a Defensoria 
Pública, da União ou dos Estados, se filiem a eventu-
al vaga dos advogados, pois são funções essenciais 
à justiça previstas de forma autônoma em relação à 
Advocacia Privada. Neste sentido, importante conside-
ração do E. Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes: “São também funções 
essenciais à Justiça a Advocacia Pública e Privada e 
a Defensoria Pública. O constituinte não as tratou com 
a minúcia que devotou ao Ministério Público – opção 
que não deve ser interpretada como valoração diferente 
da relevância dos entes que compõem esse capítulo 
da Carta. Todos, dentro das suas peculiaridades, são 
fundamentais para a realização da Justiça” (Curso de 
Direito Constitucional, Editora Saraiva, 2ª ed., págs. 
997/998, obra em co-autoria com Inocêncio Márti-
res Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco). Um dos 
membros será um magistrado oriundo de uma des-
tas funções essenciais à Justiça, porém já com cinco 
anos de exercício da judicatura em um dos tribunais 
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do país. Em decorrência, valoriza-se a magistratura de 
representação, e não se a exclui da Suprema Corte, e 
haverá, nesta hipótese, a aferição prévia dos atributos 
como magistrado do Ministro. Por conseguinte, teremos 
um Supremo Tribunal Federal equilibrado, formado por 
todos os quadrantes da Justiça. 

Ao tratar das demais Cortes Superiores, salvo 
no campo das Justiças Eleitoral e Militar, que contam 
com regras para sua composição de outra natureza, 
especialíssima, perseguiu-se igualmente perseverar 
na busca de sistema objetivo mais equânime, e que 
refletisse a evolução do aparato judicial criado com a 
Constituição Federal que completa vinte anos. Nesta 
toada, mister se faz revisar, de forma homogênea, a 
composição de tais tribunais, de modo que não se ve-
rifique a atual assimetria em relação à proporção da 
magistratura de representação – atualmente existente 
por meio de advogados e membros do Ministério Pú-
blico guindados aos Tribunais – em cada Corte. É que 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (artigo 104) 
um terço de sua composição é destinada à magistra-
tura de representação, enquanto que no Tribunal Su-
perior do Trabalho (art.111-A), nos Tribunais Regionais 
Federais (arts. 94 e 107), nos Tribunais Regionais do 
Trabalho (art. 115) a proporção correspondente está 
no patamar de um quinto. 

A tendência de queda na proporção da magis-
tratura de representação, consolidada pela Emenda 
Constitucional 45/2004 quanto ao Tribunal Superior 
do Trabalho deve se afirmar, por conseguinte. O ad-
vento do Conselho Nacional da Justiça, com membros 
indicados pelo Ministério Público, pela Ordem dos 
Advogados do Brasil e pelo Congresso Nacional, e o 
incremento da fiscalização do Poder Judiciário, tanto 
em seu aspecto financeiro e administrativo, quanto no 
tocante à prestação da jurisdição, pelos operadores do 
Direito e pela sociedade civil organizada, sinalizam a 
necessidade de, sem extinguir a magistratura de re-
presentação, fortalecer a magistratura de carreira, me-
diante maior perspectiva de que atinjam os tribunais de 
segundo grau. Nesta esteira, um sétimo dos assentos 
nos tribunais, que segundo a proposta passam a ser 
destinados à magistratura de representação, traduz-
se em 14,2857% das vagas, e não 20% atualmente 
reservados à magistratura de representação. Cuida-se 
de alento considerável para a carreira da magistratura, 
que vem reivindicando a extinção da magistratura de 
representação. Não é o caso de enveredar por medi-
da tão radical, de tal magnitude. Melhor transformar o 
“quinto” em “sétimo”, e modificar subjetivamente sua 
origem e a forma de sua indicação. Lembre-se, ade-
mais, que jurisprudência pacífica garante o arredon-
damento para cima sempre que a divisão resulte em 

número fracionado, o que certamente já aumentará, na 
prática, o percentual enfocado. Atualmente a magistra-
tura de representação tem asseguradas onze vagas no 
Superior Tribunal de Justiça. Pelo novo critério, passa-
rá, considerado o número de trinta e três ministros, a 
ostentar cinco assentos. E cada magistratura, federal 
e estadual, passará de onze vagas a quatorze vagas, 
um incentivo realmente importante à magistratura de 
carreira, condizente com os anseios atuais da socie-
dade. Não há motivos para haver critério diverso em 
relação a tal Corte em relação às demais. Pontue-se 
que a própria redação da Constituição Federal no que 
diz respeito ao Tribunal Superior do Trabalho conferia 
mesmo quociente destinado à magistratura de repre-
sentação em relação às Cortes de segundo grau de 
jurisdição. Com a alteração proposta, o Superior Tribunal 
de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho passam a 
estar sujeitos a uma regra padronizada relativamente 
à forma de investidura de seus membros e quanto ao 
seu perfil. Nesta esteira, também se passa a reservar 
as vagas dos Desembargadores dos Tribunais de Justi-
ça dos Estados e dos Desembargadores dos Tribunais 
Regionais Federais no Superior Tribunal de Justiça à 
magistratura de carreira, à exemplo do que já ocorre 
no Tribunal Superior do Trabalho. 

A magistratura de carreira foi extremamente va-
lorizada recentemente, mormente após a Emenda 
Constitucional 45/2004, o que deve repercutir no me-
lhor aproveitamento de seus quadros, de um lado. De 
outro, mister se faz incrementar o sentido da magistra-
tura de representação, de sorte a afastar o componente 
exclusivamente político de cúpula das instituições de 
origem e, principalmente, democratizar o acesso aos 
assentos respectivos. Portanto, o Superior Tribunal de 
Justiça passará a contar com três sétimos (ao revés de 
um terço) de Desembargadores Federais dos Tribunais 
Regionais Federais e outros três sétimos (ao invés do 
atual terço) de Desembargadores dos Tribunais de 
Justiça dos Estados, enquanto que o Tribunal Superior 
do Trabalho terá seis sétimos de Desembargadores 
Federais do Trabalho, desde que ostentem vinte anos 
de exercício de magistratura, e que sejam oriundos da 
carreira da magistratura, pelos motivos já elencados 
referentes a tal aspecto no que toca ao Supremo Tribu-
nal Federal. No mesmo sentir a opção pela idade míni-
ma de quarenta e cinco anos e pela idade máxima de 
sessenta anos para a nomeação. Um sétimo de suas 
vagas do Superior Tribunal de Justiça será destinada, 
por fim, a Desembargadores Federais dos Tribunais 
Regionais Federais e a Desembargadores dos Tribu-
nais de Justiça, observada a paridade numérica de 
origem, oriundos, em partes iguais, da Advocacia, do 
Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defen-
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soria Pública, com mais de cinco anos de exercício de 
judicatura, enquanto no Tribunal Superior do Trabalho, 
em simetria, o sétimo de suas vagas será preenchido 
por Desembargadores Federais do Trabalho oriundos, 
em partes iguais, da Advocacia, do Ministério Público do 
Trabalho, da Advocacia-Geral da União e da Defenso-
ria Pública da União, com mais de cinco de judicatura. 
Dessa forma, reforça-se sobremaneira a magistratura 
representativa, que doravante ver-se-á também repre-
sentada nos Tribunais Superiores, na mesma proporção 
em que está postada nos Tribunais de segundo grau de 
jurisdição. A repercussão certamente será um apreço 
de maior envergadura pelo controle do procedimento 
de investidura dos magistrados que são provenientes 
das funções essenciais à Justiça, no âmbito dos Tri-
bunais de segundo grau de jurisdição, seja no âmbito 
da União ou dos Estados-membros.

O Congresso Nacional, como já aludido, aprovou 
a Emenda Constitucional 45/2004, que modificou a es-
trutura do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que 
a iniciativa do processo de composição desta Corte, 
mediante indicação de lista tríplice, passou ao próprio 
Tribunal. Este molde deve servir às demais Cortes Su-
periores, pois alicerçado em visão mais moderna da 
realidade da vida judiciária pátria, a partir da conso-
lidação da estrutura judiciária compilada em 1988. A 
tônica, portanto, de indicação de lista tríplice de parte 
do tribunal, deve se espraiar. Ainda outra modificação 
ora envidada diz respeito unicamente ao Superior Tri-
bunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
Como já mencionado, a iniciativa da formação da lista 
de seus membros passa exclusivamente a tais Tribu-
nais, na medida em que conhecedores, assim como o 
Supremo Tribunal Federal, dos segmentos da vida ju-
diciária respectivos. Ao final, prevê-se também para os 
membros do Tribunal Superior do Trabalho a aprovação 
pelo Senado Federal, o que acrescenta legitimidade e 
importância ao processo de investidura.

O instituto da magistratura representativa nos 
Tribunais de segundo grau de jurisdição das Justiças 
Federal, do Trabalho e Estaduais, já há muito está a 
merecer reforma, a partir de críticas construtivas. Dei-
xou de levar em consideração a formatação das fun-
ções essenciais à Justiça pela Constituição Federal, 
que ombreou dentre as funções essenciais à Justiça, 
previstas no Capítulo IV do Título IV (da Organização 
dos Poderes), o Ministério Público (da União e dos Es-
tados), a Advocacia Pública (Advocacia-Geral da União 
e Procuradores dos Estados e do Distrito Federal), a 
Advocacia e a Defensoria Pública (da União e do Dis-
trito Federal e dos Territórios e dos Estados). Destas 
quatro funções igualmente essenciais à Justiça, ape-
nas duas delas foram aquinhoadas na representação 

junto aos Tribunais, deixando-se aparte a Advocacia 
Pública e a Defensoria Pública, que ostentam auto-
nomia e quadros tão caros quanto das demais carrei-
ras, como já alhures sustentado. Sua introdução na 
órbita da magistratura de representação democratiza 
o instituto e o enriquece, subtraindo parcela conside-
rável do controle das indicações meramente apoiadas 
em critérios políticos, que, sem embargo de estarem 
providas de legitimidade em função de sua previsão 
constitucional, devem ser acompanhados de critérios 
técnicos e racionais. Já foram tecidas ponderações por 
ocasião da abordagem acerca dos Tribunais Superio-
res, e aqui são ratificadas.

O acesso aos tribunais deve ser alterado com o 
escopo de evitar, por conseguinte, a indicação mera-
mente política – a que se referiu com propriedade re-
centemente o jurista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
em artigo chamado ‘Magistratura não é emprego’ -, e 
doravante, se aprovada a proposta, far-se-á por forma 
similar à utilizada para a aprovação dos magistrados 
de carreira, em função da qual, após prévia seleção 
pela entidade de representação, são os candidatos 
submetidos a uma banca, formada por magistrados e 
um membro indicado pela entidade de representação. 
Assim, privilegia-se o critério técnico. Neste sentido, 
prevê portanto a aprovação por intermédio de argüição 
técnica efetuada por banca examinadora dos candi-
datos a integrarem a lista sêxtupla – com participa-
ção posterior de membro indicados pela entidade de 
representação (Ministério Público, Advocacia Pública, 
OAB e Defensoria Pública), consideradas essenciais 
à Administração da Justiça – Diferentemente da for-
ma como vem ocorrendo, sem qualquer critério obje-
tivo e motivação. Conforme texto sugerido, o exame e 
escolha serão levados a termo por meio de argüição 
técnica em audiência pública por banca examinadora 
do órgão que desempenha função essencial à Justiça, 
após ampla divulgação, o que se torna pressuposto 
à investidura nos órgãos colegiados de segundo grau 
do Poder Judiciário. Na matéria, cabe destacar a crí-
tica ao atual sistema de listas sêxtuplas corporativas 
(CF, art. 94), que dá margem a possíveis abusos e 
desvios, e que não propicia controle pela sociedade e 
pela própria classe. 

Merece registro o voto do Ministro Sepúlveda 
Pertence no Mandado de Segurança Nº 25.624-9/SP, 
permitindo ao Tribunal de Justiça de São Paulo rejei-
tar candidato, indicado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, que não atendia ao requisito constitucional de 
“notório saber jurídico”, por ter sido reprovado dez vezes 
no concurso para magistratura paulista. Naquela opor-
tunidade, o relator recusou a mera “escolha cega”, pelo 
tribunal competente, de três nomes dentre os seis que 
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lhe são enviados pelas entidades de classe, permitindo 
a rejeição de um nome caso o candidato não possua 
objetivamente algum dos pressupostos constitucionais 
à investidura pretendida. O Ministro Pertence apontou 
a fluidez e a indeterminação dos requisitos constitucio-
nais de “notório saber jurídico” e “reputação ilibada”, 
afirmando a possibilidade de o tribunal eventualmente 
recusar motivadamente um candidato que não preen-
cha tais exigências. O sistema ora proposto propiciará 
na democratização no processo de escolha dos juízes 
da magistratura representativa. A conseqüência será 
o incremento da independência e da credibilidade do 
Poder Judiciário. Por outro lado, a elevação de tempo 
mínimo de atividade profissional ou de carreira de dez 
para vinte anos cinge-se a se garantir a indispensável 
experiência que permita aquilatar os atributos neces-
sários ao exercício da judicatura. Quanto à alteração 
da idade mínima e máxima, ou seja, de trinta e cinco 
anos para quarenta e cinco anos e de sessenta e cin-
co anos para sessenta anos, decorre de se pretender 
assegurar tanto a maior experiência, como menciona-
do, quanto obediência ao artigo 40, § 1º, inciso III, da 
Carta Magna, quanto ao tempo mínimo de dez anos 
de efetivo exercício no serviço público para obtenção 
da aposentadoria, com o objetivo paralelo de se apro-
veitar ao máximo os atributos do magistrado. 

Finalmente, insere-se a participação do Poder Le-
gislativo no procedimento de cooptação da magistratura 
representativa, pois lhe caberá, por meio do Senado 
Federal ou da Assembléia Legislativa, a aprovação 
do nome escolhido pelo Chefe do Poder Executivo. 
Tal medida confere maior legitimidade ao certame, e 
fecha adequadamente a necessária interferência dos 
Três Poderes, cada qual em seu mister, nesta órbita. 
Salienta-se que em face de a proposta, no que toca ao 
Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do 
Trabalho, dedicar as vagas tradicionalmente reservadas 
aos ministros indicados pelas entidades representativas 
das funções essenciais à Justiça a Desembargadores 
que, embora oriundos do exercício de tais funções, 
tenham exercido por cinco anos a judicatura, torna-se 
imperioso que sistematicamente a investidura desses 
Desembargadores seja precedida de toda a prudência, 
de modo a não haver indagações quanto à legitimidade 
dos órgãos que comporão. Na verdade, a proposta va-
loriza sensivelmente todos os envolvidos no processo, 
quais sejam o Poder Judiciário, a Advocacia Privada, 
a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, o Ministé-
rio Público, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, 
ao criar arcabouço de regras acerca da investidura de 
Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores 
lastreadas na própria estrutura que norteou o advento 
do moderno Estado Democrático de Direito pátrio.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com 
o apoio de nossos nobres Pares para a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição que ora subme-
temos a esta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2009. –  De-
putado Regis de Oliveira.
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do Poder Judiciário.
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Ilegíveis: 000
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Assinaturas Confirmadas

1-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
2-LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG)
3-PAULO PIAU (PMDB-MG)
4-DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB)
5-RICARDO TRIPOLI (PSDB-SP)
6-BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ)
7-LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS)
8-MÁRCIO FRANÇA (PSB-SP)
9-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
10-CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO)
11-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
12-EDSON DUARTE (PV-BA)
13-PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC)
14-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
15-RAUL JUNGMANN (PPS-PE)
16-ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC)
17-PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB-RS)
18-JOAQUIM BELTRÃO (PMDB-AL)
19-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
20-ELIENE LIMA (PP-MT)
21-MAJOR FÁBIO (DEM-PB)
22-SÉRGIO BRITO (PDT-BA)
23-CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP)
24-EDUARDO GOMES (PSDB-TO)
25-PEDRO EUGÊNIO (PT-PE)
26-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR)
27-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
28-REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP)
29-ROBERTO BRITTO (PP-BA)
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30-FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA)
31-EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA)
32-CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB-ES)
33-ALINE CORRÊA (PP-SP)
34-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
35-LEO ALCÂNTARA (PR-CE)
36-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
37-ABELARDO CAMARINHA (PSB-SP)
38-CARLOS WILLIAN (PTC-MG)
39-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
40-VALADARES FILHO (PSB-SE)
41-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
42-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)
43-NELSON MEURER (PP – PR)
44-PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ)
45-DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP)
46-JOVAIR ARANTES (PTB-GO)
47-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
48-JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP)
49-RATINHO JUNIOR (PSC-PR)
50-LÚCIO VALE (PR-PA)
51-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
52-JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP)
53-EDINHO BEZ (PMDB-SC)
54-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
55-ROGERIO LISBOA (DEM-RJ)
56-MOISES AVELINO (PMDB-TO)
57-SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP)
58-RICARDO BERZOINI (PT-SP)
59-ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE)
60-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
61-LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
62-WELLINGTON ROBERTO (PR-PB)
63-EUGÊNIO RABELO (PP-CE)
64-GERALDO SIMÕES (PT-BA)
65-BILAC PINTO (PR-MG)
66-FRANCISCO TENORIO (PMN-AL)
67-GUILHERME CAMPOS (DEM-SP)
68-RUBENS OTONI (PT-GO)
69-JOÃO DADO (PDT-SP)
70-JÚLIO CESAR (DEM-PI)
71-FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP)
72-GILMAR MACHADO (PT-MG)
73-MANOEL JUNIOR (PSB-PB)
74-ZÉ GERARDO (PMDB-CE)
75-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
76-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
77-PINTO ITAMARATY (PSDB-MA)
78-OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
79-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
80-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
81-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
82-REBECCA GARCIA (PP-AM)

83-COLBERT MARTINS (PMDB-BA)
84-OTAVIO LEITE (PSDB-RJ)
85-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
86-ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB-SC)
87-GERALDO THADEU (PPS-MG)
88-ARNALDO VIANNA (PDT-RJ)
89-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
90-LELO COIMBRA (PMDB-ES)
91-PEDRO WILSON (PT-GO)
92-VIGNATTI (PT-SC)
93-ALDO REBELO (PCdoB-SP)
94-ALCENI GUERRA (DEM-PR)
95-ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
96-MAGELA (PT-DF)
97-FERNANDO MELO (PT-AC)
98-OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI)
99-PROFESSOR VICTORIO GALLI (PMDB-MT)
100-OSVALDO REIS (PMDB-TO)
101-PAULO ROCHA (PT-PA)
102-ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
103-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
104-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
105-MARCOS MONTES (DEM-MG)
106-ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP)
107-CELSO MALDANER (PMDB-SC)
108-LAERTE BESSA (PMDB-DF)
109-PEDRO FERNANDES (PTB-MA)
110-ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS)
111-ANÍBAL GOMES (PMDB-CE)
112-SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
113-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
114-JERÔNIMO REIS (DEM-SE)
115-LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
116-MILTON MONTI (PR-SP)
117-FERNANDO CHIARELLI (PDT-SP)
118-VICENTINHO ALVES (PR-TO)
119-ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG)
120-OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
121-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
122-MARCOS LIMA (PMDB-MG)
123-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR)
124-ERNANDES AMORIM (PTB-RO)
125-VELOSO (PMDB-BA)
126-NEILTON MULIM (PR-RJ)
127-RENATO AMARY (PSDB-SP)
128-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
129-RENATO MOLLING (PP-RS)
130-ÁTILA LIRA (PSB-PI)
131-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
132-CIRO PEDROSA (PV-MG)
133-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
134-RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB)
135-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
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136-RAUL HENRY (PMDB-PE)
137-JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC)
138-VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP)
139-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
140-NATAN DONADON (PMDB-RO)
141-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL)
142-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
143-ZÉ GERALDO (PT-PA)
144-PAES LANDIM (PTB-PI)
145-MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL)
146-FILIPE PEREIRA (PSC-RJ)
147-FRANCISCO ROSSI (PMDB-SP)
148-MIGUEL CORRÊA (PT-MG)
149-PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS)
150-LINCOLN PORTELA (PR-MG)
151-NEUDO CAMPOS (PP-RR)
152-JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP)
153-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
154-FERNANDO MARRONI (PT-RS)
155-SEVERIANO ALVES (PDT-BA)
156-CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA)
157-ANDRE VARGAS (PT-PR)
158-MARCELO SERAFIM (PSB-AM)
159-CLEBER VERDE (PRB-MA)
160-FERNANDO FERRO (PT-PE)
161-DR. NECHAR (PV-SP)
162-JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV-MG)
163-PAULO TEIXEIRA (PT-SP)
164-ELISEU PADILHA (PMDB-RS)
165-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
166-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
167-CARLOS SANTANA (PT-RJ)
168-CARLOS ZARATTINI (PT-SP)
169-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
170-SILVIO TORRES (PSDB-SP)
171-PEPE VARGAS (PT-RS)
172-CHICO ALENCAR (PSOL-RJ)
173-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
174-JILMAR TATTO (PT-SP)
175-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
176-AELTON FREITAS (PR-MG)
177-JÚLIO DELGADO (PSB-MG)
178-MANATO (PDT-ES)
179-RODRIGO ROLLEMBERG (PSB-DF)
180-BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE)
181-EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
182-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
183-AIRTON ROVEDA (PR-PR)

Assinaturas que Não Conferem

1-VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB-PB)
2-MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)

3-DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ)
4-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)

Assinaturas Repetidas

1-MAJOR FÁBIO (DEM-PB)
2-LEO ALCÂNTARA (PR-CE)
3-ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE)
4-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
5-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
6-NELSON MEURER (PP – PR)
7-PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ)
8-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
9-FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP)
10-LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS)
11-DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ)

Fim do Documento.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 410, DE 2009 

(Do Sr. Jair Bolsonaro e outros)

Acrescenta o § 3º ao art. 42 da Cons-
tituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 42 
da Constituição Federal:

“Art. 142. ... ........................................ ....
..... ........................................................ .
§ 3º Aos integrantes das carreiras poli-

cial militar e bombeiro militar que, na data de 
21 de abril de 1960, pertenciam ao efetivo da 
Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, assim 
como aos seus pensionistas, são assegurados 
todos os direitos e vantagens atribuídos aos 
integrantes da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral e do Corpo de Bombeiros Militar do Distri-
to, vedado o pagamento, a qualquer título, de 
diferenças remuneratórias.”

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação, não produzindo efeitos 
remuneratórios retroativos.

Justificação

Esta proposta de emenda à Constituição tem o 
propósito de corrigir injustiça sem precedentes aos in-
tegrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do denominado “antigo” Distrito Federal.
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A origem do pessoal abrangido pela presente 
proposta é distrital até mesmo na visão do douto Ad-
vogado-Geral da União materializada no Parecer nº 
AGU/WM-4/02, de 16 de outubro de 2002.

Temos mesmo que a proposta, se aprovada, 
corrigirá verdadeira excrescência no que se refere à 
distinção que se faz aos integrantes atuais e aos que 
pertenciam às mencionadas Corporações, eis que a 
Unidade da Federação sempre foi denominada “Dis-
trito Federal”.

Com efeito, no corrente ano, a Polícia Militar do 
Distrito Federal comemorou o seu bicentenário de fun-
dação. Ora, se o que se convenciona chama de atual 
Distrito Federal foi fundado em 21 de abril de 1960, 
como festejar dois séculos de criação.

Na realidade, o que ocorreu foi a mudança de 
sede da Capital Federal da cidade do Rio de Janeiro 
para Brasília e se, por qualquer motivo, não havia in-
teresse ou possibilidade de utilização de todo o efetivo 
dessas carreira no atual território físico não se mostra 
justo prejudicar os integrantes da Corporação com ex-
clusão de vantagens concedidas somente aos atuais 
membros dessas briosas Instituições.

Como cediço, hoje os remanescentes da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do denomina-
do “antigo” Distrito Federal, todos com idade superior 
a 70 anos, bem como seus pensionistas, têm suas fo-
lhas de vencimentos sob a administração do Ministério 
da Fazenda que não dispõe de pessoal especializado 
para aplicar corretamente o emaranhado de legislação 
que rege os vencimentos desse segmento de servi-
dores públicos.

Estamos convencidos de que tal medida aprimora 
o ordenamento jurídico e promove justiça. Com base 
nesses argumentos, solicitamos aos nobres Pares o 
apoio necessário à apreciação de tão importante as-
sunto.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. – 
Deputado Jair Bolsonaro.
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Não Conferem: 003
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Repetidas: 003
Ilegíveis: 000
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Total: 186

Assinaturas Confirmadas

1-JOAQUIM BELTRÃO (PMDB-AL)
2-VALADARES FILHO (PSB-SE)
3-CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO)
4-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
5-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
6-ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
7-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
8-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
9-PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE)
10-LAERTE BESSA (S.PART.-DF)
11-MARCOS MEDRADO (PDT-BA)
12-ARNALDO JARDIM (PPS-SP)
13-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
14-GLADSON CAMELI (PP-AC)
15-MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
16-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
17-FELIPE BORNIER (PHS-RJ)
18-ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
19-JOÃO BITTAR (DEM-MG)
20-JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP)
21-EUDES XAVIER (PT-CE)
22-CLEBER VERDE (PRB-MA)
23-DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB)
24-ASSIS DO COUTO (PT-PR)
25-JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE)
26-PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB-GO)
27-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
28-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
29-MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG)
30-JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP)
31-PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ)
32-WILLIAM WOO (PSDB-SP)
33-ALCENI GUERRA (DEM-PR)
34-EDMAR MOREIRA (PR-MG)
35-EUGÊNIO RABELO (PP-CE)
36-GEORGE HILTON (PP-MG)
37-GERALDINHO (PSOL-RS)
38-PEDRO WILSON (PT-GO)
39-LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS)
40-VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG)
41-LINDOMAR GARÇON (PV-RO)
42-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
43-AELTON FREITAS (PR-MG)
44-LINCOLN PORTELA (PR-MG)
45-RICARDO BERZOINI (PT-SP)
46-GUILHERME CAMPOS (DEM-SP)
47-ENIO BACCI (PDT-RS)
48-EDUARDO DA FONTE (PP-PE)
49-SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM)
50-CARLOS WILLIAN (PTC-MG)
51-EDIO LOPES (PMDB-RR)
52-PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB-RS)
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53-ZÉ GERARDO (PMDB-CE)
54-PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS)
55-JÔ MORAES (PCdoB-MG)
56-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
57-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
58-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
59-PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP)
60-SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
61-ROGERIO LISBOA (DEM-RJ)
62-SOLANGE AMARAL (DEM-RJ)
63-FERNANDO CORUJA (PPS – SC)
64-EDSON DUARTE (PV-BA)
65-BETO FARO (PT-PA)
66-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
67-GERSON PERES (PP-PA)
68-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
69-EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
70-REBECCA GARCIA (PP-AM)
71-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
72-EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP)
73-DR. TALMIR (PV-SP)
74-FILIPE PEREIRA (PSC-RJ)
75-CIDA DIOGO (PT-RJ)
76-NILSON PINTO (PSDB-PA)
77-VICENTINHO ALVES (PR-TO)
78-MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB-MG)
79-SIMÃO SESSIM (PP-RJ)
80-CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB-ES)
81-JERÔNIMO REIS (DEM-SE)
82-GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
83-ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
84-ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP)
85-WLADIMIR COSTA (PMDB-PA)
86-ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS)
87-VICENTE ARRUDA (PR-CE)
88-RAUL HENRY (PMDB-PE)
89-PAES DE LIRA (PTC-SP)
90-FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP)
91-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR)
92-OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI)
93-AUGUSTO FARIAS (PTB-AL)
94-ALBERTO FRAGA (DEM-DF)
95-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
96-ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB)
97-LUPÉRCIO RAMOS (PMDB-AM)
98-LÉO VIVAS (PRB-RJ)
99-LÍDICE DA MATA (PSB-BA)
100-VIGNATTI (PT-SC)
101-MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
102-RATINHO JUNIOR (PSC-PR)
103-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL)
104-ZÉ GERALDO (PT-PA)
105-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR)
106-JÚLIO DELGADO (PSB-MG)
107-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
108-LELO COIMBRA (PMDB-ES)
109-PROFESSOR VICTORIO GALLI (PMDB-MT)
110-MAGELA (PT-DF)

111-OSVALDO REIS (PMDB-TO)
112-PAULO ROCHA (PT-PA)
113-JILMAR TATTO (PT-SP)
114-JAIR BOLSONARO (PP-RJ)
115-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
116-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
117-MANATO (PDT-ES)
118-JOÃO CAMPOS (PSDB-GO)
119-ZÉ VIEIRA (PR-MA)
120-LUCENIRA PIMENTEL (PR-AP)
121-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
122-PINTO ITAMARATY (PSDB-MA)
123-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
124-EDINHO BEZ (PMDB-SC)
125-CIRO PEDROSA (PV-MG)
126-CLÓVIS FECURY (DEM-MA)
127-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
128-ABELARDO LUPION (DEM-PR)
129-NATAN DONADON (PMDB-RO)
130-CEZAR SILVESTRI (PPS-PR)
131-MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL)
132-RAUL JUNGMANN (PPS-PE)
133-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
134-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)
135-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
136-DR. UBIALI (PSB-SP)
137-PEPE VARGAS (PT-RS)
138-VADÃO GOMES (PP-SP)
139-MARCELO SERAFIM (PSB-AM)
140-FRANCISCO PRACIANO (PT-AM)
141-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
142-RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
143-SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
144-LUCIANA COSTA (PR-SP)
145-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
146-MARIA HELENA (PSB-RR)
147-NILMAR RUIZ (DEM-TO)
148-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
149-ELISMAR PRADO (PT-MG)
150-BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE)
151-RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB)
152-JORGE KHOURY (DEM-BA)
153-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
154-LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
155-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
156-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA)
157-NELSON MEURER (PP – PR)
158-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
159-ELIENE LIMA (PP-MT)
160-NEILTON MULIM (PR-RJ)
161-FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE)
162-CARLOS SANTANA (PT-RJ)
163-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
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164-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
165-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
166-SERGIO PETECÃO (PMN-AC)
167-DR. NECHAR (PV-SP)
168-DELEY (PSC-RJ)
169-VICENTINHO (PT-SP)
170-ÁTILA LIRA (PSB-PI)
171-EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA)
172-OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
173-FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR)
174-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
175-ANÍBAL GOMES (PMDB-CE)
176-TATICO (PTB-GO)
177-JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV-MG)
178-JAIME MARTINS (PR-MG)
179-ZONTA (PP-SC)

Assinaturas que Não Conferem

1-WILSON SANTIAGO (PMDB-PB)
2-ABELARDO CAMARINHA (PSB-SP)
3-CIRO NOGUEIRA (PP-PI)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1-RICARDO QUIRINO (PR-DF)

Assinaturas Repetidas

1-MANATO (PDT-ES)
2-CLEBER VERDE (PRB-MA)
3-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 511, DE 2009 

(Do Sr. Lincoln Portela)

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, para fixar em doze meses 
os prazos de afastamento e desincompati-
bilização nos casos que especifica. 

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei Complementar nº 

64, de 1990, para fixar em doze meses os prazos de 
afastamento e desincompatibilização nos casos que 
especifica.

Art. 2° A Lei Complementar nº 64, de 1990, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º ... ........................................... ....
II – ..... .............................................. .....
até doze meses depois de afastados de-

finitivamente de seus cargos e funções:

...... .................................................... ....
III – . .................................................. ....
até doze meses depois de afastados de-

finitivamente de seus cargos ou funções:
.. ....................................................... .....
IV –... ................................................ .....
no que lhes for aplicável, por identidade 

de situações, os inelegíveis para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador de Estado e 
do Distrito Federal, observado o prazo de doze 
meses para a desincompatibilização;

........ .............................................. ........
VII – .. ............................................ ........
no que lhes for aplicável, por identidade 

de situações, os inelegíveis para o Senado 
Federal e para a Câmara dos Deputados, ob-
servado o prazo de doze meses para a desin-
compatibilização;

em cada Município, os inelegíveis para os 
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado 
o prazo de doze meses para a desincompa-
tibilização.

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

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

Justificação

O projeto de lei complementar ora apresentado 
tem por finalidade alterar a Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para 
fixar em doze meses os prazos de afastamento e desin-
compatibilização para Ministros de Estado, Secretários 
de Estado e Municipais, além de cargos de confiança 
referidos no citado diploma legal.

Os prazos de afastamento e desincompatibiliza-
ção previstos na Lei de Inelegibilidades têm a duração 
de três a seis meses. Parece-nos que prazo tão curto 
não vem atendendo ao objetivo do Legislador de evitar 
a interferência indevida de agentes públicos nas cam-
panhas eleitorais e nos resultados das eleições.

A iniciativa em tela está em harmonia com o 
princípio constitucional da proteção da normalidade 
e legitimidade das eleições contra o abuso do exer-
cício de função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta, conforme dispõe o art. 14, § 9º, da 
Lei Maior.

Pelas precedentes razões que demonstram a re-
levância do tema, conclamamos os nobres Congres-
sistas para o aprimoramento e aprovação do projeto 
de lei complementar ora apresentado.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Lincoln Portela.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 513, DE 2009 

(Do Sr. Manoel Junior)

Altera o art. 50 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar visa a acrescen-

tar § 4º ao art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, para tornar obrigatória a utilização, 
pelos postos diplomáticos no exterior, da escrituração 
contábil nos moldes definidos no mesmo artigo.

Art. 2º O art. 50 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 4º:

“Art. 50. .. ...................................... .........
.. ...................................................... ......
§ 4º Observarão a escrituração, na forma 

definida neste artigo, os postos diplomáticos 
no exterior, que terão sua execução orçamen-
tária e movimentação financeira registradas 
no sistema informatizado de administração 
financeira do Governo Federal.” (NR)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor no-
venta dias após a data de sua publicação oficial.

Justificação

O presente Projeto de Lei Complementar visa 
reforçar a transparência da gestão fiscal e o aprimo-
ramento dos instrumentos de escrituração das contas 
públicas, no que diz respeito aos postos diplomáticos 
localizados no exterior, os quais, ainda hoje, não estão 
devidamente inseridos nos mecanismos contábeis e 
financeiros da União.

O Brasil tem espalhados pelo mundo 120 embai-
xadas, 63 consulados e vice-consulados e outros 16 
escritórios para auxiliar os cidadãos, que totalizam 199 
unidades diplomáticas no exterior, dessas, somente 
cinco inserem suas despesas no Sistema Integrado 
de Administração Financeira, o Siafi, segundo infor-
mações da ONG Contas Abertas. 

O Tribunal de Contas da União já alertou o mi-
nistério das Relações Exteriores, mas as embaixadas 
ainda são consideradas as “caixas-pretas” das contas 

públicas. Para termos uma idéia dos R$ 1,8 bilhão gas-
to pelo Itamaraty em 2008, R$ 1,3 bilhão foi com as 
representações no Exterior. 

O presente Projeto tem, assim, por objetivo acres-
centar parágrafo ao art. 50 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para dar maior transparência aos gastos reali-
zados pelo Governo Federal no exterior, assegurando 
sua correta contabilização, razão que nos leva a contar 
com o apoio dos ilustres Colegas Parlamentares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Manoel Junior.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 514, DE 2009 

(Do Sr. Manoel Junior)

Dispõe sobre o procedimento para a 
criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios, a fim de re-
gulamentar o § 4º do art. 18, da Constitui-
ção Federal.

Despacho: Apense-se à(ao) Plp-
416/2008. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Cons-
tituição Federal. 

Art. 2º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios dependerão da realização 
de Estudo de Viabilidade Municipal e de consulta pré-
via, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, e far-se-ão por lei estadual, obedecidos os 
procedimentos, prazos e condições estabelecidas por 
esta Lei Complementar.

Art. 3º A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios preservarão a con-
tinuidade territorial e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei Complementar, 
considera-se:

I – criação: a emancipação de área in-
tegrante de um ou mais Municípios pré-exis-
tentes, originando um novo Município com 
personalidade jurídica própria;

II – incorporação: a completa integração 
de um Município outro pré-existente, perden-
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do o Município integrado sua personalidade 
jurídica, prevalecendo a do Município incor-
porador;

III – fusão: a completa integração de dois 
ou mais Municípios pré-existentes, originando 
um novo Município com personalidade jurídi-
ca própria; 

IV – Desmembramento: a separação de 
área de um Município pré-existente, para in-
tegrar-se a um outro Município também pré-
existente, prevalecendo a personalidade jurí-
dica do Município a que se integrar;

V – Municípios envolvidos: aqueles que 
sofrerem alteração em sua área geográfica, 
decorrente de criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento.

Art. 5º É vedada a criação, incorporação, fusão e 
o desmembramento de Municípios quando implicarem 
em inviabilidade dos Municípios pré-existentes.

Art. 6º O procedimento para criação, incorpora-
ção, fusão e o desmembramento de Município será 
realizado no período compreendido entre a posse dos 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, na forma do inciso III do art. 
29 da Constituição Federal, e o último dia do ano an-
terior ao da realização de eleições municipais.

§ 1º Os atos iniciados e não encerra-
dos no período a que se refere o caput ficam 
automaticamente sobrestados, devendo ser 
reiniciados após a posse dos Prefeitos e Vice-
Prefeitos.

§ 2º São nulos os atos realizados fora do 
período de que trata o caput.

Art. 7º Os procedimentos para a criação, incorpo-
ração, fusão e o desmembramento de Municípios se 
iniciarão mediante requerimento subscrito por eleitores 
residentes nas áreas envolvidas, nos termos e condi-
ções estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 8º Os Estudos de Viabilidade Municipal para 
criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios deverão ser conclusivos quanto à viabilida-
de ou não e observarão o atendimento dos requisitos 
de viabilidade e procedimentos estabelecidos nesta 
Lei Complementar.

Art. 9º A elaboração dos Estudos de Viabilidade 
Municipal cabe a pessoas físicas ou jurídicas contrata-
das pela respectiva Assembleia Legislativa, observada 
a obrigatoriedade de prévia licitação. 

§1º Para a elaboração do estudo, a pes-
soa física ou jurídica encarregada deverá so-
licitar, por escrito e fundamentadamente, às 
entidades públicas federais, estaduais e mu-

nicipais de planejamento, fazenda, estatística 
e meio ambiente, além de outros cuja com-
petência ou área de atuação demandem sua 
participação, as informações necessárias, que 
serão prestadas no prazo máximo de sessenta 
dias, sob pena de responsabilidade da autori-
dade competente.

§2º Os Estudos serão concluídos no pra-
zo máximo de cento e oitenta dias.

Art. 10. A Assembléia Legislativa Estadual, após 
a homologação do Estudo de Viabilidade Municipal, 
nos termos desta Lei Complementar, para criação, in-
corporação, fusão e desmembramento de Municípios, 
autorizará a realização de plebiscito nos Municípios 
envolvidos.

§ 1º A Assembléia Legislativa Estadual 
solicitará ao Tribunal Regional Eleitoral a reali-
zação do plebiscito, que ocorrerá, preferencial-
mente, em conjunto com as eleições federais 
e estaduais imediatamente subseqüentes à 
edição do ato legislativo que o autorizar, ob-
servado o que dispõe a Lei nº 9.709, de 18 de 
novembro de 1998.

§ 2º Rejeitada em plebiscito a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento 
de Município, é vedada a realização de novo 
plebiscito sobre o mesmo tema no prazo de 
10 (dez) anos.

Art. 11. Aprovada em plebiscito a criação, incor-
poração, fusão e o desmembramento de Município, 
a Assembléia Legislativa Estadual, na forma de seu 
regimento interno, votará o respectivo projeto de lei, 
definindo entre outros aspectos:

I – nome, sede, limites e confrontações 
geográficas dos Municípios envolvidos;

II – a comarca judiciária de que fará par-
te;

III – os Distritos, se houver, com as res-
pectivas divisas;

IV – forma de sucessão e repartição de 
bens, direitos e obrigações dos Municípios 
envolvidos;

V – forma de absorção e aproveitamen-
to de funcionários públicos, assegurados os 
direitos e garantias adquiridas ao tempo da 
transformação.

Parágrafo Único. As divisas do novo Município 
serão definidas pelo órgão técnico competente do 
Estado, preferencialmente acompanhando acidentes 
naturais ou segundo linhas geodésicas entre pontos 
bem identificados.
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Art. 12. Os bens públicos municipais, existentes 
no Município recém instalado, passam para o domínio 
deste, independentemente de indenização, sendo os 
imóveis transcritos no livro próprio, depois de inven-
tariados.

Art. 13. O novo Município indenizará o Município 
ou Municípios de origem da quota-parte das dívidas 
vencíveis após sua criação, quando contraídas para 
execução de obras e serviços que tenham beneficiado 
os territórios desmembrados.

§ 1º A quota-parte será calculada pela 
média, obtida nos últimos três exercícios, da 
arrecadação tributária própria no território des-
membrado, em confronto com a do Município 
ou dos Municípios de origem.

§ 2º O cálculo da indenização deverá 
ser concluído dentro de seis meses da insta-
lação do Município, indicando cada Prefeito 
um perito.

Art. 14. O servidor público municipal, que não seja 
contratado pela legislação trabalhista e que exerça sua 
atividade no território do Município recém instalado, 
passa a integrar o quadro de pessoal deste, sem pre-
juízo do seu tempo de serviço e dos demais direitos 
previdenciários, ressalvada a opção, manifestada no 
prazo de trinta dias, para permanecer no Município de 
origem, exceto na hipótese de fusão.

Parágrafo único. Os municípios recém instalados 
receberão, dos Municípios de origem, a relação dos ser-
vidores com a documentação que comprove a regulari-
dade das obrigações previdenciárias dos mesmos.

Art. 15. Instalado o novo Município:

I – o Prefeito encaminhara à Câmara 
Municipal a proposta orçamentária para o res-
pectivo exercício e o projeto de lei da organi-
zação administrativa com o quadro de pessoal 
e respectivos vencimentos;

II – a Câmara Municipal:
a) promulgará a Resolução estabelecen-

do seu Regimento Interno;
b) votará o orçamento para o exercício 

financeiro que se inicia;
c) estabelecerá a remuneração do Pre-

feito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores; e
d) promulgará a Lei Orgânica do Muni-

cípio.

CAPÍTULO II 
Da Criação

Art. 16. O requerimento para criação de Municí-
pios deverá ser subscrito por, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos eleitores residentes na área geográfica 

que se pretenda emancipar para originar novo Municí-
pio, dirigido à Assembléia Legislativa Estadual.

Art. 17. Recebido o requerimento, a Assembléia 
Legislativa Estadual, após verificada a sua regularidade, 
providenciará a elaboração do Estudo de Viabilidade 
do Município a ser criado e da área remanescente do 
Município pré-existente.

Art. 18. O Estudo de Viabilidade Municipal tem por 
finalidade o exame e a comprovação da existência das 
condições que permitam a consolidação e desenvolvi-
mento dos Municípios envolvidos, e deverá comprovar, 
preliminarmente, em relação ao Município a ser criado 
e ao Município remanescente, se foram atendidos os 
seguintes requisitos:

I – população igual ou superior a:
a) 5.000 (cinco mil) habitantes nas Re-

giões Norte e Centro-Oeste;
b) 7.000 (sete mil) habitantes na Região 

Nordeste;
c) 10.000 (dez mil) habitantes nas Regi-

ões Sul e Sudeste;
II – eleitorado igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) de sua população;
III – existência de núcleo urbano já cons-

tituído, dotado de infraestrutura, edificações 
e equipamentos compatíveis com a condição 
de Município;

IV – número de imóveis, na sede do aglo-
merado urbano que sediará o novo Município, 
superior à média de imóveis de 10% (dez por 
cento) dos Municípios do Estado, conside-
rados em ordem decrescente os de menor 
população;

V – arrecadação estimada superior à mé-
dia de 10% (dez por cento) dos Municípios do 
Estado, considerados em ordem decrescente 
os de menor população;

VI – área urbana não situada em reserva 
indígena, área de preservação ambiental ou 
área pertencente à União, suas autarquias e 
fundações;

VII – continuidade territorial de três qui-
lômetros, no mínimo, entre o seu perímetro ur-
bano e o Município de origem, excetuando-se 
os Distritos integrantes de região metropolitana 
o aglomerado urbano.

§ 1º Para os fins do inciso III do caput des-
te artigo, considera-se consolidado o centro ur-
bano que disponha, ao menos, do seguinte:

I – população residente não inferior a 
trinta por cento da existente no território;

II – rede de distribuição de energia elé-
trica;
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III – unidade de atendimento à saúde;
IV – posto policial;
V – estabelecimentos de ensino funda-

mental que atendam, pelo menos, oitenta por 
cento da população do território;

VI – rede de telefonia pública;
VII – edificação suficiente para abrigar 

a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vere-
adores.

§ 2º Atendidos os requisitos estabele-
cidos no caput, dar-se-á prosseguimento ao 
Estudo de Viabilidade Municipal que deverá 
abordar os seguintes aspectos:

I – viabilidade econômico-financeira;
II – viabilidade político-administrativa;
III – viabilidade socioambiental e urba-

na.
§ 3º A viabilidade econômico-financeira 

deverá ser demonstrada a partir das seguin-
tes informações:

I – receita fiscal, atestada pelo órgão fa-
zendário estadual, com base na arrecadação 
do ano anterior ao da realização do estudo e 
considerando apenas os agentes econômicos 
já instalados;

II – receitas provenientes de transferên-
cias federais e estaduais, com base nas trans-
ferências do ano anterior ao da realização do 
estudo, atestadas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e pelo órgão fazendário estadual, 
respectivamente;

III – estimativa das despesas com pesso-
al, custeio e investimento, assim como com a 
prestação dos serviços públicos de interesse 
local, especialmente a parcela dos serviços 
de educação e saúde a cargo dos Municípios 
envolvidos;

IV – indicação, diante das estimativas 
de receitas e despesas, da possibilidade do 
cumprimento dos dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 4º A viabilidade político-administrativa 
deverá ser demonstrada a partir do levanta-
mento da quantidade de funcionários, bens 
imóveis, instalações, veículos e equipamentos 
necessários ao funcionamento e manutenção 
dos respectivos Poderes Executivo e Legisla-
tivo municipais.

§ 5º A viabilidade socioambiental e urba-
na deverá ser demonstrada a partir do levan-
tamento dos passivos e potenciais impactos 
ambientais, a partir das seguintes informações 
e estimativas:

I – novos limites do Município a ser cria-
do e da área remanescente;

II – levantamento da quantidade e tipo-
logia das edificações existentes nas áreas 
urbanas;

III – levantamento das redes de abaste-
cimento de água e cobertura sanitária;

IV – eventual crescimento demográfico;
V – eventual crescimento da produção 

de resíduos sólidos e efluentes;
VI – identificação do percentual da área 

ocupada por áreas protegidas ou de destinação 
específica, tais como unidades de conservação, 
áreas indígenas, quilombolas ou militares;

VII – proposta de compartilhamento dos 
recursos hídricos e da malha viária comum.

§ 6º Os dados demográficos constantes 
dos Estudos de Viabilidade Municipal serão 
considerados em relação ao último levanta-
mento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

§ 7º Não será permitida a criação de 
Município se a medida acarretar, para o Mu-
nicípio pré-existente, a perda dos requisitos 
estabelecidos no caput.

Art. 19. Os Estudos de Viabilidade Municipal serão 
publicados no órgão de imprensa oficial do Estado, e 
em jornal de grande circulação nos núcleos urbanos 
envolvidos, se houver, a partir do que se abrirá prazo 
de 60 (sessenta) dias para sua impugnação, por qual-
quer interessado, pessoa física ou jurídica, perante a 
Assembléia Legislativa Estadual, e igual prazo para que 
as impugnações sejam contraditadas pelos responsá-
veis pelo Estudo de Viabilidade Municipal.

§ 1º O sítio na internet da Assembléia 
Legislativa disponibilizará os Estudos de Via-
bilidade Municipal para conhecimento público, 
durante o prazo previsto no caput.

§ 2º Serão realizadas pelo menos três 
audiências públicas em cada um dos núcleos 
urbanos envolvidos no processo, durante o 
prazo previsto no caput.

§ 3º Nas audiências terão direito a voz 
pelo menos cinco cidadãos, que representarão 
os dois grupos, a favor e contra a aprovação, 
escolhidos no seio dos próprios grupos.

§ 4º Terão direito a voz nas audiências, 
igualmente, os representantes da União, do 
Estado e do Município ou Municípios envol-
vidos.

Art. 20. Encerrado o prazo do art. 19, a Assembléia 
Legislativa deliberará sobre os Estudos e suas impug-
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nações, na forma de seu regimento interno, devendo 
decidir pela impugnação ou homologação.

Art. 21. Homologado o Estudo a que se refere o 
art. 18, comprovando a viabilidade, a Assembléia Legis-
lativa autorizará a realização de plebiscito em consulta 
à totalidade da população do Município pré-existente, 
inclusive da área a ser emancipada, observado o que 
dispõe o art. 10.

Art. 22. Aprovada em plebiscito a criação, a As-
sembléia Legislativa votará a lei respectiva, nos ter-
mos do art. 11.

Art. 23. Não será criado Município com toponímia 
idêntica à de outro existente no país.

Art. 24. Aprovada a lei estadual de criação do Mu-
nicípio, a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
do novo Município realizar-se-á na eleição municipal 
imediatamente subseqüente, nos termos dos incisos 
I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a instalação 
do novo Município se dará com a posse do Prefeito e 
Vice-Prefeito eleitos, observado o que dispõe o inciso 
III do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 25. Enquanto não forem eleitos e empossados 
o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nem edi-
tadas normas próprias, o Município objeto de criação 
será regido e administrado pelas normas e autorida-
des do Município de origem, observado o que dispõe 
o caput do art. 29 da Constituição Federal.

Art. 26. O novo Município indenizará o Município 
ou Municípios de origem da quota-parte das dívidas 
vencíveis após sua criação, contraídas para execução 
de obras e serviços que tenham beneficiados os ter-
ritórios desmembrados.

§ 1º A quota-parte será calculada pela 
média, obtida nos últimos três exercícios, da 
arrecadação tributária própria no território des-
membrado, em confronto com a do Município 
ou dos Municípios de origem.

§ 2º O cálculo da indenização deverá 
ser concluído dentro de seis meses da insta-
lação do Município, indicando cada Prefeito 
um perito.

Art. 27. O servidor público municipal, que não seja 
contratado pela legislação trabalhista e que exerça sua 
atividade no território do Município recém instalado, 
passa a integrar o quadro de pessoal deste, sem pre-
juízo do seu tempo de serviço e dos demais direitos 
previdenciários, ressalvada a opção, manifestada no 
prazo de trinta dias, para permanecer no Município de 
origem, exceto na hipótese de fusão.

Parágrafo único. Os municípios recém instalados 
receberão, do Municípios de origem, a relação dos ser-

vidores com a documentação que comprove a regula-
ridade das obrigações previdenciárias dos mesmos.

CAPÍTULO III 
Da Incorporação e da Fusão

Art. 28. O requerimento para incorporação ou 
fusão de Municípios deverá ser subscrito por, no mí-
nimo, 10% (dez por cento) dos eleitores residentes 
em cada um dos Municípios que se pretenda fundir ou 
incorporar um ao outro, e será dirigido à Assembléia 
Legislativa Estadual.

Art. 29. Recebido o requerimento, a Assembléia 
Legislativa Estadual, após verificar a sua regularidade, 
promoverá o Estudo de Viabilidade Municipal para ve-
rificar o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
caput do art. 18, e, comprovado o seu atendimento, 
providenciará o prosseguimento do Estudo aplicando, 
no que couber, as disposições dos arts. 18 a 20.

Art. 30. Homologado o Estudo de Viabilidade Mu-
nicipal, a Assembléia Legislativa Estadual, observado 
o que dispõem os arts. 10 e 21, editará ato legislativo 
autorizando a realização do plebiscito, para consulta 
às populações dos Municípios envolvidos.

Art. 31. Aprovado em plebiscito a incorporação 
ou fusão, a Assembléia Legislativa Estadual votará a 
lei respectiva, nos termos do art. 11.

Art. 32. A incorporação ou fusão de Municípios 
se completa com a publicação da lei estadual que a 
aprovar.

§ 1º A partir da data da lei estadual que 
aprovar a incorporação, o Município incorpora-
do passa a ser administrado pelas autoridades 
e se reger pelas normas do Município ao qual 
foi incorporado.

§ 2º Nos casos de fusão, os Municípios 
fundidos passam a ser administrados pelas 
autoridades e ser regidos pelas normas do 
Município mais populoso.

Art. 33. Aprovada em lei estadual a incorporação ou 
fusão de Município, a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores do novo Município realizar-se-á na elei-
ção municipal imediatamente subseqüente, nos termos 
dos incisos I e II do art. 29 da Constituição Federal, e a 
instalação do novo Município se dará com a posse do 
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, observado o que dispõe 
o inciso III do art. 29 da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV 
Do Desmembramento

Art. 34. O requerimento para desmembramento de 
Municípios deverá ser subscrito por, no mínimo, 20% 
(vinte por cento) dos eleitores residentes na área a ser 
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desmembrada e será dirigido à Assembléia Legislativa 
do respectivo Estado.

Art. 35. Recebido o requerimento, a Assembléia 
Legislativa Estadual, após verificar a sua regularidade, 
promoverá o Estudo de Viabilidade Municipal para ve-
rificar o atendimento dos requisitos estabelecidos no 
caput do art. 13, tanto em relação à área a ser des-
membrada quanto à área remanescente do Município a 
ser desmembrado, e, comprovado o seu atendimento, 
providenciará o prosseguimento do Estudo aplicando, 
no que couber, as disposições dos arts. 18 a 20.

Art. 36. Homologado o Estudo de Viabilidade Mu-
nicipal, a Assembléia Legislativa Estadual, observado 
o que dispõem os arts. 10 e 21, editará ato Legislativo 
autorizando a realização de plebiscito para consulta 
às populações dos Municípios envolvidos.

Art. 37. Aprovado em plebiscito o desmembra-
mento, a Assembléia Legislativa Estadual votará a lei 
respectiva, nos termos do art. 11.

Art. 38. O desmembramento de Município se com-
pleta com a publicação da lei estadual que o aprovar.

Parágrafo único. A partir da data da lei estadual 
que aprovar o desmembramento, a área desmembrada 
passa a ser administrada pelas autoridades e ser regida 
pelas normas do Município ao qual foi integrada.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 39. Ficam convalidados os plebiscitos para 
criação de Município realizados entre 13 de setembro 
de 1996 e 31 de dezembro de 2007, desde que se com-
prove a sua viabilidade, nos termos dos incisos I, II e 
III do § 1º e dos §§ 2º a 7º do art. 18, e observados, no 
que couber, os demais procedimentos previstos nesta 
Lei Complementar.

Art. 40. São nulos de pleno direito os atos pratica-
dos em desconformidade a esta Lei Complementar.

Art. 41. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação.

Justificação

O presente projeto tem por objetivo estabelecer 
normas para a criação, incorporação, fusão e des-
membramento de Municípios, em cumprimento ao 
disposto no art. 18, §4º, da Constituição, que exige lei 
complementar federal para dispor sobre o período em 
que poderão ser adotados os procedimentos para os 
referidos atos, bem como sobre os Estudos de Viabi-
lidade Municipal, a serem realizados previamente à 
adoção de qualquer procedimento.

De fato, apesar da Emenda Constitucional nº 15 
ter sido promulgada em 1996, alterando os requisi-
tos relativos aos Municípios, até o presente momento 

não foi aprovada a lei complementar regulamentando 
a matéria, ocasionando uma lacuna altamente preju-
dicial à estrutura municipal e à autonomia dos Esta-
dos, que ficam privados da possibilidade reorganizar 
o seu território, necessidade decorrente da dinâmica 
que move os Municípios, sob os ângulos populacional 
e econômico.

Essa lacuna provocou, inclusive, a declaração 
de inconstitucionalidade de Municípios criados após a 
referida Emenda Constitucional, diante da inexistência 
da lei complementar federal regulando a matéria, cujas 
leis foram convalidadas pela Emenda Constitucional 
nº 57, de 2008.

A ausência de regulamentação não se deu por 
culpa dos nobres Pares, que apresentaram várias pro-
postas, que, todavia, não lograram obter a conciliação 
de todos os interesses envolvidos, de modo a serem 
aprovados.

No presente projeto, que oferecemos à apreciação 
da Casa, buscamos produzir um texto que regulamenta 
toda a matéria, nos termos constitucionais, mantendo 
a segurança quanto à criação, incorporação, fusão ou 
desmembramento de Municípios dentro de parâmetros 
mínimos, necessários ao bom funcionamento das no-
vas municipalidades, sempre visando a supremacia 
do interesse público.

Por todo o exposto, contamos com os nobres pa-
res para a aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Manoel Junior.

 
PROJETO DE LEI Nº 5.982, DE 2009 

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Altera a redação do § 1º do art. 6º 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm, define crimes e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 

de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
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sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências, passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 6º ... ...............................................
§ 1º As pessoas previstas nos incisos 

I, II, III, V, VI e VII do caput deste artigo terão 
direito de portar arma de fogo de propriedade 
particular ou fornecida pela respectiva corpora-
ção ou instituição, mesmo fora de serviço, nos 
termos do regulamento desta Lei, com validade 
em âmbito nacional para aquelas constantes 
dos incisos I, II, V, VI e VII. (NR)

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

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

 
Justificação

O Estado, no combate às ações de criminosos, 
mantém diversos servidores distribuídos em carreiras 
profissionais.

Com o intuito de propiciar melhores condições 
de segurança pessoal a esses servidores, o Estatu-
to do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) estabe-
leceu normas especiais para a concessão de porte 
de armas, quando fora de serviço, aos integrantes 
de determinadas categorias, tais como membros 
das Forças Armadas, policiais federais, rodoviá-
rios federais, ferroviários federais, civis e militares 
e bombeiros militares e policiais do Poder Legisla-
tivo Federal.

Entretanto, por lamentável omissão, ficaram ex-
cluídos dessa proteção legal os agentes e guardas 
prisionais e guardas portuárias.

Ora, todos sabem o ambiente e risco que tais 
agentes enfrentam no dia a dia, não sendo coerente 
dar-lhes tratamento diferenciado nessa matéria.

Em razão desses motivos, conto com o apoio de 
meus pares para a rápida aprovação desse justo projeto.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2009. – De-
putado Jair Bolsonaro.

PROJETO DE LEI Nº 5.989, DE 2009 
(Do Sr. Nelson Meurer)

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 11.959, de 29 de junho de 2009, dispondo 
sobre a aquicultura de espécies autóctones, 
alóctones ou exóticas e sobre a obrigatorie-
dade de os proprietários ou concessioná-
rios de represas procederem à respectiva 
recomposição ambiental. 

Despacho: Às Comissões de: Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural; Minas e Energia e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 11.959, de 29 de junho 

de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22. .. ............................................. ..
§ 1º Fica proibida a soltura, no ambiente 

natural, de organismos aquáticos genetica-
mente modificados. 

§ 2º Para fins normativos, equipara-se 
à criação de espécies autóctones a cria-
ção, em tanques-redes ou estruturas asse-
melhadas, instaladas em reservatórios de 
águas continentais, das seguintes espécies 
alóctones ou exóticas, caso ali já estejam 
estabelecidas: 

I – tilápia-do-nilo – Oreochromis niloti-
cus; 

II – carpa húngara ou comum – Cypri-
nus carpio; 

III – carpa prateada – Hypophthalmi-
chthys molitrix; 

IV – carpa capim – Ctenopharyngodon 
idella; 

V – carpa cabeça grande – Aristichthys 
nobilis. (NR)” 

Art. 2º A Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 19-A: 

“Art. 19-A. O proprietário ou concessioná-
rio de represas instaladas em cursos de água, 
além de outras medidas de proteção à fauna 
determinadas pelo Poder Público, fica obrigado 
a proceder à recomposição ambiental, nos ter-
mos do inciso III do art. 19 desta Lei, mediante o 
repovoamento anual dos reservatórios hídricos 
com espécimes da ictiofauna autóctone original-
mente encontrada nas bacias hidrográficas em 
que tais estruturas se localizem. (NR)” 

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

Justificação

Os rios e lagos brasileiros, outrora piscosos, 
deixaram de sê-lo, em razão de vários fatores, tais 
como: a degradação ambiental, a pesca predatória e a 
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construção de barragens. A redução da produtividade 
pesqueira é um fenômeno que se verifica em todo o 
País, não só em águas continentais, mas também no 
ambiente costeiro. 

A pesca é uma atividade de extrema importân-
cia social e econômica, sendo imperativa a adoção de 
medidas que promovam o incremento de sua produtivi-
dade. Neste sentido, devem considerar-se medidas de 
proteção ambiental, ordenamento pesqueiro, incentivo 
à aquicultura e repovoamento dos ambientes aquáti-
cos, para que voltem a tornar-se piscosos. 

Na criação organismos aquáticos em cativeiro 
– aquicultura – encontram-se os maiores potenciais 
para o incremento da produção de pescado, em nos-
so País, eis que contamos com diversos fatores fa-
voráveis, tais como: clima, tecnologia e abundância 
de recursos hídricos. Vale destacar a economicidade 
e eficiência que resultam da utilização de estruturas 
flutuantes, em meio a grandes corpos de água, tais 
como os tanques-redes, em que se criam peixes e 
outros organismos aquáticos. 

A pesca e a aquicultura no Brasil precisam de-
senvolver-se e modernizar-se. Dois marcos decisivos 
neste sentido consistem na recente aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da Lei nº 11.958, de 26 de junho 
de 2009 – instituindo o Ministério da Pesca e Aquicul-
tura – e da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as ativi-
dades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 23 de no-
vembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei nº 221, 
de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

Em que pese a atualidade da nova norma legal 
que disciplina a pesca e a aquicultura, já vislumbramos 
a oportunidade de aprimorá-la. É o que propomos por 
meio do presente projeto de lei, que introduz dispositi-
vos em que se definem procedimentos específicos re-
lativos à aquicultura de espécies autóctones, alóctones 
ou exóticas, e em que se estabelece a obrigatoriedade 
de os proprietários ou concessionários de represas 
procederem à respectiva recomposição ambiental, 
mediante o repovoamento anual dos reservatórios hí-
dricos com espécimes da ictiofauna autóctone original-
mente encontrada nas mesmas bacias hidrográficas. 
Aproveitamos para simplificar a redação do parágrafo 
único do art. 22 da Lei nº 11.959/2009, eliminando a 
ambiguidade que a atual redação pode ensejar. 

No que concerne à aquicultura, entendemos devam 
ser priorizadas as espécies já estabelecidas no ambiente 
aquático onde se localiza o empreendimento. Entretanto, 
devem ser evitados maiores empecilhos normativos à 
criação, em tanques-redes ou estruturas assemelhadas, 
instaladas em reservatórios de águas continentais, de 

determinadas espécies não predadoras, de alto poten-
cial produtivo e presentes há muitas décadas em águas 
brasileiras, como a carpa e a tilápia. Esta última espécie, 
vale notar, apresenta elevada produtividade e constitui 
excelente alternativa para os aquicultores brasileiros, 
sobretudo os de menor porte. 

O presente projeto de lei também incumbe os 
proprietários ou concessionários de represas de pro-
cederem à respectiva recomposição ambiental, me-
diante o repovoamento anual dos reservatórios. Para 
tanto, deverão utilizar alevinos de peixes que original-
mente habitavam as respectivas bacias hidrográficas 
(espécies autóctones). Pretende-se, assim, compen-
sar o impacto ambiental causado pelo sucessivo re-
presamento de cursos de água e elevar a piscosidade 
desses ambientes. 

Esperamos contar com o apoio de nossos ilus-
tres Pares para a aprovação do presente projeto de lei, 
que certamente trará relevante contribuição à pesca e 
à aquicultura, no Brasil. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Nelson Meurer

PROJETO DE LEI Nº 5.990, DE 2009 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código Brasileiro de 
Trânsito, para dispor sobre a composição 
do CONTRAN.

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. 1º Esta Lei acrescenta incisos ao art. 10 da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
composição do CONTRAN.

Art. 2º O art. 10 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presi-
dido pelo dirigente do órgão máximo executivo de 
trânsito da União, tem a seguinte composição:

........ .................................................. ....
XXIV – um representante da entidade 

máxima nacional de defesa dos direitos dos 
pedestres;

XXV – um representante da entidade má-
xima nacional dos usuários de motociclos;
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XXVI – um representante da entidade sin-
dical máxima nacional dos usuários de trans-
porte coletivo terrestre;

XXVII – um representante das entida-
des sindicais nacionais de trabalhadores em 
transporte terrestre;

XXVIII – um representante da entidade 
máxima nacional dos fabricantes e montado-
ras de veículos;

XXIX – um representante da entidade 
sindical máxima nacional de transporte rodo-
viário de carga;

XXX – um representante da entidade sin-
dical máxima nacional de transporte rodoviário 
e urbano de passageiros;

XXXI – um representante das entidades 
não governamentais de atuação nacional em 
trânsito e transporte.” (NR)

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

Justificação

O processo legislativo nos países democratas an-
cora-se em uma estrutura hierárquica encabeçada pelos 
órgãos do Poder Legislativo responsáveis pela formulação 
das normas legais. Essas normas são regulamentadas 
pelo Poder Executivo, podendo alcançar um alto nível de 
detalhamento, devido a imposições técnicas. 

Na base dessa hierarquia podem-se encontrar 
colegiados, na forma de conselhos, compostos por 
representantes do poder público e de entidades da 
sociedade civil, que atuam em conjunto na discussão 
e disciplinamento do tema em foco. 

Sem dúvida, os conselhos oferecem à comunida-
de regulamentos atualizados do ponto de vista técnico, 
que certificam o cumprimento da lei. 

No entanto, a legitimidade de um colegiado, en-
quanto instância decisória em uma democracia, impõe 
a composição mista e paritária dos seus membros, 
que devem representar o poder público e a sociedade 
civil organizada.

O Projeto de Lei nº 3.170, de 2003, que originou a 
lei do Código de Trânsito Brasileiro, foi à sanção presiden-
cial com uma proposta de composição dentro dessa ótica 
para o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Eram 
21 membros, dos quais sete representavam entidades 
não governamentais vinculadas ao trânsito e transportes. 
Desses, restaram representantes de seis ministérios, aos 
quais leis posteriores aditaram outros dois.

O veto presidencial alega a necessidade de agi-
lidade nas decisões para justificar a diminuição dos 
componentes e a feição unilateral do colegiado.

A participação da sociedade ficou restrita às Câ-
maras Temáticas, criadas para debater e propor regu-
lamentos sobre temas pertinentes, a serem apreciados 
e aprovados pelos conselheiros do CONTRAN. 

O que se observa, todavia, é que os interesses 
políticos acerca de determinados assuntos sobrepõem 
o arranjo institucional, havendo circunstâncias, nas 
quais o regulamento elaborado em outras instâncias do 
poder público é apresentado ao Conselho, que apenas 
referenda a expectativa política do Governo. 

Vislumbramos que somente a composição mista 
e paritária do CONTRAN poderá corrigir tais exceções, 
que provocam prejuízos à comunidade.

Advogamos decisões democráticas, oriundas 
de um colegiado que atenda os reais interesses da 
população, razão pela qual apresentamos o presente 
projeto de lei, aditando aos oito representantes do po-
der público atuais, outros oito membros de entidades 
sindicais nacionais representativas dos usuários do 
trânsito, como também dos trabalhadores e empresá-
rios do transporte coletivo rodoviário, além dos fabri-
cantes e montadores de veículos. 

Pelo elevado alcance social da medida, contamos 
com o apoio dos nossos Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 2009. 
– Deputado Júlio Delgado.

PROJETO DE LEI Nº 5.994, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Dispõe sobre o adicional tarifário 
para suplementação de linhas aéreas re-
gionais.

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Defesa do Consumidor; 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. 1º É criado adicional tarifário com coeficiente 

de meio por cento (0,5%) sobre o valor da tarifa dos 
bilhetes de passagem aérea, referentes às linhas re-
gulares não suplementadas.

Parágrafo único. Linhas suplementadas, para os 
fins do disposto nesta Lei, são linhas regionais que in-
terligam duas localidades das Regiões Norte, Nordeste 
ou Centro-Oeste, sendo pelo menos uma delas classi-
ficada como de baixo ou médio potencial de tráfego.
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Art. 2º O adicional tarifário será recolhido pelas 
empresas aéreas e seu produto utilizado, exclusivamen-
te, na suplementação de linhas aéreas regionais.

Art. 3º A regulamentação desta Lei estabelecerá 
condições de fiscalização da arrecadação e da aplica-
ção dos recursos provenientes do adicional tarifário, 
bem como as penalidades cabíveis em caso de des-
cumprimento do que aqui foi disposto.

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

Justificação

O adicional tarifário foi um engenhoso mecanismo 
de financiamento das operações de transporte aéreo 
de caráter regional, criado na década dos setenta. Com 
ele, conseguiu-se estender a cobertura dos serviços de 
aviação civil a uma quantidade de cidades só compa-
rável com a observada nos anos cinqüenta, época na 
qual a indústria brasileira do transporte aéreo se benefi-
ciava dos baixos custos para importação de aeronaves 
produzidas durante e após o conflito mundial.

Em essência, o adicional tarifário era uma con-
tribuição compulsória de 3% sobre o valor do bilhete 
doméstico, devida pelo passageiro. O produto da ar-
recadação do adicional sustentou o funcionamento 
do Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional 
– SITAER por vários anos, até que as rodadas de li-
beralização do transporte aéreo, ao longo da década 
dos noventa, e a posterior contestação judicial – bem 
sucedida – Da cobrança do adicional tarifário coloca-
ram por terra toda a política de assistência a linhas 
aéreas regionais.

O que se pretende, agora, é retomar o mode-
lo de auxílio às operações regionais, por intermédio 
da recriação do adicional tarifário. Há vários motivos 
para isso.

Primeiro, com o fim de qualquer ajuda à aviação 
regional, diminuiu bastante a cobertura do transporte 
aéreo no país, o que significa dizer que apenas um pe-
queno número de municípios está sendo beneficiado 
com a prestação de serviços aéreos. Segue-se daí que 
milhões de pessoas, em apenas alguns anos, perderam 
acesso aos aviões, o que é extremamente grave para 
aqueles que habitam regiões nas quais a única opção 
para deslocamentos rápidos é o transporte aéreo.

Segundo, o adicional tarifário, se permite a ope-
ração de linhas regionais de caráter estratégico para o 
país, não representa virtualmente nada para os usuários 
do transporte aéreo, ainda mais se for considerada a 
proposta de instituí-lo na forma de um percentual de 
apenas 0,5% do valor dos bilhetes. 

Terceiro, não houve uma condenação judicial à 
cobrança do adicional tarifário em razão de incompa-

tibilidade do mecanismo com a Constituição ou com 
o sistema de leis. Observou-se, o que é certo, que tal 
mecanismo deveria ter sido criado por intermédio de 
lei, problema que agora pretendemos resolver.

Feitas essas considerações, esperamos contar 
com o apoio da Casa a esta iniciativa.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Marcelo Teixeira.

PROJETO DE LEI Nº 6.001, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Estabelece a obrigatoriedade da exis-
tência de ala reservada a mulheres nas ca-
deias públicas.

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e 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:
Art. 1º Esta lei altera a Lei 7.210, de 1984 – Lei 

de Execução Penal, para estabelecer a obrigatorie-
dade da existência de ala destinada exclusivamente 
a mulheres nas cadeias públicas.

Art. 2º O artigo 103 da Lei nº 7.210, de 1984 – 
Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo:

“Art. 103. ..... ........................................ ..
....... ..................................................... ..
Parágrafo único. O estabelecimento de 

que trata este artigo terá ala destinada exclu-
sivamente a mulheres. (NR)”.

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

Justificação

A proposição que ora submeto à apreciação da 
Câmara dos Deputados visa a tornar obrigatória a 
existência de ala destinada exclusivamente a mulhe-
res nas cadeias públicas.

Hoje, nada garante que uma mulher recolhida à 
cadeia não se veja constrangida a lá permanecer em 
cela ocupada por homens. Vários são os escândalos, 
recentes, relativos a mulheres submetidas a seguidos 
estupros por seus “companheiros” de cela.

A verdade é que o estado brasileiro não garante 
condições minimamente adequadas ao recolhimento 
de cidadãos às cadeias públicas. E tal situação vê-se 
agravada quando tratamos de mulheres.
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Não ocorre, na prática, a construção de unidades 
específicas para mulheres. Esse fato determina que 
as condições de salubridade das prisões – sejam pe-
nitenciárias, sejam cadeias públicas – estejam muito 
comprometidas.

As circunstâncias de confinamento das mulheres 
presas e a responsabilidade estatal pela sua custódia 
demandam tratamento especializado por parte do poder 
público, a fim de garantir às encarceradas o acesso a 
direitos que lhes são assegurados pela lei. As presas 
deveriam sofrer apenas as limitações ao seu direito de 
ir e vir – mas o descaso do estado no cumprimento 
de seus deveres leva à violação de direitos que não 
deveriam ser afetados.

Cabe aqui lembrar que a Constituição Federal e a 
Lei de Execução Penal são explícitas na atribuição de 
direitos aos presos, não se restringindo a mera previsão 
regulamentadora da dinâmica prisional, pois atribuem 
ao preso a condição de sujeito de direitos. E a Lei de 
Execução Penal, ao dispor sobre os direitos (saúde, 
educação assistência social, exercício do trabalho e de 
atividades intelectuais; no caso das gestantes, reclusão 
em estabelecimento compatível com essa condição, 
direito à amamentação, entre outros), tratou também 
da obrigação do estado oferecer condições materiais 
à execução desses direitos.

O estado não cumpre sua obrigação. Leiamos, 
agora, trecho do “Relatório Sobre Mulheres Encarce-
radas no Brasil”, elaborado em 2007 pelo Centro pela 
Justiça e pelo Direito Internacional, pela Associação 
Juízes para a Democracia, pelo Instituto Terra, Traba-
lho e Cidadania, pela Pastoral Carcerária Nacional 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela 
Comissão Teotônio Vilela, pelo Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais e por outras entidades:

“As cadeias públicas apresentam condi-
ções muito piores do que as penitenciárias. As 
condições de saneamento nessas cadeias se 
caracterizam por falta de água, água contami-
nada, tubulações quebradas e enferrujadas, 
que resultam no vazamento de água e de ex-
crementos, que frequentemente invadem as 
celas onde as presas se encontram.

Ao lado da inadequação dos alojamentos 
das presas, as condições insalubres dessas 
cadeias se repetem em todos os estados. Há 
cadeias superlotadas onde as detentas têm 
de dormir no pátio a céu aberto e celas sem 
cama, nas quais todas as detentas dormem 
amontoadas no chão, inclusive presas doen-
tes, idosas e grávidas. Algumas celas, quando 
vistas de fora, se assemelham a verdadeiros 
tapetes humanos.

A violência institucional, praticada por 
agentes do Estado contra as mulheres en-
carceradas é frequentemente relatada às or-
ganizações da sociedade civil a que elas têm 
acesso. No entanto, diferentemente da reali-
dade vivenciada pelos homens, os eventos de 
espancamento coletivos são menos comuns. 
Torturas individuais são denunciadas, assim 
como um enfrentamento violento com os fun-
cionários, para os quais o uso da força física é 
o instrumento de autoridade e poder, práticas 
de castigo e humilhação contra as mulheres 
encarceradas serem frequentes. A tortura psi-
cológica é amplamente utilizada, por meio da 
ameaça da violência ou constrangimento sexu-
al, nas unidades prisionais onde os funcionários 
são homens ou as populações, mistas. 

Nos estabelecimentos do sistema peni-
tenciário também ocorrem graves violações 
contra a integridade física e emocional das 
presas. Em setembro de 2005, dois agentes 
prisionais que andam armados dentro do pre-
sídio, apontaram armas para uma presa dentro 
de uma cela, colocando a arma em sua cabeça, 
porque esta estava ameaçando se matar com 
cacos de vidro. Também há relatos de tortura 
nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Espírito 
Santo. Porém, é importante reconhecer que há 
muitas unidades prisionais onde não existem 
tortura, e diretores que não toleram qualquer 
tipo de abuso contra as detentas.

Violência sexual
As mulheres encarceradas também são 

submetidas à recorrente violência sexual pra-
ticada tanto por funcionários das próprias pe-
nitenciárias quanto por presos masculinos em 
cadeias mistas.

É importante destacar que ainda é uma 
realidade no Brasil a existência de presídios e 
cadeias públicas mistos, onde objetivamente 
homens e mulheres compartilham um mesmo 
espaço físico. Muitas vezes, formalmente es-
ses espaços estariam separados por muros ou 
localizados em alas diferentes, supostamente 
sem acesso. No entanto, a realidade demons-
trou que, em alguns casos com maior facilida-
de, e em outros com alguns obstáculos trans-
poníveis, há contato direto entre os homens e 
mulheres que estão encarcerados.

Em algumas unidades prisionais, as mu-
lheres têm que dividir suas celas com adoles-
centes e homossexuais masculinos.



53896 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

Na Cadeia Pública de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte, homossexuais estão alocados 
com as mulheres, pois, por serem travestis, não 
são aceitos nas celas dos homens. As mulheres 
se queixam de total falta de privacidade na cela. 
Na Cadeia Pública de Paulo Afonso, na Bahia, 
as presas dividem a cela com os adolescentes, 
porque eles não podem ficar na cela com os 
homens. Duas presas ficaram grávidas e todas 
reclamam da falta de privacidade.

Também não há dados oficiais que infor-
mem quantas são as unidades e quantos são 
os funcionários do sexo masculino que traba-
lham diretamente com as mulheres presas. 
Sabe-se que muitas mulheres presas no Brasil 
encontram-se sob a tutela direta de funcioná-
rios homens que têm acesso irrestrito ao inte-
rior de suas celas: essa prática é, infelizmente, 
muito comum nas cadeias públicas do Brasil. 
A cadeia de Mesquita, no Estado do Rio de 
Janeiro, não conta com nenhuma carcereira 
do sexo feminino. A revista inicial realizada na 
chegada é efetivada por outra presa. A cadeia 
pública de Amambaí, no Estado do Mato Gros-
so, é mista e as mulheres ocupam uma das 
celas. Há notícia de que um dos funcionários 
entrou na cela para ter relações sexuais com 
uma das detentas, na presença das outras 
dez companheiras de cela. Na Penitenciária 
Feminina de Recife, os carcereiros masculinos 
andam armados dentro do presídio.

Verifica-se, neste universo, além da abso-
luta falta de privacidade impelida a essas mulhe-
res, que elas sofrem constante violência sexual e 
engravidam enquanto encontram-se privadas de 
liberdade nesse tipo misto de instituição fechada 
e sob a tutela de funcionários homens. Os funcio-
nários, quando não são os responsáveis diretos e 
exclusivos dos abusos sexuais, compactuam com 
eles, possibilitando que aconteçam por meio da 
delegação de privilégios como a posse das chaves 
que abrem pátios e celas femininas. As mulheres 
que sofrem violência sexual ou trocam relações 
sexuais por benefícios ou privilégios não denun-
ciam os agressores por medo, uma vez que vão 
seguir sob a tutela de seus algozes, ou, ainda por 
não entenderem que o sexo utilizado como moeda 
de troca é uma violação grave cometida por um 
agente público que usa o poder intrínseco à sua 
posição para coagi-las em uma relação de poder 
extremamente desfavorável a elas. Ainda que os 
casos não sejam denunciados, a Pastoral Carce-
rária e membros de outras entidades de defesa 

dos direitos humanos recebem notícias de presas 
sobre colegas que engravidaram de funcionários. 
Em alguns casos, os próprios funcionários con-
tam sobre outros que teriam coagido detentas a 
manter relações sexuais. A legislação interna pre-
vê que, em caso de estupro ou atentado violento 
ao pudor, somente a própria vítima pode iniciar 
a apresentação de denúncia.”

Assim, pelo exposto, conto com o esclarecido 
apoio dos membros desta Casa, no sentido da apro-
vação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 6.006, DE 2009 
(Do Sr. Emanuel Fernandes)

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para instituir o “Índice de Qualidade 
de Acesso às Redes Digitais”. 

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática 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 inclui os artigos 78-A e 78-B na Lei 

9.472, de 16 de julho de 1997, para instituir o “Índice 
de Qualidade de Acesso às Redes Digitais”.

Art. 2º Incluam-se os artigos 78-A e 78-B na Lei 9.472, 
de 16 de julho de 1997, com a seguinte redação:

“Art. 78-A A agência criará e regulamenta-
rá o “Índice de Qualidade de Acesso às Redes 
Digitais”, promovendo a avaliação periódica de 
requisitos como robustez e segurança da rede, 
continuidade dos serviços e fornecimento de 
sinais nos limites contratados, entre outros.

Art. 78-B Os prestadores de serviço de 
acesso às redes digitais de banda larga de-
verão garantir ao assinante, em qualquer ho-
rário, no mínimo 50% da capacidade máxima 
contratada.”

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

Justificação

A Internet no Brasil reúne o melhor e o pior dos 
mundos. Em que pese seja considerada hoje tão es-
sencial quanto a telefonia, a comunicação de dados 
é hoje, no Brasil, o serviço de telecomunicações mais 
precário. Em recente evento do setor, o coordenador 
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do Programa de Inclusão Digital da Presidência da 
República, Cezar Alvarez, declarou que “a banda no 
Brasil é pouca, concentrada, lenta e cara”.

A crise na prestação do serviço de banda larga 
da Telefônica, o Speedy, tornou-se emblemático para o 
País. Em razão das deficiências nos serviços prestados, 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sus-
pendeu durante dois meses, entre julho e agosto, a ven-
da do serviço e a empresa ainda está sujeita à multa. A 
medida foi adotada depois que mais de dois milhões de 
consumidores ficaram prejudicados com as sucessivas 
quedas no fornecimento de sinal de acesso à Internet, só 
no Estado de São Paulo. No Procon estadual, onde as 
empresas de telecomunicações respondem por quase 
40% das reclamações, as queixas com relação à ban-
da larga representaram 70% das reclamações contra 
operadoras fixas e 60% no setor móvel.

Do ponto de vista regulatório, zelar pelo funcio-
namento da rede que dá acesso ao serviço de banda 
larga é competência da agência, como ocorreu no caso 
do Speedy, inclusive pelo fato de que o serviço ADSL 
é prestado nas redes do STFC, que são o serviço pú-
blico de telefonia fixa com obrigações de qualidade e 
continuidade. O serviço de banda larga é oferecido por 
meio da licença de Serviço de Comunicação Multimí-
dia (SCM), regulamentada pela Resolução nº 272, de 
9 de agosto de 2001, da Anatel.

Dessa forma, a qualidade e a confiabilidade das 
redes que dão suporte à prestação do serviço de ban-
da larga, que é o segmento que mais cresce no Brasil, 
são fiscalizadas apenas com base em resoluções da 
Anatel, em especial o referido Regulamento do SCM. 

Nossa proposta é incluir na LGT a previsão ex-
pressa de criação de um índice para assegurar padrões 
mínimos de qualidade ao fornecimento dos serviços de 
banda larga, que seja regulamentado pela Anatel com 
base em critérios técnicos e padrões internacionais. Um 
deles é o que indica a adoção da metodologia 10 para 
1, para garantir a chamada redundância, ou seja, a uti-
lização de 10 servidores para um tráfego suportado por 
um servidor, de modo que a rede não “caia” em caso de 
sobrecarga, como ocorre em ataques de hackers. 

A criação do “Índice de Qualidade de Acesso às 
Redes Digitais” também é importante para balizar a 
atuação dos órgãos de defesa do consumidor na fis-
calização de serviços de telecomunicações digitais, 
além de fortalecer os instrumentos de fiscalização por 
parte do órgão regulador. Uma das principais queixas 
nos Procons é a oferta do serviço em índices abaixo 
dos contratados, razão pela qual, além da criação do 
índice, estamos propondo a fixação de um limite de ve-
locidade que não deve ser inferior a 50%, em nenhuma 
hipótese, à taxa de transmissão contratada. 

Ademais, a criação de parâmetros de qualidade 
para a banda larga também ajudará a clarear o deba-
te sobre a classificação do serviço no Brasil. Um dos 
questionamentos recorrentes é quanto ao conceito de 
banda larga oferecida no País, que é considerada aque-
la acima de 64 Kbps, quando as normas internacionais 
estabelecem como banda larga apenas os sinais emi-
tidos em velocidades superiores a 1 Mbps.

No momento em que o governo federal anuncia a 
divulgação iminente de um Projeto Nacional de Banda 
Larga, consideramos que a adoção de uma regulação 
mais efetiva e abrangente para assegurar a qualidade 
e essencialidade desse serviço é primordial para a pro-
moção da cidadania e para o desenvolvimento econô-
mico e social do Brasil no contexto da nova Sociedade 
da Informação. Assim, pedimos o apoio dos Parlamen-
tares para a APROVAÇÃO dessa proposição. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Emanuel Fernandes.

PROJETO DE LEI Nº 6.008, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Dispõe sobre a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência nos estaciona-
mentos privados, altera a Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000, e dá outras provi-
dências.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
2905/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 10.098, de 19 de de-

zembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 7º Em todas as áreas de estacio-
namento de veículos, localizadas em vias ou 
em espaços públicos e nos prédios privados 
de utilidade pública, deverão ser reservadas 
vagas próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para veí-
culos que transportem pessoas com deficiência 
com dificuldade de locomoção. (NR)”

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

Justificação

O presente projeto de lei tem o objetivo de alterar 
o art. 7º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
conhecida como Lei da Acessibilidade, para incluir a 
obrigatoriedade de vagas destinadas a pessoas com 
deficiência nos espaços privados.
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Isto porque de acordo com a atual redação do 
citado dispositivo legal, somente nas vias e espaços 
públicos há a obrigação da reserva de 2% do total de 
vagas, ou no mínimo, uma vaga para pessoas com 
deficiência ou dificuldade de locomoção.

Os direitos fundamentais possuem, além da rela-
ção vertical, ou seja, a sua observância obrigatória entre 
o Estado e o particular, uma relação horizontal, ou em 
outras palavras: tem que ser respeitados nas relações 
jurídicas entre particulares. Inclusive este é entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal, que endossa que 
os direitos fundamentais possuem também um caráter 
de observância impositivo entre os particulares.

Nossa legislação necessita ser aperfeiçoada para 
não se deixar ao livre arbítrio das partes o devido res-
peito pelo cumprimento integral dos direitos fundamen-
tais, neste caso, o direito de ir e vir.

Um avanço que merece ser destacado e que 
tem relação direta com a matéria aqui esposada e, 
que serve de exemplo para a aprovação deste projeto 
de lei, é o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso), que expressa no seu art. 
41(grifos nossos):

“Art. 41. É assegurada a reserva, para 
idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco 
por cento) das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados, as quais deverão ser 
posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso.” 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação da proposição em epígrafe.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009.  – 
Deputado Rodrigo Rollemberg, PSB/DF.

PROJETO DE LEI Nº 6.014, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Altera o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para incluir portadores do 
vírus HIV entre os beneficiários da reserva 
de vaga para reabilitados e pessoas com 
deficiência habilitadas. 

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou 
mais empregados está obrigada a preencher 
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) 
dos seus cargos com beneficiários reabilitados, 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 
e pessoas portadoras do vírus HIV, habilitados, 
na seguinte proporção:

.... ....................................................... ...
§ 1º A dispensa de trabalhador reabili-

tado, de deficiente ou portador do vírus HIV 
habilitado ao final de contrato por prazo deter-
minado de mais de 90 (noventa) dias, e a imo-
tivada, no contrato por prazo indeterminado, só 
pode ocorrer após a contratação de substituto 
de condição semelhante. 

§ 2º O Ministério da Previdência Social 
deve gerar estatísticas sobre o total de empre-
gados e as vagas preenchidas por reabilitados 
e por deficientes e portadores do vírus HIV ha-
bilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, 
aos sindicatos ou entidades representativas 
dos empregados. (NR)” 

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

Justificação

Segundo informações do estudo “HIV/AIDS no 
Mundo do Trabalho: As Ações e a Legislação Brasileira”, 
desenvolvido pela Organização Internacional do Traba-
lho – OIT, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
– AIDS, foi identificada pela primeira vez no Brasil em 
1982. Apesar dos esforços governamentais e da socie-
dade civil organizada, a disseminação do vírus HIV foi 
rápida, levando o Brasil a ocupar a primeira posição no 
número de casos absolutos de AIDS na América Latina. 
Ainda de acordo com o mesmo estudo da OIT, oitenta 
e três por cento dos casos de AIDS notificados ao Mi-
nistério da Saúde encontram-se em idade laboral ativa, 
ou seja, entre quinze e quarenta e nove anos.

Esses dados estatísticos demonstram a necessi-
dade de serem desenvolvidas políticas públicas volta-
das para esse segmento populacional que, por conta 
do preconceito e da discriminação que a sociedade 
lhe impõe, encontra enorme dificuldade em exercer 
seu direito humano e constitucional ao trabalho. Não 
obstante o Poder Público desenvolva campanhas de 
prevenção ao HIV/AIDS no ambiente de trabalho, a 
exemplo da disseminação das ações do Conselho Em-
presarial Nacional para a Prevenção ao HIV/AIDS, o 
fato é que os portadores do vírus HIV continuam a ser 
discriminados, sendo punidos com demissões sumárias 
ao informarem sua condição ou sendo-lhes negada a 
admissão, por conta de sua condição. 
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Embora informadas sobre as formas de transmissão e 
da proibição legal de realização de testes de HIV/AIDS nos 
exames admissionais e periódicos, o estigma da doença 
leva as empresas a adotarem essa atitude preconceituosa 
e discriminatória, que somente contribui para a piora da 
qualidade de vida dos portadores do vírus HIV. 

Assim, com o intuito de proteger esse grupo so-
cial mais vulnerável à discriminação, apresentamos o 
presente Projeto de Lei com proposta de inclusão dos 
portadores do vírus HIV entre os beneficiários da ação 
afirmativa prevista no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que já prevê a reserva de vagas, em empre-
sas com mais de cem empregados, para segurados da 
Previdência Social reabilitados e pessoas com defici-
ência habilitadas. A nosso sentir, tal medida alcançará 
resultados bastante positivos, a exemplo do que tem se 
verificado em relação às pessoas com deficiência. 

Registre-se que o American with Disabilities Act, 
– ADA, a lei americana que disciplina os direitos civis 
das pessoas com deficiência, protege as pessoas por-
tadoras do vírus HIV de qualquer tipo de discriminação, 
especialmente em relação ao trabalho. De acordo com 
tal legislação, “considera-se que uma pessoa tem defici-
ência se ele ou ela tem um impedimento físico ou men-
tal que substancialmente limite a realização de uma ou 
mais atividades importantes da vida cotidiana, tenha um 
registro desse impedimento, ou seja considerado como 
tendo tal impedimento. Pessoas com o vírus HIV, tanto 
sintomáticos quanto assintomáticos, têm impedimentos 
físicos que substancialmente limitam a realização de 
uma ou mais atividades importantes da vida cotidiana 
e são, por conseguinte, protegidos por esta lei”.

Convictos da pertinência da medida proposta, 
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para 
a aprovação dessa Proposição.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Dr. Talmir, PV/SP.

Fim do Documento.

PROJETO DE LEI Nº 6.019, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Dispõe sobre a etiquetagem de peça 
de vestuário.

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei caracteriza o tecido e a linha a 

serem utilizados por fabricantes e importadores na 
etiquetagem de peça de vestuário.

Art. 2º A etiqueta de afixação permanente em 
peça de vestuário deve, obrigatoriamente, ser de tecido 
fino, macio e incapaz de produzir alergia.

Art. 3º A linha utilizada na afixação de etiqueta 
em peça de vestuário deve, obrigatoriamente, ser fina, 
macia e incapaz de produzir alergia.

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

Justificação

O Conselho Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial – CONMETRO aprovou, em 
2008, o Regulamento Técnico Mercosul sobre etique-
tagem de produtos têxteis. 

De acordo com esse normativo, qualquer produ-
to têxtil deve conter, obrigatoriamente, etiqueta, selo, 
rótulo, decalque, carimbo, estampagem que identifi-
que o fabricante ou o importador; o país de origem; o 
nome das fibras têxteis e sua proporção; o tratamento 
de cuidado para conservação do produto; e seu tama-
nho ou dimensão.

A despeito de a existência do citado regulamen-
to ser do mais elevado interesse do consumidor, fica 
evidente que a autoridade normalizadora desconsi-
derou suas necessidades mínimas de conforto, ao 
estabelecer a mesma norma de etiquetagem para ta-
petes, cortinas, peças de tecido e peças de vestuário. 
Desse modo, fica permitido etiquetar peças de roupa 
com material grosseiro, o que causa muito incômodo 
e irritação ao consumidor. 

Tendo em vista que, quando se trata de peça de 
vestuário, a opção pela afixação de etiqueta predomina 
sobre as demais alternativas, e que a norma para eti-
quetagem é erroneamente a mesma para tapetes, cor-
tinas, cobertores, peças de tecido e peças de vestuário, 
nossa pretensão com a presente iniciativa é estabelecer 
algumas características diferenciadas e obrigatórias 
para a etiqueta afixada de forma permanente na peça 
de vestuário. Diferentemente daquela afixada em uma 
cortina ou um tapete, a etiqueta permanece em conta-
to com a pele da pessoa por longos períodos e muitas 
vezes causa desconforto, irritação e alergia.

Nesse sentido, propomos que o tecido da etique-
ta, bem como a linha utilizada para afixa-la à roupa 
sejam finos, macios e incapazes de provocar alergia, 
com o objetivo de diminuir a irritabilidade causada pelo 
contato da etiqueta com a pele e, assim, proporcionar 
maior conforto ao consumidor.

Pelas razões acima expostas, contamos com o 
imprescindível apoio dos nobres Pares, para a apro-
vação da presente proposição.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Eliene Lima.
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PROJETO DE LEI Nº 6.020, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Paulo César)

Dispõe sobre a prática e exploração de 
jogos de azar e dá outras providências.

Despacho: Apense-Se À(Ao) Pl-
2826/2008. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É permitida a prática e a exploração, por 

pessoas jurídicas constituídas sob a forma de socie-
dade anônima, de jogos de azar em hotéis, hotéis-
cassino e cassinos.

Parágrafo único – Caberá à Câmara de Vereado-
res e, no caso do Distrito Federal, à Assembléia Dis-
trital, a autorização, nas condições que definir, para a 
prática e a exploração de jogos de azar no território 
da sua jurisdição. 

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

Justificação

O debate sobre a legalização, ou não, do jogo no 
Brasil data de longo tempo. Esse debate acende pai-
xões, pois tanto são veementes aqueles que defendem 
sua liberação quanto os que pugnam pela manuten-
ção da proibição. Há argumentos de peso, assim como 
também há argumentos de baixa credibilidade, seja na 
defesa da liberação, seja em sua condenação. 

Não pretendo, aqui, repetir as discussões que 
já perduram entre nós há décadas. Quero, isso sim, 
introduzir no debate um aspecto que, creio, não tem 
sido considerado e que reputo de grande relevância: o 
direito do município em decidir se lhe convém, ou não, 
abrigar casas de jogos e, em decidindo favoravelmente, 
definir as condições que tais estabelecimentos deve-
rão cumprir para bem atender aos anseios municipais. 
É esse o ponto que desejo enfatizar e é para ele que 
chamo a atenção não apenas dos parlamentares, mas 
de todo o povo brasileiro. 

Inicialmente, quero lembrar que é no município 
que mais diretamente se exerce a democracia; é no 
espaço municipal que os habitantes têm maiores e me-
lhores condições de acesso aos detentores do Poder 
Executivo, assim como àqueles que exercem o Poder 
Legislativo. Como disse o saudoso Ulisses Guimarães: 
é no município que vive o cidadão. 

Assim, indago: por que não delegar às Casas 
Legislativas municipais a decisão de permitir, ou não, 
a prática e a exploração dos jogos em seu território? 
Certamente que as decisões dos vereadores serão for-
temente influenciadas pelas opiniões dominantes entre 

os munícipes. Caso um município decida autorizar o 
jogo em seu domínio, nada impedirá que um município 
vizinho o mantenha interditados. Se um município no 
sul do Brasil decidir manter a proibição, acaso poderá 
ele ser prejudicado por decisão em contrário de uma 
localidade no norte do País? 

Além disso, são tantos os municípios onde o 
movimento turístico poderia ser substancialmente am-
pliado, caso neles fosse permitida a instalação de cas-
sinos, que causa espanto a demora em se chegar a 
uma decisão. 

Somente uma explicação pode haver para tal de-
longa, creio eu: as grandes paixões que são desper-
tadas quando se abre esse debate. Acredito e espero 
que, com a apresentação da presente proposição, 
outra vertente se abra e ajude a iluminar os caminhos 
a trilhar: a ideia de maior autonomia dos cidadãos, a 
busca, em cada localidade, dos caminhos que melho-
res lhes pareçam.

Acredito noutro benefício da proposta que aqui 
apresento: são cerca de cinco mil e quinhentos os 
municípios em nosso País. As diferenças entre eles 
são imensas: há locais onde a neve cai e há outros 
onde a temperatura jamais se reduz a menos de vinte 
graus centígrados, para não falar das diferenças so-
ciais e econômicas. Assim sendo, certamente que as 
respostas à aprovação da presente proposta também 
serão variadas.

Vale dizer, as condições mediante as quais a ex-
ploração do jogo serão permitidas serão muito variadas 
nos mais diversos locais. Haverá, como consequência, 
um grande aprendizado. Se o município “A” estabele-
ce, digamos, um ISS mais elevado sobre o jogo, e com 
isso obtém recursos para realizar bons investimentos, 
muito rapidamente outros prefeitos e vereadores, e tam-
bém cidadãos, de outras localidades, perceberão que 
devem, também, redefinir as regras de funcionamento 
dos cassinos em seu território. Lá, onde os cidadãos se 
tornarem mais temerosos de eventuais efeitos danosos 
da presença dos cassinos, eles permanecerão banidos. 
Onde o debate estiver aquecido, que se realize um ple-
biscito, se assim entender o legislador local, delegando 
à população, diretamente, a decisão. Fundamental, creio 
eu, é que o debate envolva todos os eleitores.

Teremos, pois, na busca de soluções alternativas 
em nível municipal, um exercício de democracia que 
certamente trará grandes contribuições ao aprofun-
damento dos demais debates que virão enriquecer e 
apontar caminhos para a sociedade brasileira.

Antes de concluir, parece-nos importante justificar 
a previsão, no caput do art. 1º da presente proposição, 
de que a eventual exploração do jogo será feita por 
pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade 
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anônima. A razão de ser desta proposta é que, como 
muitos sabem, as pessoas jurídicas organizadas como 
sociedade anônima têm a obrigação legal de publicar 
balanços e demonstrações de resultados regularmente, 
em veículos de grande circulação. Assim, a cada ano, 
todos os cidadãos serão informados dos resultados au-
feridos pela empresa que explora a atividade. Cientes 
do nível de lucratividade auferido, será possível, lá onde 
assim entenderem os munícipes e seus representantes, 
ajustar as contribuições da empresa ao município, de 
forma a manter a proporcionalidade entre os ganhos 
desta e sua contribuição à sociedade. 

Por todas essas razões, conto com o apoio dos 
nobres parlamentares para a aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Dr. Paulo César.

PROJETO DE LEI Nº 6.021, DE 2009 
(Do Sr. Marcos Montes)

Altera dispositivos contidos na Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para 
condicionar a concessão de Bolsa Família 
à inscrição em programa de qualificação 
profissional complementar e instituir incen-
tivo fiscal para as empresas que contrata-
rem trabalhadores qualificados por esses 
programas. 

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguri-
dade Social e Família; Finanças E Tributação 
(Mérito e Art. 54, Ricd) e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 

de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º A concessão dos benefícios de-
penderá do cumprimento, no que couber, de 
condicionalidades relativas ao exame pré-natal, 
ao acompanhamento nutricional, ao acompa-
nhamento de saúde, à frequência escolar de 
oitenta e cinco por cento em estabelecimento 
de ensino regular, bem como à inscrição de 
pelo menos um beneficiário por família em 
programa de qualificação profissional com-
plementar, sem prejuízo de outras previstas 
em regulamento. 

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

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 20. ..... ........................... .................
...... ..................................................... ...
§ 3º A contribuição prevista no caput 

deste artigo será de dois por cento para o 
segurado empregado oriundo de programa 
de qualificação profissional complementar ao 
Programa Bolsa Família.” (NR)

“Art. 22. ..... .............................. ..............
........ ................................................ ......
§ 15. A contribuição a cargo da empresa, 

prevista no inciso I deste artigo, será de dez 
por cento, quando incidente sobre remunera-
ção paga, devida ou creditada a segurado em-
pregado oriundo de programa de qualificação 
profissional complementar ao Programa Bolsa 
Família” (NR)

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

Justificação

O Programa Bolsa Família, instituído pela Lei nº 
10.836, de 09 de janeiro de 2004, e coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – MDS, é um programa de transferência de renda 
direta que objetiva a superação da situação de vulne-
rabilidade e de pobreza das famílias mais carentes.

Nesse sentido, o benefício básico, no valor de 
R$ 68,00, é concedido às famílias com renda mensal 
de até R$ 70,00 por pessoa, independentemente de 
haver ou não crianças ou adolescentes na composi-
ção familiar. Já o benefício variável consiste no paga-
mento de R$ 22,00 para cada criança ou adolescente 
de até quinze anos, no limite de três crianças por fa-
mília, desde que a renda mensal familiar não supere 
R$ 140,00. Finalmente, o benefício variável vinculado 
ao adolescente é de R$ 33,00, sendo pago para até 
dois adolescentes entre dezesseis e dezessete anos 
de idade por família.

Para obtenção do benefício, é necessário que se-
jam cumpridas algumas condicionalidades: manutenção 
da frequência escolar das crianças e adolescentes de 
sete a dezesseis anos, cumprimento do calendário de 
vacinação, para as crianças entre zero e seis anos, e 
a agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães 
em amamentação. 

Segundo informações oriundas do MDS, em agos-
to de 2009 o Programa Bolsa Família atendeu a mais 
de 12 milhões de famílias. A despesa mensal com o 
pagamento desse benefício assistencial totalizou, no 
mesmo período, mais de R$ 1 bilhão.
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Não se pode discutir os efeitos do Bolsa Família 
na sociedade brasileira. Segundo dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA esse pro-
grama tem contribuído diretamente para a redução da 
pobreza e dos índices de concentração de renda em 
todo o Brasil.

Em que pese a importância da transferência dire-
ta de renda às famílias, entendemos que os objetivos 
perseguidos pelo Bolsa Família terão efeitos mais du-
radouros se os seus beneficiários forem inseridos no 
mercado de trabalho.

Temos conhecimento que o MDS já está desen-
volvendo programas complementares de qualificação 
profissional e elevação do nível de escolaridade dos 
beneficiários do Bolsa Família. Julgamos, no entanto, 
que essas ações têm que ser ampliadas e tratadas 
com a prioridade necessária.

Nesse sentido, a presente proposição de nossa 
autoria inclui entre as condicionalidades a serem cum-
pridas pelos beneficiários do Bolsa Família a inscrição 
em programa de qualificação profissional ofertada pela 
MDS em parceria com outros órgãos públicos ou em-
presas privadas. Propomos, ainda, que as empresas 
que se disponham a contratar empregados oriundos 
desses programas de qualificação profissional tenham 
direito a uma redução da alíquota de contribuição pre-
videnciária.

Certos da relevância dessa nossa proposta, con-
tamos com o apoio dos Senhores Parlamentares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Marcos Montes.

PROJETO DE LEI Nº 6.025, DE 2009 
(Do Sr. Professor Victorio Galli)

Dispõe sobre o horário de circulação 
de carros-fortes.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 7.102, de 20 de junho 

de 1983, passa a vigorar acrescido de um parágrafo 
único, com a seguinte redação:

Art. 4º ............... .................... ................
Parágrafo único. O transporte de numerá-

rio a que se refere este artigo deverá ser feito 

no horário entre às cinco e dez horas ou entre 
às vinte e vinte e quatro horas.

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

Justificação

A Gazeta Mercantil, em sua edição de 3 de ou-
tubro de 2007, noticiou que diversos municípios vêm 
disciplinando o transporte de numerário em carros-
fortes, restringindo o horário de sua circulação.

Algumas cidades têm limitado esse período a ho-
ras noturnas – após as dezoito e antes das seis horas. 
Embora a motivação seja nobre, evitar riscos à popu-
lação, os efeitos decorrentes dessa limitação, segundo 
alguns especialistas da área, tende a ser o contrário, 
uma vez que o não recolhimento de numerário ao lon-
go do dia faz com que haja acúmulo de dinheiro nos 
caixas dos bancos ou nos setores de finanças de em-
presas de atendimento a público, como supermercados. 
Em conseqüência, o aumento da expectativa de lucro 
na ação criminosa estimula a que sejam realizados 
assaltos durante o dia, expondo a risco os usuários 
desses estabelecimentos. Assim, a medida que tinha 
intenção protetiva acaba aumentando a possibilidade 
de se expor o cidadão a uma situação em que sua vida 
ou integridade física podem ser ofendidas.

Com a intenção de encontrar uma situação inter-
mediária, se está propondo a possibilidade de serem 
feitos recolhimentos em dois horários, nos quais a in-
cidência da presença de público nos estabelecimentos 
bancários ou comerciais é menor – entre cinco e dez 
horas, da manhã, e entre oito horas e doze horas, da 
noite. Com o recolhimento em dois horários, elimina-
se o acúmulo de numerário, diminuindo-se o eventual 
lucro de uma ação criminosa.

Certo de que os ilustres Pares concordarão com 
os reflexos positivos para a sociedade das medidas 
preconizadas, espera-se contar com o apoio neces-
sário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Professor Victorio Galli

PROJETO DE LEI Nº 6.026, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, para estender o porte de 
armas para Oficiais das Forças Armadas e 
aos integrantes das Polícias Civis e Milita-
res aposentados.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objeto alterar a Lei nº 

10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estender o 
porte de armas para as pessoas que especifica.

Art. 2º O §1º e o caput do art. 6º da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6o ..... ....................................... .......
I – os integrantes das Forças Armadas, 

independentemente de sua graduação;
 § 1o As pessoas previstas nos incisos 

I, II, III, V, VI e VII do caput deste artigo terão 
direito de portar arma de fogo de propriedade 
particular ou fornecida pela respectiva corpo-
ração ou instituição, mesmo fora de serviço 
ou quando na inatividade, nos termos do re-
gulamento desta Lei, com validade em âmbito 
nacional para aquelas constantes dos incisos 
I, II, V e VI.”

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

Justificação

De acordo com o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, que “Dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”, é proibido o porte 
de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 
para os casos previstos em legislação própria e para 
aqueles que a própria Lei especifica.

Assim, estão autorizadas ao porte, os integrantes 
das Forças Armadas; os integrantes de órgãos referi-
dos nos incisos do caput do art. 144 da Constituição 
Federal; os integrantes das guardas municipais das 
capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei; os integrantes 
das guardas municipais dos Municípios com mais de 
50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhen-
tos mil) habitantes, quando em serviço; os agentes 
operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e 
os agentes do Departamento de Segurança do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da 
República.

Também os integrantes dos órgãos policiais re-
feridos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição 

Federal; os integrantes do quadro efetivo dos agentes e 
guardas prisionais, os integrantes das escoltas de pre-
sos e as guardas portuárias; as empresas de segurança 
privada e de transporte de valores; os integrantes das 
entidades de desporto legalmente constituídas, cujas 
atividades esportivas demandem o uso de armas de 
fogo; e os integrantes das Carreiras de Auditoria da Re-
ceita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. 

No entanto, as pessoas previstas nos incisos I 
(Forças Armadas), II (órgãos de segurança pública), III 
(guardas municipais), V (agentes operacionais da ABIN 
e os agentes do GSI da Presidência da República) e 
VI (órgãos policiais da Câmara e do Senado) do art. 6º 
tiveram reconhecido o direito de portar arma de fogo 
de propriedade particular ou fornecida pela respectiva 
corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, com 
validade em âmbito nacional para aquelas constantes 
dos incisos I, II, V e VI. 

Não nos parece razoável, contudo, que este mes-
mo direito não seja reconhecido a agentes peniten-
ciários, os integrantes das escoltas de presos e das 
guardas portuárias, quando fora de serviço. Estariam 
eles menos sujeitos a risco de morte que os guardas 
municipais, que os agentes operacionais da ABIN, que 
os agentes do GSI da Presidência da República ou que 
os policiais da Câmara e do Senado?

Não é crível que aquele que age em detrimento 
da liberdade do preso esteja totalmente seguro quan-
do fora de serviço, mormente em face do sentimento 
que se desenvolve entre estes profissionais e familia-
res e comparsas de detentos, ou mesmo entre estes 
profissionais e ex-detentos.

O mesmo se diga quanto aqueles que, a despei-
to de aposentados, continuam submetidos ao risco da 
atividade que levaram o Estado a reconhecer a neces-
sidade do porte. É dizer, as razões que levam um cri-
minoso a odiar seu algoz, não deixam de existir com 
a aposentadoria do agente que o prendeu.

De outra parte, também não se apresenta razo-
ável, a despeito de o legislador ter dado porte de ar-
mas a todos os integrantes das Forças Armadas, na 
forma do inciso I do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 – por reconhecer, vale dizer, o ris-
co a que estão submetidos em razão da qualidade de 
militares – que certos membros das Forças Armadas 
tenham e outros não, como ocorre hoje.

Isto posto, considerando que o inativo da ativida-
de persecutória penal continua submetido aos riscos 
da profissão, bem como todo oficial das Forças Arma-
das, independentemente de sua graduação, e, ainda, 
levando em conta a necessidade que estes agentes 
públicos têm de portarem arma para proteção pessoal, 
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é que espero obter o devido apoio para a aprovação 
de mais este projeto de lei, na salvaguarda daqueles 
que colocaram suas próprias vidas em prol da prote-
ção da dos demais cidadãos brasileiros. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Marcelo Itagiba, Deputado Federal – PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.027, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, a fim de isentar de tarifa de pedágio 
os veículos automotores de duas rodas.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo isentar de pe-

dágio os veículos automotores de duas rodas.
Art. 2º A Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, 

passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

“Art. 28. ........................................... ......
II – ...... .......................................... ........
e) isenção dos veículos automotores de 

duas rodas a tarifas de pedágio cobradas pela 
utilização da via rodoviária.” (NR)

“Art. 34-A.. ......................................... ....
§2º. ............................................... .........
VI – isenção dos veículos automotores de 

duas rodas a tarifas de pedágio cobradas pela 
utilização da via rodoviária, vedado o cômputo 
do fluxo desse tipo de veículo no cálculo do 
valor da tarifa.” (NR)

“Art. 35...... ........................................ ....
XVIII – a isenção de que trata o inciso VI 

do §2º do art. 34-A.” (NR)

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

Justificação

De acordo com o art. 175 da Constituição Federal, 
incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos, 
sendo que a lei disporá sobre o regime das empre-
sas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

os direitos dos usuários; política tarifária; e a obrigação 
de manter serviço adequado.

Veja-se que, com isso, a Carta Magna prevê que 
os serviços públicos podem ser prestados de forma 
indireta, sob o regime de concessão ou permissão, 
assegurados os direitos dos usuários, a obrigação de 
manter serviço adequado e política tarifária.

Dentre os serviços públicos que tem sido objeto 
concessão, com autorização legal, encontra-se a ad-
ministração e conservação de rodovias e outras vias 
de tráfego. Neste sentido, a Lei federal 10.233/01, que 
criou a Agencia Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT e regula a concessão de “exploração de infra-
estrutura de transporte publico” federal (art. 13, I.) 

Este diploma legal, em diversos dispositivos, deixa 
claro que tal exploração, pela concessionária, será re-
munerada mediante a cobrança de tarifas, e que deve-
rão atender ao principio da” modicidade” (art. 28, I.).

O presente projeto, em consonância com essa 
diretriz legal, estabelece que, a despeito dos custos 
da concessionária com a manutenção da rodovia que 
explora, os veículos automotores de duas rodas serão 
isentos da cobrança de pedágio.

A explicação é simples. Os veículos automotores 
de duas rodas não acarretam custo à concessionária, 
na medida em que o peso desses veículos não chegam, 
nem de longe, a afetar a estrutura asfáltica construída 
para receber o peso de caminhões de carga.

O projeto atenta também para o fato, em alinha-
mento com o princípio da modicidade, de que referida 
isenção não acarretará qualquer repasse de pretensos 
custos adicionais ao preço do pedágio, razão pela qual 
solicito o apoio dos Pares para a aprovação de mais 
este projeto que tem como motivação maior o aperfei-
çoamento da cidadania brasileira. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009.  De-
putado Marcelo Itagiba, PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.029, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Estabelece o fornecimento de ensino 
aos empregados pela empresa empregado-
ra como hipótese de desconto no Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica, e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
4086/2008. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objeto estabelecer o for-

necimento de ensino aos empregados pela empresa 
empregadora como hipótese de desconto no Imposto de 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 53905 

Renda da Pessoa Jurídica, vedando o cômputo da des-
pesa como salário indireto, para todos os fins legais.

Art. 2º O valor gasto com o fornecimento de en-
sino aos empregados pela empresa empregadora, em 
qualquer área do conhecimento e em qualquer nível 
de escolaridade, pode ser descontado do valor a ser 
pago a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. É vedado o cômputo do gasto 
a que se refere o caput como salário para fins fiscais, 
trabalhistas e previdenciários.

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

Justificação

Chegou ao meu conhecimento fato da maior gra-
vidade, por sua incoerência e falta de razoabilidade.

Trata-se da circunstância de que empresários 
que tomaram a iniciativa de fornecer cursos educa-
cionais aos seus empregados estão sendo vitimados 
pelo próprio Estado, no sentido de que pagarão, coer-
citivamente, mais tributos por isso.

É que os fiscais da Previdência Social e do Traba-
lho consideram o caso como hipótese de pagamento 
de salário indireto, fazendo com que a iniciativa em-
presarial consista em motivo para cálculo retroativo do 
valor de contribuição ao INSS. 

O cálculo tem gerado multas e valores de contri-
buição a serem complementados, e, com isso, também 
o desestímulo daqueles que se prestam a fornecerem 
o benefício em prol de muitos que, de outra maneira, 
jamais terão a oportunidade de estudar.

A postura absurda do Estado tem outra conse-
qüência. É que, considerado salário indireto, o forne-
cimento do serviço gera também disparidade salarial 
entre os empregados da empresa.

E nem se diga que se trata de investimento de 
interesse da própria empresa. Mesmo que o seja, 
ainda assim não se justifica abrir mão de algo que o 
mercado naturalmente desenvolveu em prol da função 
social do capital empresarial. Isso sem perder de vista 
a qualificação da própria empresa para a concorrên-
cia cada vez mais aberta a um mundo globalizado e 
desenvolvido.

Ao invés de invocar aumento da carga fiscal da 
empresa brasileira que desempenha a sua função social 
disponibilizando ensino aos seus empregados, a atitu-
de deve ser incentivada para que possa se transformar 
em mais um veículo de acesso de nossa população 
à educação, razão pela qual espero seja a presente 
proposta apoiada pelos Pares.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2009. – Mar-
celo Itagiba, Deputado Federal – PMDB/RJ

PROJETO DE LEI Nº 6.031, DE 2009 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Altera a redação de dispositivos da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Despacho: Apense-se À(Ao) Pl-
2613/2000. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação de dispositivos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Art. 2º. Acrescente-se, um inciso ao art. 81 da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dando-lhe a se-
guinte redação:

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou 
ao adolescente de:

I – armas, munições e explosivos;
II – bebidas alcoólicas;
III – cigarros;
IV – produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica ainda 
que por utilização indevida;

V – fogos de estampido e de artifício, ex-
ceto aqueles que pelo seu reduzido potencial 
sejam incapazes de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização indevida;

VI – revistas e publicações a que alude 
o art. 78;

VII – bilhetes lotéricos e equivalentes. 
(NR)”

Art. 3º. O art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 243. Vender, fornecer, ainda que gra-
tuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a criança ou adolescente, sem justa 
causa, bebida alcóolica, produtos fumígenos 
ou outros cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica, ainda que por 
utilização indevida:

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

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

Justificação

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, e à dignidade, 
dentre tantos. 
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Considerando tal premissa, apresentamos a pre-
sente proposição com o fito de corrigir uma lacuna 
existente na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão desta 
não ter previsto a expressão cigarros em um dos in-
cisos do artigo 81 e de semelhante modo a referência 
a produtos fumígenos no art. 243.

Vivenciamos cada dia mais grandes campanhas 
de conscientização para que a população brasileira 
pare de fumar. No entanto, os estabelecimentos que 
vendem produtos fumígenos nem sempre cumprem 
o seu papel quando o assunto é a venda de cigarros 
a adolescentes. Embora a legislação tenha previsto 
pena de 2 a 4 anos a quem vende, fornece, ministra 
ou entrega a menores de 18 anos produtos que gerem 
dependência. 

Essa questão não engloba somente os estabele-
cimentos comerciais como dispõe a lei, mas esta alcan-
ça outros limites além da venda. Daí acrescentarmos 
as expressões cigarros e produtos fumígenos para 
explicitar no texto do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente tais indicações. Reforçando os cuidados que 
devem ter aqueles que inadvertidamente ou de pro-
pósito vendem, fornecem, ministram ou entregam aos 
menores de 18 anos produtos que gerem dependência. 
O acesso de adolescentes a cigarros é irrestrito, como 
podemos ver em toda a parte. Agora, como estes têm 
contato com o fumo ninguém se arrisca dizer ou se 
omitem, simplesmente. 

De acordo com o posicionamento de psiquiatras, 
na adolescência o sistema nervoso central ainda está 
em maturação e o contato com cigarro nesse perío-
do aumenta de cinco a seis vezes a possibilidade de 
a pessoa se tornar dependente. Frisando ainda que 
aproximadamente 90% dos dependentes de drogas 
ilícitas começam o vício com drogas lícitas – cigarro 
e álcool.

Assim, é pressuposto essencial desta iniciativa 
proporcionar elementos que facilitem o correto de-
senvolvimento físico e psicológico das crianças e dos 
jovens brasileiros, por isto espero poder contar com o 
apoio dos meus nobres Pares para a aprovação deste 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho.

PROJETO DE LEI Nº 6.034, DE 2009 
(Do Sr. Cleber Verde)

Regulamenta o § 3º do art. 201 da 
Constituição Federal que trata da atualiza-
ção dos salários de contribuição conside-
rados para o cálculo do benefício previden-
ciário de prestação continuada.

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
 Artigo 1º. Na atualização dos salários de contri-

buição considerados para o cálculo de qualquer bene-
fício previdenciário de prestação continuada do regi-
me geral de previdência social será utilizado o IGP-M 
/ FGV – Índice Geral de Preços do Mercado medido 
pela Fundação Getúlio Vargas. 

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

Justificação

Considerando que o parágrafo 3º do artigo 201 
da Constituição Federal dispõe:

“§ 3º Todos os salários de contribuição 
considerados para o cálculo de benefício serão 
devidamente atualizados, na forma da lei.”

A regulamentação desse parágrafo 3º do artigo 
201 da Constituição Federal se faz necessário, com o 
objetivo de conformar esse dispositivo constitucional 
com um índice que abrange toda a população, sem 
distinção do nível de renda.

O IGP-M / FGV é um índice é formado pelo IPA-M 
(Índice de Preços por Atacado – Mercado), IPC-M (Ín-
dice de Preços ao Consumidor – Mercado) e INCC-M 
(Índice Nacional do Custo da Construção – Mercado), 
com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. A 
pesquisa de preços é feita entre o dia 21 do mês an-
terior até o dia 20 do mês atual. 

Esses indicadores medem itens como bens de 
consumo (um exemplo é alimentação) e bens de pro-
dução (matérias-primas, materiais de construção, en-
tre outros). Entram, além de outros componentes, os 
preços de legumes e frutas, bebidas e fumo, remédios, 
embalagens, aluguel, condomínio, empregada domés-
tica, transportes, educação, leitura e recreação, ves-
tuário e despesas diversas (cartório, loteria, correio, 
mensalidade de Internet e cigarro, entre outros).

O IGP-M/FGV é um índice mais popular e de-
mocrático e seu período de aferição é do dia vinte e 
um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência, 
que diferencia do IGP-DI/FGV é que este refere-se a 
período do dia um ao dia trinta do mês em referência 
e é menos conhecido da sociedade.
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Reafirmando, o IGP-M/FGV é um índice que 
abrange toda a população, sem distinção do nível de 
renda.

Sala das Sessões, 10 setembro de 2009. – De-
putado Cleber Verde, Líder PRB – MA.

PROJETO DE LEI Nº 6.042, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Tipifica o crime de difusão de violên-
cia.

Despacho: Apense-se À(Ao) Pl-
1654/1996. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei tipifica, no Código Penal, o crime 

de difusão de violência.
Art. 2º. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 287-A:

“Difusão de violência
Art. 287-A: Importar, fabricar, vender, ex-

por à venda, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar, por qualquer meio, jogos eletrônicos 
que induzam à prática de atos violentos ou ao 
cometimento de crime.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.” 

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

Justificação

O projeto que ora apresento tem por finalidade 
tentar coibir a propagação de uma conduta que está a 
cada dia gerando mais danos nas sociedades contem-
porâneas: a difusão dos jogos eletrônicos que invadiram 
a sociedade e estimulam toda sorte de perversidade.

Dentre esses jogos, há um de procedência japone-
sa, chamado Rapelay, que circula clandestinamente por 
muitas ruas brasileiras, cuja estória “começa quando um 
jogador encontra a mulher em uma estação de metrô e 
começa a molestá-la. Os estupros acontecem primeiro 
no trem e depois em um parque da cidade. Se o autor 
conseguir fotografar a vítima chorando, ele consegue 
acesso às duas filhas e também as violenta e obriga 
todas a abortar.” (O Estado de São Paulo, terça-feira, 
24 de março de 2009; C2-Cidades/Metrópole).

Além de ter como foco a violência sexual, o jogo 
também choca ao mostrar casos de pedofilia, pois uma 
das vítimas usa uniforme de estudante e se dá em um 
quarto com ursos de pelúcia.

 Não se trata aqui de censurar conteúdos eróti-
cos. Trata-se de coibir a prática virtual de atos consi-
derados criminosos pela legislação brasileira, uma vez 
essa prática virtual induz à prática das ações na vida 
real, onde “aquilo que é horroroso se torna banal e até 
divertido”. ( O Estado de São Paulo, segunda-feira, 6 
de abril de 2009; A2-Espaço Aberto.)

A fim de que se possa reprimir e condenar os 
responsáveis pela propagação desses jogos, o país 
necessita de um tipo penal que criminalize o estímulo 
à prática de crimes virtuais. Produzir e comercializar 
jogos que premiam qualquer conduta delituosa tem de 
ser crime previsto em lei.

Creio que esse tipo ficaria bem localizado no Tí-
tulo IX, da Parte Especial do Código Penal, que trata 
dos Crimes Contra a Paz Pública.

Pela importância da matéria, contamos com o 
apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste pro-
jeto.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 6.045, DE 2009 
(Do Sr. Manoel Junior)

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para permitir a dedução de 70% 
dos gastos com empregado doméstico da 
base de cálculo do imposto de renda da 
pessoa física.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta Lei permite às pessoas físicas dedu-

zirem os gastos com empregado doméstico da base 
de cálculo do imposto de renda.

Art.2º Acrescente-se o inciso VII ao art. 4º e a 
alínea h, ao inciso II do art.8º da Lei 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995:

“Art.4º.... ............................................ ....
.... ..................................................... .....
VII – a 70% dos gastos correspondente 

a salários, encargos trabalhistas e previden-
ciários de até três empregados domésticos, 
regularmente contratados.” (NR).” 

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

.... .................................................... ......
“Art.8º........ .......................................... ..
..... ..................................................... ....
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II-..... ................................................. .....
h) a 70% dos gastos correspondente a 

salários, encargos trabalhistas e previdenciá-
rios de até três empregados domésticos, re-
gularmente contratados.” (NR)

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

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação e aplica-se a partir do primeiro dia do exercício 
financeiro subseqüente.

 
Justificação

O objetivo do presente projeto de lei é esti-
mular a contratação e a regularização do vínculo 
empregatício dos empregados domésticos e deso-
nerar o empregador concedendo-lhe um beneficio 
fiscal. Isso porque a assustadora manutenção dos 
altos índices de relações informais de trabalho do-
méstico, com graves repercussões na Previdência 
Social e, acima de tudo, na vida de nossos cida-
dãos impõem medidas imediatas, capazes de re-
duzir tal distorção.

Considerando que o desemprego, devasta a teia 
das relações sociais, e as relações de trabalho infor-
mal, que desviam recursos da Previdência Social, en-
tendemos que essa medida de cunho social e fiscal 
possibilitará a redução do pagamento do imposto de 
renda com os gastos trabalhistas e previdenciários 
dos trabalhadores domésticos e aumentará as van-
tagens sociais a milhões de trabalhadores no nosso 
País. Os incentivos fiscais buscam o equilíbrio de si-
tuações econômicas e sociais. Nada mais próprio que 
sua adoção como forma de estimular a contratação 
formal de milhares de pessoas, que buscam honesta-
mente o sustento próprio e de sua família através do 
trabalho doméstico.

Por estas razões essa medida significará o aumento 
das contribuições previdenciárias, além de contribuir para 
a elevação do número de empregos formais no Brasil.

Sabe-se também que o pagamento de FGTS 
para o empregado doméstico é facultativo. Com a 
possibilidade de deduzir o valor gasto com FGTS do 
imposto de renda, estimula-se decisivamente o paga-
mento desse direito social ao maior número de traba-
lhadores, o que também ressalta o conteúdo social da 
dessa proposta.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio 
de nossos eminentes Pares para a aprovação dessa 
proposição.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Manoel Junior.

PROJETO DE LEI Nº 6.046, DE 2009 
(Do Sr. Alex Canziani)

Modifica o Código de Trânsito Brasilei-
ro, para caracterizar o crime de embriaguez 
à direção de veículo automotor. 

Despacho: Apense-se À(Ao) Pl-
5607/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica a Lei Nº 9.503, de 1997, 

que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro”, com o 
propósito de estabelecer nova caracterização para o 
crime da embriaguez à direção de veículo automotor, 
assim como de revogar o dispositivo que condiciona a 
constatação da embriaguez à obtenção de resultado 
positivo em teste de alcoolemia.

Art. 2º O art. 306 da Lei Nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na 
via pública, sob a influência de álcool ou subs-
tância de efeitos análogos, expondo a dano 
potencial a incolumidade de outrem.

Penas – Detenção, de seis meses a três 
anos, multa e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.”

Art. 3º Revoga-se o art. 276 da Lei Nº 9.503, de 
1997.

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

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro – Lei Nº 9.503/97 
– precisa ser constantemente aperfeiçoado, daí nossa 
pretensão com este projeto de lei. A proposta cuida, 
basicamente, de engendrar algumas modificações em 
partes da lei dedicadas ao controle da embriaguez ao 
volante, de sorte a tornar a legislação mais rigorosa 
para com aqueles que cometem crimes de trânsito, 
impedindo-os de recorrer a dispositivos constitucionais 
que, no caso, funcionam como mero subterfúgio para os 
que desejam se esquivar de prováveis condenações.

O art. 276, por exemplo, precisa ser inteiramente 
revogado, pois ao se referir à concentração de álcool 
por litro de sangue, subentende-se que se deve realizar 
o teste do “bafômetro” ou exame de sangue, o que leva 
o condutor a invocar o princípio constitucional de que 
ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. 
E pior: acaba vinculando as penalidades administrativas 
previstas no art. 165 – multa (cinco vezes), suspensão 
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da habilitação por 12 meses e recolhimento do docu-
mento de habilitação – à comprovação da embriaguez 
por intermédio dos exames mencionados.

O próprio art. 306 precisa ser retificado e re-
tornar ao texto original, que é mais abrangente, pois 
não vincula o motorista ao teste do “bafômetro” ou ao 
exame de sangue, bastando que ele esteja colocando 
em risco a vida de pessoas ao longo da via. Com esse 
texto, será mais fácil aplicar a lei, posto que poderá 
ser demonstrado por todos os meios de prova admi-
tidos em direito – exame clínico, observação comum, 
testemunho – que o condutor se achava embriaga-
do, apresentando os sinais típicos desse estado, tais 
como o andar inseguro, palavras incoerentes e hálito 
característico.

Esta proposta foi uma sugestão do Diretor da 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de 
Londrina, Major Sérgio Dalbem.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Alex Canziani.

PROJETO DE LEI Nº 6.048, DE 2009 
(Do Sr. Major Fábio)

Estabelece o reajuste anual dos be-
nefícios em manutenção do Regime Geral 
de Previdência Social para o ano de 2010, 
atribuindo aumento real para todos os be-
nefícios de forma escalonada.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
6034/2009. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O reajuste anual dos benefícios em ma-

nutenção do Regime Geral de Previdência Social refe-
rente ao ano de 2010 será concedido de acordo com 
a regra a seguir:

I – benefícios com valor inferior ou igual 
a cinco salários mínimos, mediante aplicação 
do percentual correspondente à variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, apurado pela Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, acrescido de percentual equivalente à 
taxa de crescimento real do Produto Interno 
Bruto – PIB, apurada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE para o ano 
de 2008.

II – benefícios com valor maior que cinco 
e inferior a oito salários mínimos, mediante apli-
cação do percentual correspondente à variação 
do INPC, acrescido de percentual equivalente 

a cinquenta por cento da taxa de crescimento 
real do PIB para o ano de 2008.

III – benefícios com valor superior ou igual 
a oito salários mínimos, mediante aplicação 
do percentual correspondente à variação do 
INPC, acrescido de percentual equivalente a 
vinte por cento da taxa de crescimento real do 
PIB para o ano de 2008.

§1º Fica excetuada, para o ano de 2010, 
a regra do caput do art. 41-A da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991.

§2º Nos casos em que a aplicação dos 
percentuais diferenciados previstos neste ar-
tigo acarretar para as faixas de rendimento 
superiores benefício inferior ao valor máximo 
da classe antecedente, o benefício será ma-
jorado para o mesmo valor correspondente ao 
limite superior da classe antecedente.

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

Justificação

A intenção de valorização do salário mínimo, 
mediante concessão de ganhos reais é, sem dúvida, 
meritória. Trata-se finalmente de reconhecer que os 
salários da população de baixa renda estavam muito 
defasados para propiciar o mínimo necessário à sub-
sistência do trabalhador e de sua família.

No entanto, a atual política de concessão de ga-
nho real apenas para aqueles que percebem exata-
mente o valor correspondente ao salário mínimo, sem 
estabelecer qualquer escalonamento, é injusta peran-
te os demais trabalhadores. Trata-se de um corte que 
cria duas categorias: os que percebem um salário mí-
nimo e, portanto, merecem o reconhecimento de que 
seu salário estava defasado, e, de outro lado, os que 
ganham mais de um salário mínimo (ainda que seja 
apenas um real a mais), onde se subentende, pela 
política em vigor, que não há reconhecimento de de-
fasagem salarial.

Tal medida cria uma ampliação do número de 
trabalhadores que percebem salário mínimo, mas esta-
mos certo de que não é isso que o país deseja para se 
desenvolver. De fato, é necessário reduzir a desigual-
dade de rendas no país, porém a atual solução nivela 
os brasileiros pelo patamar mínimo, sem assegurar à 
classe média baixa e classe média, melhores condições 
de vida. Ao contrário, passam a reduzir essas classes 
de renda e incluí-las na classe baixa.

Quem recebia em 1995, por exemplo, um benefí-
cio de R$200,00, correspondente à dois salários míni-
mos da época, hoje recebe R$542,77, o que equivale 
a 1,17 salários mínimos. Em mais alguns anos, esse 
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trabalhador terá seu benefício igual a um salário mí-
nimo. Diante desse fato, indagamos: é justo que esse 
segurado tenha contribuído por muitos anos com va-
lor muito superior ao colega que a vida toda recolheu 
sobre o salário mínimo e ambos acabarem recebendo 
o mesmo montante de aposentadoria? 

Somos favoráveis aos reajustes diferenciados que 
têm sido propiciados ao salário mínimo, mas não com 
a diferenciação expressiva que vem ocorrendo desde 
2004, em percentual médio correspondente a mais do 
que o dobro do reajuste dos demais benefícios.

A atual política desestimula os contribuintes que 
ganham pouco mais do que o salário mínimo a con-
tribuir sobre o valor total de seus rendimentos, já que, 
no futuro, pela política de concessão de ganhos reais 
apenas ao salário mínimo, sua renda acabará corres-
pondente ao valor do piso previdenciário.

Tal desestímulo é potencializado, no caso do con-
tribuinte individual, que tem a opção de obter redução 
da alíquota de 20% para 11%, se realizar contribuição 
sobre o piso previdenciário e abrir mão da aposenta-
doria por tempo de contribuição.

Diante desses argumentos, apresentamos a pre-
sente proposição com o intuito de estabelecer, para 
o ano de 2010, além da correção dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo 
IBGE, ganhos reais de forma escalonada para todos 
os beneficiários.

Propomos que os benefícios de valor de até 5 
salários mínimos tenham aumento real corresponden-
te à taxa de crescimento do Produto Interno Bruto – 
PIB. Registramos que o corte de 5 salários mínimos, 
corresponde a uma pessoa de classe média. Para 
aqueles segurados que recebem entre 5 e 8 salários 
mínimos, o aumento real sugerido é de 50% da taxa 
de crescimento do PIB e, para os que recebem valor 
igual ou superior a 8 salários mínimos, de 20% da re-
ferida taxa.

Sugerimos, ainda, que nos casos em que o per-
centual de aumento diferenciado acarretar a distorção 
do benefício de faixa de rendimento menor ter valor 
absoluto superior ao daquele que estava em classe 
de renda superior, que o benefício seja majorado para 
igualar ao aumento máximo da classe antecedente. 
Tal distorção irá ocorrer para os benefícios cujo valor 
se situam no limite inferior de cada uma das faixas de 
renda determinadas, ou seja, pouco acima de 5 ou 8 
salários mínimos, mas a regra inserta no §2º do art. 1º 
da proposição promove sua correção.

De fato, é importante a redução da desigualdade 
de renda em nosso país, ou seja, reduzir a distância 
entre os ricos e pobres. No entanto, o Regime Geral 

de Previdência Social possui um teto de R$ 3.218,90 
para o valor dos benefícios, que propicia reposição 
da renda de uma pessoa de classe média, mas não 
das classes mais altas. Aqueles com renda superior, 
acabam por planejar sua aposentadoria por meio de 
sistemas complementares de previdência ou renda 
imobiliária. Assim, certamente, a concessão de ganhos 
reais para todos os benefícios da previdência social, 
desde que de forma escalonada, propiciará uma me-
lhor distribuição de renda do que a atual política de 
valorização exclusiva do salário mínimo.

Pelo alcance social da medida proposta, pedi-
mos o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Major Fábio 

PROJETO DE LEI Nº 6.050, DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

SUGESTÃO Nº 120/08

Dispõe sobre o serviço comunitário 
compulsório para formandos em Medicina e 
Odontologia em universidades públicas.

Despacho: Apense-se à(Ao) PL-
2598/2007. em Consequência, Determino Que 
o PL 2598/07 e Seus Apensados Passem a 
Tramitar Sujeitos à Competência de Plenário 
e em Regime de Prioridade.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os formandos em universidades e institui-

ções de ensino superior públicas nas áreas de Medi-
cina e Odontologia estão obrigados a prestar serviço 
comunitário compulsório pelo prazo de um ano após 
a conclusão do curso.

Parágrafo único. Os serviços compulsórios a que se 
refere o caput não serão remunerados, terão carga horá-
ria de meio expediente e serão exercidos em unidades de 
saúde municipais, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 2º Ao ingressar nas instituições de ensino 
aludidas no art. 1º o estudante assinará um termo de 
compromisso assumindo a ciência das condições de 
prestação do serviço e de que o não cumprimento do 
serviço comunitário implicará sanções pecuniárias, na 
forma prevista em regulamento.

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

Justificação

A apresentação do presente Projeto é resultado 
de uma Sugestão encaminhada à Comissão de Legis-
lação Participativa pela Presidente da Associação das 
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Câmaras Municipais da Região Doze – ACAMDOZE, 
Vereadora MARLA TURECK DINIZ, a partir de Re-
querimento enviado à aludida entidade pelo Verea-
dor ISIDORO DA SILVA MORAES, representante do 
povo da municipalidade de Campo Mourão, Estado 
do Paraná.

A egrégia Comissão entendeu como justas as 
alegações contidas naquela Sugestão e decidiu pela 
apresentação de proposição, conforme previsto no 
Regimento da Casa.

De fato, os Governos Federal, Estaduais e, em 
alguns casos, Municipais investem somas altíssimas 
na formação de estudantes em instituições públicas. 
Tal investimento é feito em detrimento da educação 
fundamental, média e técnica e, ao se formarem, os es-
tudantes não dão nenhum retorno para a população.

Assim, a intenção do Projeto é de que os egressos 
de escolas médicas e de odontologia públicas pres-
tem serviços à comunidade em meio expediente pelo 
período de um ano, após sua graduação.

Isto posto, certos da justeza e grande alcance so-
cial dessa proposição, esperamos contar com o apoia-
mento de nossos ilustres Pares para sua aprovação 
em ambas as casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Roberto Britto, Presidente.

SUGESTÃO Nº 120, DE 2008 
(Da Associação das Câmaras Municipais  

da Microrregião Doze – Acamdoze)

Sugere projeto de lei para que todo 
profissional da área médica e odontológi-
ca, que concluir a graduação em universi-
dades públicas, preste serviço voluntário 
por determinado tempo, atendendo à po-
pulação carente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

I – Relatório

A sugestão em epígrafe foi encaminhada à Co-
missão de Legislação Participativa no ano de 2008 pela 
Presidente da Associação das Câmaras Municipais 
da Região Doze – ACAMDOZE, Vereadora MARLA 
TURECK DINIZ, a partir de Requerimento enviado à 
aludida entidade pelo Vereador ISIDORO DA SILVA 
MORAES, representante do povo da municipalidade 
de Campo Mourão, Estado do Paraná.

No citado Requerimento, o ilustre Vereador solicita 
que seja sugerida a este Órgão Técnico da Câmara dos 
Deputados a elaboração e apresentação de “Projeto de 
Lei Ordinária com a intenção de se criar Lei, em que 
todo profissional da área médica e odontológica que 

se formar em universidades públicas, preste serviço 
voluntário (sic) por determinado tempo atendendo a 
(sic) população carente”.

Justificando sua iniciativa, o ínclito representante 
do povo de Campo Mourão aduz argumentos no sentido 
de que “milhares de profissionais... se formam utilizando 
das universidades públicas” e que “após se formarem... 
não há qualquer retribuição voluntária”.

Sugere, assim, que “todos os acadêmicos que 
se formem nas universidades públicas nestas áreas, 
devotem meio expediente de seu trabalho, durante 
determinado tempo, por exemplo, 01 (um) ano, aten-
dendo gratuitamente nos Postos de Saúde ou Hospi-
tais Municipais. Tal compromisso seria firmado pelo 
Profissional, assinando um Termo de Compromisso 
em sua matrícula na Universidade”.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Do Conhecimento

Seguindo o estabelecido no art. 32, XVII, “a”, do 
Regimento Interno desta Casa, esta sugestão de ini-
ciativa legislativa deve ser conhecida, pois se trata de 
proposta oferecida por sociedade filantrópica sem fins 
lucrativos, podendo ser classificada como “entidade 
organizada da sociedade civil”.

Do Mérito

Em primeiro lugar, deve-se corrigir um evidente 
equívoco contida na Sugestão em análise: não se trata 
de proposta para elaboração de uma lei que crie um 
serviço voluntário para os formandos em Medicina e 
Odontologia, de Universidades públicas, mas de um 
serviço compulsório, a que estariam obrigados to-
dos esses formandos, tendo em vista que, conforme 
alude o eminente Vereador, para ingressar em uma 
Universidade Pública, o aluno seria obrigado a assinar 
o referido “Termo de Compromisso”.

Secundariamente, gostaríamos de destacar a tra-
mitação na Casa do Projeto de Lei nº 2.598, de 2007, 
que “obriga os estudantes de Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Fi-
sioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, que con-
cluírem a graduação em instituições públicas de ensino 
ou em qualquer instituição de ensino, desde que cus-
teados por recursos públicos, a prestarem serviços re-
munerados em comunidades carentes de profissionais 
em suas respectivas áreas de formação”, de autoria 
do ilustre Deputado GERALDO RESENDE.

A matéria encontra-se em apreciação, no que con-
cerne ao mérito, na Comissão de Seguridade Social e 
Família e tem como Relator designado o preclaro Depu-
tado LEANDRO SAMPAIO. Deverão ser ouvidas, igual-
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mente, as Comissões de Educação e Cultura, quanto 
ao mérito, e de Finanças e Tributação, e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania quanto aos pressupostos 
contidos no art. 54 do Regimento Interno.

Não obstante, cremos que a iniciativa enviada a 
esta Casa pelo digno representante do povo campo-
mourense contém elementos que podem representar 
um aperfeiçoamento da proposta já em tramitação no 
sentido de que seja criado um serviço social compul-
sório para formandos de medicina, odontologia e de 
outros cursos da área de saúde.

Isto posto, manifestamo-nos favoravelmente à 
transformação da Sugestão nº 120, de 2008 em pro-
posição legislativa desta Comissão, conforme Projeto 
de Lei anexo. 

Sala da Comissão, 18 de março de 2008. – 
Deputado Lincoln Portela, Relator.

PROJETO DE LEI Nº , DE 2009 
(Da Comissão de Legislação Participativa)

Dispõe sobre o serviço comunitário 
compulsório para formandos em Medicina e 
Odontologia em universidades públicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os formandos em universidades e institui-

ções de ensino superior públicas nas áreas de Medi-
cina e Odontologia estão obrigados a prestar serviço 
comunitário compulsório pelo prazo de um ano após 
a conclusão do curso.

Parágrafo único. Os serviços compulsórios a que se 
refere o caput não serão remunerados, terão carga horá-
ria de meio expediente e serão exercidos em unidades de 
saúde municipais, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 2º Ao ingressar nas instituições de ensino 
aludidas no art. 1º o estudante assinará um termo de 
compromisso assumindo a ciência das condições de 
prestação do serviço e de que o não cumprimento do 
serviço comunitário implicará sanções pecuniárias, na 
forma prevista em regulamento.

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

Justificação

A apresentação do presente Projeto é resultado de 
uma Sugestão encaminhada à Comissão de Legislação 
Participativa pela Presidente da Associação das Câma-
ras Municipais da Região Doze – ACAMDOZE, Verea-
dora MARLA TURECK DINIZ, a partir de Requerimento 
enviado à aludida entidade pelo Vereador ISIDORO DA 
SILVA MORAES, representante do povo da municipali-
dade de Campo Mourão, Estado do Paraná.

A egrégia Comissão entendeu como justas as 
alegações contidas naquela Sugestão e decidiu pela 

apresentação de proposição, conforme previsto no 
Regimento da Casa.

De fato, os Governos Federal, Estaduais e, em 
alguns casos, Municipais investem somas altíssimas 
na formação de estudantes em instituições públicas. 
Tal investimento é feito em detrimento da educação 
fundamental, média e técnica e, ao se formarem, os es-
tudantes não dão nenhum retorno para a população.

Assim, a intenção do Projeto é de que os egressos 
de escolas médicas e de odontologia públicas pres-
tem serviços à comunidade em meio expediente pelo 
período de um ano, após sua graduação.

Isto posto, certos da justeza e grande alcance so-
cial dessa proposição, esperamos contar com o apoia-
mento de nossos ilustres Pares para sua aprovação 
em ambas as casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 18 de março de 2008. – De-
putado Lincoln Portela, Relator.

III – Parecer da Comissão 

 A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, 
nos termos do Projeto de Lei que apresenta a Suges-
tão nº 120/2008, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Lincoln Portela. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Britto – Presidente, Eliene Lima e Dr. Tal-

mir – Vice-Presidentes, Emilia Fernandes, Iran Barbosa, 
Jurandil Juarez, Luiza Erundina, Pedro Wilson, Fernando 
Ferro, João Dado, Lincoln Portela e Nazareno Fonteles. 

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Roberto Britto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.057, DE 2009 
(Do Sr. Professor Victorio Galli)

Dispõe sobre a extinção da punibilida-
de pelo pagamento de tributos nos casos 
de contrabando ou descaminho.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
46/1999. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a extinção da pu-

nibilidade pelo pagamento de tributos nos casos de 
contrabando ou descaminho.

Art. 2º O art. 34 da Lei 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995, que altera a legislação do imposto de 
renda das pessoas jurídicas, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos 
crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de 
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dezembro de 1990, na Lei nº 4.729, de 14 de 
julho de 1965, e no art. 334 do Código Penal 
– Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 
1940, quando o agente promover o pagamen-
to do tributo ou contribuição social, inclusive 
acessórios, antes do recebimento da denún-
cia. (NR)”

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

Justificação

Vetusta Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, 
de número 560, originada do Decreto-Lei 157/67, permitiu 
a extinção da ação penal ou da punibilidade do agente 
quando este tiver ilidido o pagamento de tributo, desde 
que ainda não tenha sido iniciada a ação penal. 

Pela Súmula, os crimes de contrabando e desca-
minho eram alcançados pela regra então vigente. To-
davia, mais tarde, outro Decreto-Lei (1.650/78) dispôs 
que a extinção não deveria ser aplicada aos crimes de 
contrabando ou descaminho (art. 334 do Código Penal 
– Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940).

Depois de várias idas e vindas oriundas da edição 
de outras normas legais, em que se aplicava ou não 
a extinção da punibilidade aos crimes do art. 334 do 
CP, sobreveio a Lei 9.249/95 que estabeleceu em seu 
artigo 34 que a extinção se aplicava aos delitos defi-
nidos na Lei 8.137/90 e 4.729/65, desde que o agente 
promovesse o pagamento do tributo ou contribuição 
social, inclusive acessórios, antes do recebimento da 
denúncia.

Ocorre, então, que alguns tribunais, inclusive 
o Superior Tribunal de Justiça – STJ, vem aplicado, 
sponte sua, a regra desta Lei 9.249/95 aos crimes 
do art. 334 do CP. Mas isto ainda é controvertido, e 
muitos juízes ainda relutam em aplicar a extinção ao 
contrabando e descaminho.

Para que o tema seja pacificado e que não haja 
mais decisões díspares no Judiciário, é que apresen-
tamos a presente sugestão, que abarcaria no instituto 
da extinção da punibilidade, pelo pagamento do tributo, 
os delitos definidos no art. 334 do Código Penal. 

Urge que isto seja feito, a fim de pacificar o en-
tendimento jurisdicional. Deste modo, contamos com 
o apoio dos ilustres pares a esta proposta.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Professor Victorio Galli.

PROJETO DE LEI Nº 6.058, DE 2009 
(Do Sr. Cleber Verde)

Dispõe sobre a alteração no registro de 
nascimento dos filhos para a averbação do 
nome de sua mãe ou de seu pai que, após 

a separação judicial, voltou a usar o nome 
de solteira(o).

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
5562/2009. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º. Fica admissível a alteração no registro 

de nascimento dos filhos, para a averbação do nome 
de sua mãe ou de seu pai que, após a separação ju-
dicial ou divórcio, voltou a usar o nome de solteira ou 
de solteiro. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, fica esta-
belecido como requisito para a averbação, a 
inexistência de prejuízos para terceiros.

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

Justificação

Considerando a dificuldade de identificação dos 
filhos em virtude de geralmente da genitora haver op-
tado pelo nome de solteira após a separação judicial 
ou divórcio, a fim de que o novo patronímico materno 
seja averbado nos registro dos filhos; 

Considerando que é inerente à dignidade da 
pessoa humana a necessidade de que os documen-
tos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos 
fatos da vida das pessoas

Considerando que em julgamento do dia 
20/08/2009 a Terceira Turma do Tribunal Supe-
rior de Justiça proferiu o seguinte acórdão nº DF 
2008/0062175, no Recurso Especial nº 1.041.751, 
onde foi relator o Ministro Sidnei Beneti, onde o de-
cisum transcreve, acórdão proferido pela E. Ministra 
Nancy Andrighi, em outro acórdão precedente, que 
ora citamos:

“ Não há como negar a uma criança o 
direito de ter alterado seu registro de nasci-
mento para que dele conste o mais fiel retrato 
da sua identidade, sem descurar que uma das 
expressões concretas do princípio fundamental 
da dignidade da pessoa humana é justamente 
ter direito ao nome, nele compreendido o pre-
nome e o nome patronímico.”

Ainda no acórdão supracitado, o Ministro Sidnei 
Beneti, prescreveu:

“Na dignidade da pessoa humana reside, 
por sua vez, a origem dos direitos ao registro 
e à identificação o pelo nome e pela filiação, 
direitos estes irrenunciáveis. Assim, a docu-
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mentação pessoal, que viabiliza a identifica-
ção dos membros da sociedade, deve refletir, 
de forma fiel, a veracidade das informações 
incluída a relativa à filiação.”

A regulamentação dessa situação se faz ne-
cessário, inclusive, tendo em vista o interesse social 
e o princípio fundamental da dignidade da pessoa 
humana.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Cleber Verde, Líder PRB – MA.

 
PROJETO DE LEI Nº 6.062, DE 2009 

(Do Sr. José Aníbal)

Altera o art. 277 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a recusa de 
condutor de veículo automotor em se sub-
meter a testes, exames e perícia em caso 
de acidente de trânsito.

Despacho: Apense-se à(Ao) Pl-
6046/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta um § 4º ao art. 277 da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a recusa de con-
dutor de veículo automotor em se submeter a testes, 
exames e perícia em caso de acidente de trânsito.

Art. 2º O art. 277 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, Código de Trânsito, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 277. ............. ................ .................. 
............................. .............. ...................
§ 4º A recusa do condutor em realizar 

os testes, exames e perícia previstos no ca-
put deste artigo, presume o índice de concen-
tração de álcool ou a influência de qualquer 
outra substância psicoativa nos termos do 
art. 306, desde que acompanhada de outras 
provas como notórios sinais de embriaguez, 
excitação ou torpor, resultantes do consumo 
de álcool ou entorpecentes, apresentados 
pelo condutor.”

Justificação

Diante das estatísticas aterradoras de violên-
cia e morte no trânsito decorrente da combinação 
de direção de veículo automotor e o uso de drogas e 
bebida alcóolica, o Código de Trânsito (Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997) previu no seu art. 306, 

pena de detenção de seis meses a três anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor para quem 
conduzir veículo automotor, na via pública, estando 
com concentração de álcool por litro de sangue igual 
ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência 
de qualquer outra substância psicoativa que determi-
ne dependência.

A mesma Lei prevê em seu art. 277 que:
Art. 277 – Todo condutor de veículo automotor, 

envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo 
de fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver 
excedido os limites previstos no artigo anterior, 
será submetido a testes de alcoolemia, exames clíni-
cos, perícia, ou outro exame que por meios técnicos 
ou científicos, em aparelhos homologados pelo CON-
TRAN, permitam certificar seu estado. 

§ 2o A infração prevista no art. 165 deste 
Código poderá ser caracterizada pelo agen-
te de trânsito mediante a obtenção de outras 
provas em direito admitidas, acerca dos notó-
rios sinais de embriaguez, excitação ou torpor 
apresentados pelo condutor. 

§ 3o Serão aplicadas as penalidades e 
medidas administrativas estabelecidas no art. 
165 deste Código ao condutor que se recusar 
a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput deste artigo.” (NR).

Quem se recusa a fazer o teste, fica, apenas su-
jeito às penas administrativas do art. 165:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de álco-
ol ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência: 

Infração – gravíssima; 
Penalidade – multa (cinco vezes) e sus-

pensão do direito de dirigir por 12 (doze) me-
ses; 

Medida Administrativa – retenção do veí-
culo até a apresentação de condutor habilitado 
e recolhimento do documento de habilitação. 

Parágrafo único. A embriaguez também 
poderá ser apurada na forma do art. 277.” 

Ninguém duvida do quanto foi positiva a aplicação 
da Lei Seca para a redução das estatísticas de mortes 
de inocentes causadas por motoristas irresponsáveis. 
Um problema, porém, surgiu com a aplicação da Lei, 
relacionando o uso do bafômetro e o direito de não 
produzir provas contra si mesmo previsto no Pacto 
de San Jose e considerado, por alguns doutrinado-
res, como princípio de natureza constitucional, uma 
vez que estaria relacionado ao direito de permanecer 
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em silêncio, conforme dispõe o art. 5º, inciso LVIII da 
Constituição Federal.

Enquanto não se solucionam as dúvidas jurídi-
cas, não é possível aceitar que a redação insuficien-
te de um único dispositivo desacredite toda uma Lei 
perante a sociedade. Da mesma forma que a Lei que 
obrigou o cinto de segurança incorporou-se ao moto-
rista e salvou a vida de milhares de brasileiro, a Lei 
Seca já está criando novos comportamentos: É possí-
vel beber em qualquer lugar, desde que não se faça, 
concomitantente, o uso do automóvel. Foram criados 
“os amigos da vez”. 

Por essa razão, devemos alterar a Lei adotando 
mais uma contrapartida à recusa ao teste. A medida 
impedirá que eventuais criminosos se beneficiem de 
princípios constitucionais consagrados que devem 
amparar a todos. 

O Programa “Fantástico” da TV Globo, de 13 de 
setembro de 2009, mostrou excelente reportagem fa-
zendo um balanço da aplicação dos testes previstos 
pela Lei Seca, para identificar o uso de álcool e drogas 
pelos motoristas: 

“Justiça absolve motoristas que não pas-
saram pelo bafômetro

Advocacia-Geral da União afirma que o 
uso do bafômetro é legal e recusa em fazer o 
teste, crime.

Pouco mais de um ano depois de entrar 
em vigor, a chamada lei seca não funciona nos 
tribunais. As estatísticas comprovam a redução 
no número de acidentes de trânsito, mas um 
estudo mostra que a maioria dos motoristas 
processados depois que se recusaram a fazer 
o teste do bafômetro acaba não sendo conde-
nada na Justiça. Veja por quê, na reportagem 
de Sônia Bridi.

Madrugada, numa das avenidas que mais 
matam no Brasil: Avenida das Américas, no 
Rio de Janeiro. 

Fantástico – O senhor vai fazer o tes-
te?

Antônio Ferreira Ramos (vendedor) – 
Vou.

Fantástico – É a primeira vez?
Antônio – Não, em hipótese alguma. Fiz 

diversas vezes. Eu já perdi até o hábito de 
beber, até mesmo em casa, porque se o meu 
vizinho passar mal e eu tiver que socorrê-lo?

O Brasil inteiro já está familiarizado com 
este procedimento. Quem vem fazer o tes-
te vem convidado, não pode ser obrigado. A 
pessoa pode se recusar. É como o direito que 
o preso tem de se manter calado. Nenhuma 

pessoa pode ser obrigada a produzir provas 
contra ela mesma. O Código de Trânsito en-
tende, no entanto, que quem se recusa a fazer 
o teste e não prova que está em condições de 
dirigir pode perder a carteira por até um ano e 
paga uma multa de mais de R$900.

Só que alguns juízes estão derrubando 
essa punição. Desde que a lei seca entrou em 
vigor, em junho do ano passado, o advogado 
Aldo de Costa Campo pesquisou o resultado 
de processos judiciais contra pessoas con-
denadas por dirigir embriagadas, mas que se 
recusaram a fazer o teste do bafômetro.

“Num universo de 159 acórdãos, 159 de-
cisões segunda instância, 80% dos motoris-
tas que não se submeteram nem a exame de 
sangue, nem a exame por bafômetro acaba-
ram sendo absolvidos pela Justiça brasileira”, 
contata o advogado.

A cliente do advogado Sinbad Focaccia 
se envolveu num acidente leve, os policiais 
perceberam cheiro de álcool. Ela se recusou 
a fazer o teste, mas reconheceu ter tomado 
um copo de vinho. A polícia queria que o Ins-
tituto Médico Legal colhesse o sangue dela 
para análise. 

“Ninguém pode produzir prova contra si 
próprio. Então por isso que eu a orientei ela 
de forma definitiva a não fazer qualquer tipo 
de exame, nem se submeter a nada”, afirma o 
advogado. O caso acabou arquivado.

Os juízes que absolvem aqueles que se 
recusam a enfrentar o bafômetro baseiam suas 
sentenças na Constituição. Ela diz apenas que 
“o preso tem o direito de permanecer calado.” 
Mas em decisões passadas do Supremo Tribu-
nal Federal, a frase acabou inspirando novas 
interpretações. 

“O Supremo falou o seguinte: ‘nenhuma 
pessoa pode ser compelida a colaborar e nem 
tem obrigação de fornecer dados, elementos 
ou tecidos para ajudar a acusação”, esclarece 
o professor da FGV-RJ, Thiago Bottino.

Mas a Advocacia-Geral da União (AGU) 
discorda: afirma que a Constituição não men-
ciona a produção de provas contra si próprio. E, 
por isso, segundo a AGU, o uso do bafômetro 
é legal, e a recusa em fazer o teste, um crime. 
Pelo Código Penal, a desobediência pode levar 
a até seis meses de prisão e multa.

“O problema está na forma como a lei foi 
escrita, a nova lei”, explica Thiago Bottino. “A 
sociedade toda, ela tem o direito maior, que é 
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a segurança no trânsito. O objetivo maior da 
nossa legislação é um trânsito em condições 
seguras. Ele é um direito da população e é um 
dever do estado”, observa Fernando Duarte 
Lopes, da Associação Brasileira de Medicina 
no tráfego. 

Os números do Ministério da Saúde são 
um forte argumento a favor da luta contra ál-
cool e direção. As internações por acidentes 
caíram em 23% no segundo semestre do ano 
passado. As mortes caíram 22,5%. Quase 800 
vidas poupadas em seis meses. Uma morte 
evitada a cada seis horas.

“Eu parto do princípio de que quem não 
deve não teme”, afirma Fernando Diniz. Fer-
nando Diniz perdeu o filho de 20 anos, vítima 
de um motorista embriagado na Avenida das 
Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro.

“Acho que a coisa tem que ser severa 
quando você se trata da vida, da preservação 
da vida. Para que muitas pessoas não passem 
pelo infortúnio que eu passei, de perder um 
filho em plena efervescência de sua vida”, afir-
ma Fernando Diniz, pai da vítima.” 

Preocupado em buscar uma solução que não 
permita retirar da Lei a sua força na redução de es-
tatísticas tão duras, propomos mudar o Código de 
Trânsito, acrescentando um § 4º ao art. 277 que per-
mita, por um lado, ao condutor, recusar-se a fazer o 
teste – que lhe é exigido para configurar a condução 
de veículo automotor com o uso de álcool ou drogas 
– e, por outro, chamar esse cidadão à sua responsa-
bilidade, considerando presumida a concentração de 
álcool ou drogas proibida pela lei, em caso de recusa 
em fazer o teste.

A presunção da presença de álcool ou droga de-
verá vir acompanhada de outras provas como notório 
estado de embriaguês, excitação, torpor, etc., para 
configurar o crime do art. 306.

A possibilidade de uma contrapartida à recusa 
em fazer o teste, reforçará o trabalho da fiscalização 
que deve ser ampliada, e mudará o comportamento 
dos motoristas, pois todos, em sua defesa, passarão 
a pedir para soprar o bafômetro, e provarem que não 
beberam ou se beberam foi só um pouquinho, menos 
do que 6 decigramas e estão sujeitos, no máximo, à 
infração do art. 165.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado José Aníbal, Líder do PSDB na Câmara 
dos Deputados.

PROJETO DE LEI Nº 6.063, DE 2009 
(Do Sr. Beto Faro)

Veda a cobrança de taxas pelas ope-
radoras de cartão de crédito para transfe-
rência de pontos dos clientes para outros 
programas de fidelidade ou para recebimen-
to de prêmios, no âmbito dos programas 
correspondentes. 

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica vedado às operadoras de cartão de 

crédito cobrar de seus clientes taxas, tarifas ou encar-
gos sobre as transferências de pontos de seus pro-
gramas de relacionamento para outros programas de 
fidelidade, inclusive de companhias aéreas, ou para 
recebimento de prêmios e bônus. 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei 
Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação. 

Justificação

A indústria de cartões de crédito brasileira cresceu 
enormemente nos últimos anos. Dados da Associação 
Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs) demostram que o ano de 2008 encerrou 
com 124 milhões de cartões de crédito em circulação, 
2,2 bilhões de transações realizadas e movimentação 
superior a 215 bilhões de reais. 

Infelizmente, o Estado aparenta não estar acom-
panhando esse segmento com a eficiência devida. 
Apesar dos montantes envolvidos e da tendência de 
prevalência dos cartões de crédito como instrumentos 
de pagamento no varejo, o segmento persiste à mar-
gem de qualquer regulação setorial. Tal vácuo regula-
tório oferece as condições ideais para a ausência de 
competição entre os poucos atores e para a profusão 
de práticas cada vez mais abusivas em desfavor dos 
milhões de consumidores.

Tanto é assim que o setor de cartões, em quase 
todos os estados, lidera, em conjunto com o setor de 
telefonia, as reclamações no órgãos administrativos de 
proteção ao consumidor (Procons). O mais recente abuso 
consiste na cobrança de taxas para a efetuação da trans-
ferência dos pontos dos programas de relacionamento 
para as companhias áreas parceiras do programa.
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Ressalte-se que os programas de relacionamen-
to não constituem cortesia das operadoras de cartões. 
Traduzem ferramentas agressivas de captura de clientes 
num mercado com cada vez menos clientes disponíveis, 
fruto justamente da significativa expansão no uso dos 
cartões de crédito. Se existem custos operacionais para 
a implementação das transferências, as elevadas taxas 
de anuidade mostram-se mais do que suficientes para 
subsidiá-los, sem risco algum de comprimir as amplíssi-
mas margens de lucro dessa indústria tão proveitosa.

Curiosamente, a nova cobrança surge após o dis-
ciplinamento, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 
e Banco Central das tarifas bancárias. Não obstante 
sejam os bancos os maiores operadores de cartões de 
crédito, o serviço de cartão de crédito – por não consti-
tuir atividade financeira típica – aparentemente não foi 
objeto da Resolução Nº 3.518, de dezembro de 2007, 
que regulamentou a cobrança de tarifas por prestação 
de serviços pelas instituições financeiras.

Para fazer cessar essa prática indiscutivelmente 
abusiva e extremamente prejudicial ao consumidor, 
apresento o presente projeto, que proíbe a cobrança 
de taxas pelas operadoras de cartão de crédito sobre 
a transferência de pontos para outros programas de 
fidelidade ou para recebimento de prêmios. Para asse-
gurar a efetividade dessa determinação, a legislação 
proposta remete-se, em caso de descumprimento, ao 
eficiente instrumental punitivo previsto no CDC.

Contamos com o apoio dos nobres pares para 
sua aprovação e aperfeiçoamento.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Beto Faro.

PROJETO DE LEI Nº 6.065, DE 2009 
(Dos Srs. Acélio Casagrande e Paulo Piau)

Regulamenta as eleições para os muni-
cípios criados até 31 de dezembro de 2006 
e convalidados pela Emenda Constitucional 
nº 57, de 2008.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Art. 1º Esta Lei regulamenta as eleições para 
os municípios que foram criados até 31 de dezembro 
de 2006 e convalidados pela Emenda Constitucional 
nº 57/08.

Art. 2º. As eleições para prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores dos municípios que tenham sido criados 
até 31 de dezembro de 2006, serão realizadas no dia 

15 de novembro de 2009, devendo a posse dos eleitos 
ocorrer no dia 1º de janeiro de 2010.

Art. 3º O mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores eleitos de acordo com esta Lei coincidirá 
com o dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 
demais municípios brasileiros, eleitos em 03 de outubro 
de 2008, terminando em 31 de dezembro de 2012.

Art.4º Para as eleições previstas nesta Lei, o pra-
zo de filiação partidária dos candidatos encerrar-se-á 
no dia 15 de outubro de 2009.

Art. 5º. Somente poderão votar os eleitores dos 
respectivos municípios, regularmente inscritos até o 
dia 15 de outubro de 2009.

Art.6º Aplicam-se nas eleições de que tratam os 
artigos anteriores a legislação partidária vigente, e, 
no que couber, as regras da Lei nº. 9.504, de 30 de 
setembro de 1997.

Art. 7º. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-
truções para o fiel cumprimento desta Lei.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a des-
tacar crédito especial na forma requerida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, para fazer face às despesas rela-
tivas à efetivação do processo eleitoral estabelecido 
pela presente Lei.

Art.9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa regulamentar as 
eleições suplementares para os municípios que foram 
criados até 31 de dezembro de 2006, cuja lei tenha sido 
publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os 
requisitos restabelecidos na legislação do respectivo 
Estado à época de sua criação.

Estes municípios estavam com os atos de cria-
ção sub judice no Supremo Tribunal Federal, sendo 
contestado através de Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº. 2.737 e 3097, cuja ação foi prejudicada pela 
promulgação da Emenda Constitucional nº. 57 de 18 
de dezembro de 2008.

Em linhas gerais o processo eleitoral deverá se-
guir as leis 4.737, de 15 de Julho de 1965, que dispõe 
sobre o Código Eleitoral e a Lei nº. 9.504, de 30 de 
setembro de 1997.

O projeto prevê a realização das eleições para 
prefeito, vice-prefeitos e vereadores no dia 15 de no-
vembro de 2009 e a posse dos eleitos no dia 1º de ja-
neiro de 2010. Determina que o término dos mandatos 
coincida com os eleitos em 2008.

Fixa o prazo para filiação dos candidatos em 15 
de outubro, ou 30 (trinta) dias antes do pleito eleitoral, 
mesmo prazo para que os eleitores estejam cadastra-
dos na justiça eleitoral.
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Considerando a importância da matéria para a 
realização das eleições nos municípios abrangidos por 
este projeto de lei, estamos pedindo a urgência para 
esta matéria junto aos demais líderes partidários.

Plenário Ulysses Guimarães, 16 de Setembro de 
2009. – Acélio Casagrande Paulo Piau, Deputado 
.Federal Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.068, DE 2009 
(Do Sr. José Airton Cirilo)

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional” para acres-
centar-lhe o § 6º do art. 26 dispondo sobre 
orientação profissional dos alunos de en-
sino médio. 

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a vigorar acrescida do se-
guinte §6º:

Art. 26. . ........................................ .........
... ..................................................... ......
§ 6°.As escolas públicas e privadas de-

verão disponibilizar, em caráter extracurricular, 
orientação profissional aos alunos do ensino 
médio, que será prestado por psicólogos e 
pedagogos.

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

Justificação

Todos os anos centenas de alunos do ensino 
médio enfrentam o mesmo desafio: decidir qual será o 
curso que vai prestar no vestibular. Escolher uma pro-
fissão não é tarefa fácil para grande parte dos jovens. 
A decisão, que não é nada simples, vai refletir direta-
mente na carreira profissional que este aluno pretende 
seguir e, portanto, muitos sofrem com as dúvidas na 
hora da escolha. 

Uma das maneiras para ajudar o aluno a decidir 
qual a melhor carreira a ser seguida é fazer orienta-
ção vocacional, uma avaliação criteriosa realizada por 
profissionais habilitados que vão mostrar ao candidato 
quais seriam as carreiras que ele tem mais aptidão

A orientação vocacional vai além de um teste psi-
cológico. O teste é apenas mais um instrumento que 

o avaliador pode usar dentro de um processo maior 
que é a orientação profissional. São várias consultas, 
entrevistas, testes e outras atividades realizadas para 
se chegar num diagnóstico de orientação.

Assim, apresentamos esse projeto para que todos 
os alunos de ensino médio, de escolas públicas e privadas 
tenham acesso a essa ferramenta e façam sua orienta-
ção vocacional, porque este é um momento de reflexão 
importante, que vai decidir o futuro desses jovens.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2008. – 
Deputado José Airton Cirilo, PT/CE.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.810, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 56/2006 
AVISO Nº 78/2006 – C. CIVIL

Aprova o Texto do Acordo sobre Trans-
porte marítimo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América, celebrado em 
Washington, em 30 de setembro de 2005.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Transporte Marítimo, celebrado entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
da América, celebrado em Washington, em 30 de se-
tembro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

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

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

MENSAGEM Nº 56, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 78/06 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo sobre Trans-
porte Marítimo entre o Governo da Repú-
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blica Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América, celebrado em 
Washington, em 30 de setembro de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo sobre Transporte Marítimo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Es-
tados Unidos da América, celebrado em Washington, 
em 30 de setembro de 2005.

Brasília, 3 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio. 
Lula da Silva.

EM Nº 17 DAI/DSF/DEUC – PAIN-BRAS-EUA

Brasília, 18 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o 

anexo projeto de mensagem pela qual se submete à 
apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo 
sobre Transporte Marítimo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América, celebrado em Washington, em 30 
de setembro de 2005.

2. Em 2004, do total de US$20 bilhões exporta-
dos pelo Brasil aos EUA, US$15 bilhões (30 milhões 
de toneladas) foram pela via marítima, ou seja, 75%. 
Do total de US$11 bilhões importados pelo Brasil dos 
EUA, US$6 bilhões (12 milhões de toneladas) foram 
cursados pela via marítima, ou seja, 54%. Isso repre-
senta 42 milhões de toneladas sendo comercializadas 
entre Brasil e EUA pela via marítima. Perseguir um 
tráfego marítimo livre e aberto, por meio de medidas 
administrativas e legislativas, mostra-se, portanto, da 
maior importância.

3. Os entendimentos marítimos entre Brasil e EUA 
vêm de longa data, e o Acordo assinado em setem-
bro último reafirma a disposição das duas Partes de 
promoverem o tráfego e comércio marítimo bilaterais. 
O Acordo estabelece um quadro para a operação dos 
transportadores de ambos os países, que poderão 
atuar, inclusive, no transporte das cargas reservadas. 
Ao liberar o acesso as cargas reservadas, o Acordo 
compatibiliza as legislações dos dois países.

4. Segundo informações da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ), no comércio 
Brasil-Estados Unidos, os transportadores de ban-
deira brasileira responderam por 17,5% do total das 
receitas de fretes no ano de 2000 (último ano com 
estatísticas disponíveis naquela Agência), enquanto 
os transportadores de bandeira norte-americana, por 
14,0%. O Acordo, ao promover um quadro competitivo 
de transporte marítimo e ao possibilitar a participação 
de transportadores de ambos os países no comércio 
de cargas reservadas possibilitará o crescimento des-
sas porcentagens.

5. O Acordo, ademais, vislumbra a possibilidade 
de futura troca de informações estatísticas, abrindo 
caminho para maior cooperação entre as agências res-
ponsáveis pelo transporte marítimo dos dois países.

6. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Legislativo, submeto 
a Vossa Excelência as cópias autênticas do Acordo, 
juntamente com projeto de mensagem ao Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por 
Celso Luiz Nunes Amorim. 

 
ACORDO SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo dos Estados Unidos da América, (do-

ravante denominados “Partes”).
Reafirmando o seu interesse no livre fluxo do 

comércio marítimo e no acesso em condições de me-
lhor competitividade a esse comércio para os trans-
portadores de bandeira nacional de ambas as Partes, 
e considerando o interesse dos transportadores de 
terceiras bandeiras;

Registrando o continuado interesse das Partes 
na liberalização do tráfego marítimo;

Levando em conta a crescente utilização do trans-
porte intermodal de cargas no tráfego bilateral;

Reconhecendo que a concorrência livre e justa 
é a forma efetiva de se estimular um serviço eficiente 
de transporte marítimo a custos favoráveis, bem como 
que tais condições de transporte marítimo promovem 
o crescimento das economias de ambos os países e 
do seu comércio exterior; e

Reconhecendo a conveniência de se limitarem, 
tanto quanto possível, as restrições de acesso dos 
transportadores às cargas reservadas pelas Partes, 
bem como a demais cargas;

Acordam:
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ARTIGO 1º 

As Partes desenvolverão as suas relações bila-
terais de transporte marítimo em conformidade com 
as seguintes disposições, relativas ao tráfego interna-
cional de longo curso de cargas, exclusive cargas a 
granel, e cargas transportadas entre portos ou pontos 
do território de qualquer das Partes:

a) as Partes reafirmam o propósito de 
perseguir um tráfego marítimo livre e aberto, 
através de medidas administrativas e legis-
lativas;

b) as Partes oferecerão oportunidades 
justas e não discriminatórias aos transportado-
res de bandeira nacional de ambas as Partes 
e aos transportadores de terceiras bandeiras, 
para concorrer ao transporte de carga comer-
cial no tráfego bilateral. Cada uma das Partes 
oferecerá, também, oportunidades justas e não 
discriminatórias aos transportadores de ban-
deira nacional da outra Parte, para concorrer 
ao transporte de carga comercial no tráfego 
com terceiros países;

c) os transportadores de bandeira na-
cional de cada Parte terão acesso igual e não 
discriminatório às cargas reservadas da ou-
tra Parte, para o transporte em embarcações 
próprias ou por eles afretadas, excluídas as 
cargas de natureza militar, bem como aquelas 
denominadas de assistência agrícola. Caso 
surja algum desequilíbrio involuntário no trans-
porte das cargas reservadas pela outra Parte, 
as Partes promoverão consultas prontamente 
entre si, conforme estabelecido no Artigo 2º do 
presente Acordo, a fim de encontrar solução 
para a questão;

d) as autorizações para o transporte de 
cargas reservadas por meio de embarcações 
de bandeira estrangeira deverão ser pronta-
mente emitidas. O prazo disponível para que 
cada Parte determine se poderá ser concedi-
da autorização para o transporte da carga re-
servada, em navio operado por transportador 
de bandeira estrangeira, será de três dias an-
tes e sete dias depois da data solicitada pelo 
embarcador para a partida da embarcação. A 
autoridade competente de cada Parte deverá 
responder ao requerimento de autorização no 
prazo de três dias úteis a contar da data do 
seu recebimento;

e) as Partes, mediante solicitação de um 
embarcador, transportador ou outra parte in-
teressada, envidarão todos os esforços para 

informar, dentro de três dias úteis, se e por que 
razão determinada carga se enquadra na sua 
respectiva legislação de carga reservada;

f) as Partes concederão tratamento justo 
e não discriminatório às operações comerciais 
dos transportadores de cada Parte, inclusive 
quanto ao estabelecimento de escritórios co-
merciais, à propriedade e operação de insta-
lações marítimas, à movimentação intermodal 
de carga e ao estabelecimento de quaisquer 
outras instalações julgadas necessárias a uma 
condução eficiente dos serviços marítimos;

g) com vistas a facilitar uma operação 
eficiente do transporte marítimo, as Partes não 
imporão quaisquer restrições ao transbordo ou 
reposição de carga no tráfego bilateral, respei-
tadas as leis de cabotagem de cada Parte;

h) em bases recíprocas, cada Parte con-
cederá às embarcações da outra Parte o mes-
mo tratamento concedido às suas próprias 
embarcações no que se refere a impostos 
incidentes sobre a tonelagem ou o valor do 
frete e outros tributos e encargos;

i) as tarifas e documentos de embarque 
emitidos por operadores de transporte multi-
modal ou por intermediários de transporte de 
longo curso, constituídos em conformidade 
com as leis de qualquer das Partes, serão 
reconhecidos e aceitos pelas Partes no seu 
tráfego bilateral;

j) as Partes trocarão, regularmente, infor-
mações atualizadas sobre o tráfego marítimo 
bilateral de cargas por elas reservadas, com 
discriminação do valor e da tonelagem, por 
bandeira e tipo de embarcação; e

k) para efeitos do presente Acordo, “car-
ga reservada” significa carga, no todo ou em 
parte, que a legislação da Parte reserva para 
transporte em navios de sua bandeira.

ARTIGO 2

As Partes consultarão sobre alterações que ve-
nham a ocorrer nas suas legislações internas que 
possam interferir na aplicação do presente Acordo, 
bem como sobre questões outras, que digam respeito 
às suas relações de transporte marítimo bilateral ou à 
aplicação ou interpretação deste Acordo.

ARTIGO 3

Os dispositivos deste Acordo não restringirão o 
direito de qualquer das Partes de tomar qualquer ação 
legítima, de acordo com o direito internacional, para a 
proteção de seus interesses de segurança.
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ARTIGO 4

Para os efeitos da aplicação do presente Acordo, 
as autoridades competentes serão, pela República Fe-
derativa do Brasil, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ), observando as diretrizes emana-
das do Ministério dos Transportes, e, pelos Estados Uni-
dos da América, a Administração Marítima (MARAD), 
do Departamento de Transportes dos Estados Unidos 
da América, ou entidade que o governo dos Estados 
Unidos designar. Cada Parte notificará à outra Parte, 
através dos canais diplomáticos, qualquer alteração 
quanto à identidade de sua autoridade competente.

ARTIGO 5 

O presente Acordo entrará em vigor após a fina-
lização de troca de notas indicando que os procedi-
mentos internos necessários para sua entrada em vi-
gor foram concluídos. O Acordo será mantido em vigor 
por um período de 5 (cinco) anos, sendo, a partir do 
seu vencimento, automaticamente renovado por pe-
ríodos sucessivos de 1 (um) ano, caso nenhuma das 
duas Partes apresente notificação em contrário à outra 
Parte. Qualquer uma das Partes poderá, a qualquer 
momento, denunciar o presente Acordo. A denúncia 
deverá entrar em vigor 60 (sessenta) dias após o re-
cebimento, por via diplomática, da notificação escrita 
pela outra Parte.

Feito em Washington, em 30 de setembro de 2005, 
nos idiomas português e inglês, em dois exemplares 
igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil. 
– Roberto Abdenur, Embaixador.

Pelo Governo dos Estados da Unidos da América. 
– Norman Y. Mineta, Secretário de Transportes.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL

PARECER VENCEDOR

A Mensagem em tela submete à apreciação desta 
Comissão um ato internacional referente a Transportes 
Marítimos entre a República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América, trazendo à 
colação Acordo bilateral que retrata o amadurecimento 
do Poder Executivo na análise desta questão, objeto 
de tratativas e debates há longo tempo.

Data máxima vênia de o alentado parecer apre-
sentado pelo Exmº Sr. Deputado Jair Bolsonaro, Re-
lator designado para a matéria, em sentido contrário 
à concessão de aprovação legislativa. Exposto enten-
dimento diverso.

A linha de análise que adoto vai ao encontro, 
aliás, de entendimento apresentado ao final da legis-

latura passada pelo insigne Deputado João Castelo. 
Creio, também, que o presente pacto internacional 
bilateral entre os dois países tem o objetivo “de definir 
as bases sobre as quais se desenvolverá o transporte 
marítimo entre o Brasil e os Estados Unidos da Amé-
rica, regulamentando, por meio de seus dispositivos, 
as relações bilaterais de transporte marítimo referen-
tes ao tráfego internacional de longo curso de cargas, 
excluídas as cargas a granel e cargas transportadas 
entre portos ou pontos do território de qualquer das 
partes”, conforme bem frisou, em seu voto datado de 
4 de maio de 2006, o colega.

São considerações convergentes, que merecem 
ser trazidas à discussão. Ressaltou, ele, “que a cele-
bração do presente instrumento internacional encon-
tra fundamento no interesse comum das Partes em 
perseguir o funcionamento de um tráfego marítimo 
livre e aberto, através de medidas administrativas e 
legais, com vistas  a permitir o normal funcionamento 
dos fluxos do comércio internacional por; via maríti-
ma, bem como proporcionar a redução dos custos e 
a obtenção de melhores condições de competitivida-
de nesse comércio aos transportadores de bandeira 
nacional de ambas as Partes Contratantes. Nesse 
sentido, seu texto contempla uma série de princípios, 
metas e normas regulamentares a serem cumpridos 
tanto pelo poder público de cada um dos países, como 
pelos transportadores”

Adicionou, em seu voto, a tradição secular que 
há de comércio por via marítima entre o Brasil e os 
Estados Unidos, tratando-se, inclusive, da principal 
modalidade que existe para o transporte das merca-
dorias que integram o volumoso comércio bilateral que 
existe entre ambos.

Destaque-se, aliás, que na Exposição de Motivos 
do Ministério das Relações Exteriores, a qual instrui a 
Mensagem em análise, as informações prestadas pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviário, ANTAQ, 
registram ser expressiva a participação dos transpor-
tadores de bandeira brasileira e norte-americana na 
composição do total das receitas dos fretes.

Em 2000, segundo essa mesma fonte, os trans-
portadores de bandeira brasileira responderam por 
17,5% do total das receitas dos fretes, enquanto os 
transportadores de bandeira norte-americana ficaram 
com 14%, montante, portanto, inferior.

Entre as vantagens preconizadas pelo instrumen-
to ressaltam-se, tanto em minha opinião, como na do 
Deputado João Castelo que fez a análise anterior da 
matéria, os seguintes pontos:

a) a oferta de oportunidades justas e 
não discriminatórias aos transportadores de 
bandeira nacional de ambas as Partes con-
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tratantes e aos transportadores de bandeira 
de outros países;

b) a concessão, de cada uma das partes 
contratantes, de Idêntico acesso, em condições 
não-discriminatórias às operações comerciais 
dos transportadores que arvorem suas bandei-
ras, quanto às cargas consideradas reservadas 
da outra parte, para o transporte em embarca-
ções próprias ou fretadas (excluídas as cargas 
de natureza militar ou daquelas denominadas 
de assistência agrícola);

c) definição de “carga reservada” como 
sendo a carga, no todo ou em parte, que a 
legislação de uma das Partes Contratantes 
reserva para transporte em navios de sua 
bandeira;

d) celeridade na emissão das autori-
zações para o transporte de cargas reser-
vadas;

e) concessão de tratamento justo e não-
discriminatório às operações comerciais dos 
transportadores de cada Parte, inclusive quanto 
ao estabelecimento de escritórios comerciais, 
à propriedade e operação de instalações marí-
timas, à movimentação intermodal de carga e 
ao estabelecimento de quaisquer outras insta-
lações julgadas necessárias a uma condução 
eficiente dos serviços marítimos;

f) não-imposição de medições ao transbor-
do de mercadorias ou à reposição de carga,

g) isonomia tributária e fiscal, concedi-
da por ambas as Partes Contratantes às em-
barcações que arvorarem as bandeiras dos 
dois países;

h) intercâmbio de informações entre as 
Partes Contratantes a respeito do tráfego ma-
rítimo bilateral de cargas reservadas, com dis-
criminação do valor e da tonelagem, por ban-
deira e tipo de embarcação, bem como sobre 
as alterações que venham a ocorrer na sua 
legislação interna sobre o assunto.

i)concessão, por cada uma das Partes 
Contratantes, idêntico acesso, em condições 
não-discriminatórias, aos transportadores que 
arvorarem suas bandeiras, quanto às cargas 
consideradas reservadas da outra parte, para 
o transporte em embarcações próprias ou fre-
tadas (excluídas as cargas de natureza mili-
tar ou daquelas denominadas de “assistência 
agrícola”:

j) definição de carga reservada como 
sendo a carga, no todo ou em parte, que a 
legislação de uma das Partes Contratantes 

reserva para transporte em navios de sua 
bandeira.

Sabido é que nossa diplomacia é uma das melho-
res do mundo, reconhecida pelo zelo e espírito público 
com que se faz presente nas mesas de negociação, 
defendendo o nosso país e seus interesses.

A análise enviada, com referência e matéria em 
pauta, realmente dissipou as dúvidas que pudesse ter 
e permito-me citá-la.

Entre as vantagens inequívocas, referentes à 
inserção desse instrumento internacional bilateral 
em nossa ordem jurídica interna, mencionadas pelo 
Itamaraty está a isenção de impostos (“o Acordo Ma-
rítimo Brasil-Estados Unidos prevê que “cada Parte 
concederá às embarcações da outra Parte o mes-
mo tratamento concedido às suas próprias embar-
cações no que se refere a impostos... e outros tri-
butos e encargos”. O tratamento nacional oferecido 
reciprocamente resulta em isenção de impostos que 
normalmente incidem sobre navios de bandeiras es-
trangeiras, o que favorece, no momento, ao Brasil, 
tendo-se em conta que, segundo a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários, ANTAQ, nos últimos 
dois anos, navios de bandeira brasileira da empresa 
Aliança navegação e Logística Ltda. tocaram portos 
norte-americanos e nenhum navio de bandeira dos 
Estados Unidos tocou porto brasileiro. Segundo a 
ANTAQ as grandes empresas de transporte marítimo 
de bandeira americana foram vendidas para conglo-
merados estrangeiros. reduzindo a frota sob bandeira 
americana que poderia tocar portos brasileiros e se 
beneficiar do tratamento nacional”).

O segundo aspecto vantajoso do instrumento, no 
entendimento do nosso brioso Ministério das Relações 
Exteriores, em documento que me foi encaminhado, 
está á promoção do comércio bilateral (“segundo a 
ANTAQ. no ano de 2004, do total de US$20 bilhões 
exportados pelo Brasil aos EUA, US$ 15 bilhões (30 
milhões de toneladas) foram por via marítima, repre-
sentando 75% do total. Do total de US$ 11 bilhões 
importados pelo Brasil dos EUA. US$ 6 bilhões (12 
milhões de toneladas) foram cursados por via maríti-
ma, representando 54% do total. O comércio bilateral 
Brasil-EUA envolveu, em 2004, portanto, 42 milhões de 
toneladas cursadas pela via marítima, demonstrando a 
importância do Acordo ao reafirmar o compromisso das 
Partes de perseguir um tráfego marítimo livre e aberto, 
através de medidas administrativas e legislativas’).

O terceiro ponto, que se ressalta no documento 
mencionado, é o acesso a cargas restritas (“o Acordo 
determina que “os transportadores de bandeira na-
cional de cada Parte terão acesso igual e não discri-
minatório ás cargas reservadas da outra Parte”. Para 
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isso, está previsto no Acordo que “as Partes trocarão, 
regularmente, informações atualizadas sobre o tráfe-
go marítimo bilateral de cargas por elas reservadas. 
Segundo a ANTAQ, o volume das cargas reservadas 
caiu muito nos últimos anos, assim como o número 
de navios de bandeira americana. Assim, segundo 
aquela Agencia, não parece existir temor de que 53 
acessos da frota os EUA às cargas reservados brasi-
leiras significará perdas de frete para as empresas de 
navegação brasileiras. Segundo a ANTAQ, ademais, 
a empresa brasileira Aliança Navegação e Logística 
Ltda. faz com regularidade o comércio marítimo bila-
teral e poderia vir a se beneficiar do acosso ás cargas 
restritas norte-americanas’).

No que concerne à segurança nacional, é abso-
lutamente relevante ressaltar que a Marinha do Brasil, 
consultado pelo Itamaraty, conforme é declarado no 
documento citado, não apresentou oposição à assi-
natura do Acordo em questão, posição manifestada 
por comunicações iniciais datadas de 28 de janeiro 
de 2005, Fac-símile n° 10-04, e de 5 de novembro de 
2003. Fac-símile n° 10-274. Esse entendimento, aduz 
a mesma fonte, foi corroborado por manifestação da-
quele Ministério, datada de 5 de junho corrente, em 
que houve a confirmação de não haver oposição á ra-
tificação do Acordo, já que ele não concerne a cargas 
de natureza militar.

Ainda no “que pertence à soberania nacional, 
ressalta-se no mesmo texto enviado pelo Itamaraty, 
o disposto no Artigo 2 do Acordo, que prevê que “as 
Partes consultarão sobre alterações que venham a 
ocorrer nas suas legislações Internas que possam 
interferir na aplicação do presente Acordo”, cláusula 
em que não se exige que, para modificar a legisla-
ção interna os governos tenham de obter a anuência 
da outra Parte. Exige-se, tão somente, que se alte-
rações houver nas respectivas legislações internas 
que afetem, de alguma forma, a implementação do 
instrumento, as Partes deverão realizar consultas re-
cíprocas sobre essas alterações, a fim de avaliarem 
a forma como tais alterações afetem o cumprimento 
do instrumento.

Adiciono, ademais, que é despiciendo qualquer 
temor nosso no negociar com os Estados Unidos. A 
boa fé objetiva, requisito essencial no contratar, insti-
tuto jurídico recentemente revitalizado na nossa ordem 
jurídica interna com o advento do novo Código Civil, 
também presente está no âmbito dos pactos efetuados 
sob a égide do Direito Internacional Público. As nossas 
relações bilaterais devem ser sim, fortalecidas, sendo 
o instrumento ora em análise mais um mecanismo que 
reforçará os laços existentes.

VOTO, desta forma, pela concessão de aprovação 
legislativa ao texto do Acordo sobre Transporte Maríti-
mo, celebrado entre a República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado 
em Washington, em 30 de setembro de 2005, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que submeto à 
análise dos Nobres Pares.

Sala da Comissão, de    de  2007. – Deputado 
Marcondes Gadelha

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2007

Aprova o texto do Acordo sobre Trans-
porte marítimo ente o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Esta-
dos Unidos da América, celebrado em Wa-
shington, em 30 de setembro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Trans-

porte Marítimo, celebrado entre a República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, cele-
brado em Washington, em 30 de setembro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões. – Deputado Marcondes Ga-
delha.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela aprovação da Mensagem nº 56/06, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando 
o parecer vencedor do relator, Deputado Marcondes 
Gadelha, contra o voto do Deputado Jair Bolsonaro.

O parecer do Deputado Jair Bolsonaro passou a 
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Severiano Alves, Presidente; Damião Feliciano, 

Vice-Presidente; Aldo Rebelo, Arlindo Chinaglia, Bruno 
Araújo, Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, 
Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, George Hilton, 
Ivan Valente, Jair Bolsonaro, José Fernando Aparecido 
de Oliveira, Luiz Sérgio, Marcondes Gadelha, Nilson 
Mourão, Professor Ruy Pauletti, Raul Jungmann, Ro-
drigo de Castro, Takayama, Bispo Gê Tenuta, Capitão 
Assumção, Jackson Barreto, Janete Rocha Pietá, Je-
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fferson Campos, José C. Stangarlini, Márcio Reinaldo 
Moreira, Paulo Pimenta e Regis de Oliveira.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Severiano Alves, Presidente.

Voto em Separado

I – Relatório

O Presidente da República submete ao Congres-
so Nacional, por meio da Mensagem nº 56, de 2006, 
o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno dos Estados Unidos da América, celebrado em 
Washington, em 30 de setembro de 2005.

Segundo a Exposição de Motivos nº 17 DAI/DSF/
DEUC – PAIN-BRAS-EUA, assinada pelo Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
os propósitos do Acordo são: promover o tráfego e 
o comércio marítimo bilaterais, liberando o acesso a 
cargas reservadas; aumentar a cooperação entre as 
agências responsáveis pelo transporte marítimo dos 
dois países; e abrir a possibilidade de troca de infor-
mações estatísticas.

Em seu texto, o Acordo estabelece que as Partes 
desejam desenvolver um tráfego Marítimo livre e aber-
to, com oferecimento de oportunidades justas e não-
discriminatórias. Para concretizar esse objetivo as

Partes pactuam que:

a) os transportadores de bandeira nacio-
nal de cada Parte terão acesso igual e não-
discriminatório às cargas reservadas da outra 
Parte, ressalvada o transporte de cargas de 
natureza militar e de assistência agrícola;

b) o desequilíbrio de transportes de car-
gas será resolvido por negociação entre as 
Partes;

c) haverá obrigação de emissão imedia-
ta de autorização para o transporte de cargas 
reservadas por meio de embarcações de ban-
deira estrangeira contratadas pelas Partes;

d) será garantido, reciprocamente pelas 
Partes, tratamento justo e não-discriminatório 
quanto ao estabelecimento de escritórios co-
merciais, propriedade e operação de insta-
lações marítimas, movimentação intermodal 
de carga, transbordo ou reposição de carga 
e estabelecimento de quaisquer outras insta-
lações julgadas necessárias a uma condução 
eficiente dos serviços marítimos; e

e) haverá igualdade de tratamento en-
tre operadores nacionais e os operadores da 
outra Parte.

Além disso, o Acordo estabelece que a promo-
ção de modificação da legislação interna que afete a 
matéria disciplinada pelo Acordo será objeto de con-
sulta a outra Parte.

Por fim, garante o direito de a Parte recorrer a foro 
internacional para a defesa de seus direitos; estabelece 
as autoridades competentes para fins de aplicação do 
Acordo; e a renovação automática anual dos termos do 
Acordo, após os primeiros cinco anos de sua vigência, 
salvo denúncia por uma das Partes.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A leitura atenta dos princípios, metas, compromis-
sos e regras pactuadas indicam que o Acordo sobre 
Transporte Marítimo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América, celebrado em Washington, em 30 de setem-
bro de 2005, é extremamente nocivos à frota mercante 
sob bandeira brasileira e, como consequência natural 
desse fato, à própria indústria naval brasileira, razão 
pela qual seu texto deve ser rejeitado, negando-se a 
concessão de referendo pelo Congresso Nacional a 
esse ato internacional.

Para fundamentar essa posição devem ser desta-
cados dados significativos associados ás disposições 
do Acordo, cujos aspectos negativos ao interesse na-
cional são extremamente relevantes.

O primeiro deles é o da concessão, por cada Parte 
Contratante, de idêntico acesso, em condições não-
discriminatórias, aos transportadores que arvorarem 
as bandeiras brasileiras ou americanas, ou forem pelas 
Partes contratados, às denominadas cargas reserva-
das – que são as cargas que, no todo ou em parte, 
a legislação de cada país reserva para transporte de 
revias de sua bandeira.

Inicialmente, cabe destacar porque um país, no 
transporte da carga marítima, reserva determinadas 
cargas aos navios sob sua bandeira.

O primeiro motivo é o de segurança. Observe-se 
que esse aspecto, por ser do interesse americano, foi 
preservado, ema vez que o Acordo permite que seja 
reservado para navio de bandeira americana o trans-
porte de carga americana de natureza militar, ainda 
que, em hipótese remota, um navio sob bandeira bra-
sileira oferecesse melhores condições para a realiza-
ção desse transporte,

O segundo é de natureza econômica. A Portaria 
nº 414, de 16 de setembro de 1997 – e, portanto, edi-
tada sob a égide do governo neoliberal de Fernando 
Henrique Cardoso – estabelece, em seu art. 2º, I, que 
cargas reservadas são “cargas de importação brasilei-
ra. nos termos do Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de 
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1969, oriundas de países que pratiquem, diretamente 
ou por intermédio de qualquer benefício, subsidio fa-
vor governamental ou prescrição de cargas em favor 
de navio de sua bandeira”.

Ou seja, a reserva de carga é uma espécie de 
proteção contra a concorrência desleal, promovida 
pela oferta de condições mais favoráveis no custo do 
transporte de carga, feita por navios mercantes estran-
geiros que recebem ajuda governamental. Algo seme-
lhante aos famosos subsídios agrícolas que a União 
Européia oferece aos seus produtores para impedir a 
entrada de produtos estrangeiros de forma competitiva 
no mercado europeu.

É justamente essa proteção contra a concorrên-
cia desleal o primeiro alvo desse indigitado Acordo, 
ora sob apreciação.

A título de conhecimento – e nesse sentido deve 
ser louvado o governo americano que nunca esconde 
suas reais intenções, até porque confia no seu poder 
de persuasão-dissuasão – vale transcrever parte de um 
texto do Escritório de Assuntos Econômicos e Comer-
ciais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, 
escrito em conjunto com o Escritório de Analise Esta-
tística e Econômica e com a Administração Marítima 
dos Estados Unidos do Departamento de Transporte 
dos Estados Unidos, disponível em http://usinfo.state.
gov/journals/ites/1000/ijep/ijep1018.htm, acessado por 
este Relator em 10 de julho de 2006:

A Política de Embarques dos Estados Unidos
A Administração Marítima do Departamento de 

Transporte dos Estados Unidos desenvolve e imple-
menta políticas sobre serviços de transporte aquático, 
incluindo operações com navios, construção e repa-
ros de navios e operações portuárias para comércio e 
defesa nacional. As cargas embarcadas pelo governo 
norte-americano ou em nome dele (incluindo embar-
ques militares, ajuda externa e carga financiada pelo 
Banco de Exportação e Importação) são reservadas 
principalmente para navios de bandeira norte-ameri-
cana. [...]

O Comitê Marítimo Federal (FMC) regulamenta 
a indústria marítima internacional e pode cuidar de 
restrições que afetem os interesses marítimos norte-
americanos. [...] Da mesma forma que a maioria dos 
países, os Estados Unidos concedem isenções das 
leis antitrustes para os acordos entre as linhas de na-
vegação para discussão, regulamentação ou fixação 
de tarifas comuns de transporte e outras atividades 
conjuntas, incluindo tarifas completas comuns para 
serviços intermodais até pontos internos. O FMC tam-
bém pode abordar restrições que afetem interesses 
marítimos norte-americanos.

Para abordar preocupações sobre o setor marí-
timo norte -americano em contração, o Governo nor-
te-americano tomou uma série de iniciativas para re-
vitalizar a indústria. Em 1996, um novo Programa de 
Segurança Marítima entrou em vigor para assegurar 
que uma frota mercante norte-americana ativa e pes-
soal apropriadamente treinado possam atender às 
exigências de segurança nacional para a capacidade 
nacional de transporte marítimo de emergência. O 
programa de dez anos oferece financiamento de até 
US$100 milhões a cada ano para até 47 navios. Como 
retorno para um pagamento anual de US$2,1 milhões, 
os donos e operadores concordam em disponibilizar 
seus navios para o Governo dos Estados Unidos em 
tempos de guerra ou emergência, juntamente com a 
capacidade e apoio intermodal.

O Governo Clinton também iniciou um programa 
para aprimorar a produtividade da indústria de cons-
trução de navios e encorajar as exportações de navios 
construídos nos Estados Unidos. [...] A comunidade 
marítima internacional reconheceu que os subsídios 
governamentais estavam distorcendo o mercado mun-
dial de construção de navios ao permitirem que os 
estaleiros oferecessem preços muito abaixo do custo. 
Os Estados Unidos tomaram parte em negociações na 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico em um acordo para eliminar os subsídios 
governamentais para a construção de navios. O acor-
do está agora aguardando ratificação pelo Congresso 
dos Estados Unidos.

Ora, é para proteger sua própria marinha mer-
cante contra o favorecimento da marinha mercante 
estrangeira pelos seus governos (a exemplo do que 
está sendo feito pelo governo americano), que existe 
a reserva de carga.

Seria ingenuidade afirmar que há equilíbrio em 
um Acordo entre o Brasil e os Estados Unidos que eli-
mina a restrição da “carga reservada”.

Basta verificar quanto o Governo americano in-
vestiu – e vem investindo – em sua marinha mercante e 
quanto o Governo brasileiro investiu e pretende investir 
na marinha mercante brasileira para ser desmascarado 
o embuste que se esconde atrás das vãs promessas 
do Acordo de pôr fim às restrições de acesso a car-
gas reservadas.

Aduza-se ainda que o investimento na marinha 
mercante americana não decorre apenas de interesses 
comerciais, mas principalmente de interesses militares. 
Tendo o planeta como o seu Teatro de Operações, as 
ações de logística das Forças Armadas americanas 
exigem investimentos maciços no aprimoramento da 
frota de transporte de carga. Como o próprio texto 
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transcrito afirma, trata-se de uma questão de segu-
rança nacional.

E como se dará o retorno desse investimento? 
Através do aumento das cargas transportadas em 
tempo de paz. E como isso será obtido? Através de 
Acordos do tipo que estamos a aprovar! Ou seja, o 
Brasil pagará com os gastos de transporte marítimo o 
esforço de guerra americano. E isso por meio de um 
Acordo aprovado pelo Governo do Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, um reconhecido defensor da au-
todeterminação dos povos e das soluções pacíficas 
dos conflitos.

O segundo ponto é o de concessão de tratamen-
to não discriminatório às operações comerciais dos 
transportadores, inclusive quanto ao estabelecimento 
de escritórios comerciais e à propriedade e operação 
de instalações marítimas, à movimentação intermodal 
de carga e ao estabelecimento de quaisquer outras 
instalações julgadas necessárias a uma condução 
eficiente dos serviços marítimos.

Também nesse ponto, a experiência internacional 
mostra-se altamente educativa.

Em um texto português, que analisa a situação do 
transporte marítimo de Portugal na era da globalização¹, 
a abertura da possibilidade de estabelecimento de 
quaisquer instalações portuárias é tratada de forma 
explícita, demonstrando-se sua relação com o favo-
recimento das operações das grandes empresas de 
transporte marítimo. Assim, temos que:

1. Transporte Marítimo _ Problemas e Tendências. 
Texto disponível em www.ordemeconomistas.pt/images/
transportemaritimoProblemaseTendencias.doc.

Acessado em 10 de julho de 2006.

O TRANSPORTE MARÍTIMO NA ERA 
DA GLOBALIZAÇÃO

O transporte marítimo é uma atividade iminente-
mente internacional que opera em mercado aberto e 
concorrencial pelo que, em princípio, qualquer opera-
dor pode, independentemente da sua nacionalidade riu 
localização da empresa, prestar serviços de transporte 
marítimo no mercado internacional. [...] Este mercado 
é dominado por grandes empresas transnacionais, 
que desenvolvem estratégias globais, tirando partido 
da queda das diferentes barreiras de acesso às cargas 
que se tem verificado a nível mundial. [...]

De todos os negócios do transporte marítimo o 
segmento de linhas de contentores é o que melhor tra-
duz os efeitos da globalização do comércio mundial, 
um deles é a concentração num número cada vez mais 
reduzido de empresas, quer operadores de navios, quer 
operadores de terminais de contentores. [...]

O negócio de terminais de contentores é hoje 
um negócio global na medida em que as empresas 
envolvidas encaram não apenas os mercados nacional 
e internacional mas se posicionam para a venda de 
um “serviço global”. Esse “serviço global” tem em vista 
corresponder às necessidades dos clientes, linhas de 
navegação que escalam vários portos em diferentes 
zonas geográficas e têm vantagem em utilizar termi-
nais com os mesmos modelos operacionais é siste-
mas de informação. Por exemplo, o cliente da PSA em 
Singapura encontra em Gênova, Antuérpia ou Sines o 
mesmo ambiente e pode mesmo negociar pacotes de 
serviço/preços que envolvem a utilização dos vários 
terminais geridos pela empresa mãe. [...]

Os operadores globais de terminais de contento-
res podem ser segmentados da seguinte forma:

Operadores de terminais – empresas como a HPH 
(Hutchison Port Holdings) e a PSA Corporation, cujo 
negócio principal é a gestão de terminais portuários;

Operadores de linhas de navegação – empresas 
como a APL e a Evergreen, cujo negócio principal é 
a oferta de serviços de transporte marítimo (linhas de 
contentores) e que tomam a gestão de terminais de 
contentores como um negócio complementar; [...]

Assim, os operadores de serviços de linha criaram 
uma complexa teia de alianças e de parcerias envolvendo 
agentes de navegação, transitários e operadores rodo-
viários, ferroviários e logísticos que, em alguns casos, 
têm evoluído para modelos de concentração através 
de aquisições e fusões a exemplo do que passou no 
transporte aéreo e nas telecomunicações. No entanto, 
ao contrário daqueles dois exemplos, o processo de 
concentração no segmento de serviços de linha tem 
sido lento, muito embora, no entender de alguns espe-
cialistas, a conjuntura depressiva destes dois últimos 
anos e a recuperação prevista para 2005/2006 possam 
contribuir para uma aceleração desse processo.

Comparando-se o texto do acordo com a análise 
feita no texto da importância de gestão de terminais por-
tuários (que se enquadra dentro do conceito de “outras 
instalações julgadas necessárias a uma condução efi-
ciente dos serviços marítimos”) é possível verificar-se 
que, mais uma vez, o acordo beneficia não as empresas 
nacionais brasileiras, mas as grandes empresas trans-
nacionais que operam no serviço de transporte de car-
gas por via marítima, que passarão a oferecer serviços 
também nos terminais portuários brasileiros.

Apenas por esses dois aspectos analisados, 
sem que haja a necessidade de aprofundarmos ou-
tros temas, como o impacto desse Acordo na marinha 
mercante brasileira e na indústria naval brasileira ou o 
texto do artigo 2º, que ofende a soberania nacional e a 
autonomia do Poder Legislativo brasileiro ao dispor que 
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“As Partes consultarão sobre alterações que venham 
a ocorrer nas suas legislações internas que possam 
interferir na aplicação do presente Acordo” Voto pela 
Rejeição do texto do Acordo sobre Transporte Marítimo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o governo dos Estados Unidos da América, celebrado 
em Washington, em 30 de setembro de 2005, negando 
o referendo congressual necessário para o aperfeiço-
amento desse ato internacional.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2007. – Depu-
tado Jair Bolsonaro.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.811, DE 2009 

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

TVR Nº 1.384/2009 
MSC Nº 407/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Lagar-
tense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Lagarto , Estado de Sergipe.

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

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

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

nº 1.139, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária Lagarten-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Lagarto , Estado de Sergipe.

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

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes Presidente.

TVR Nº 1.384, DE 2009 
(Mensagem Nº 407, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 1.139, de 23 de dezembro de 2008, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Co-
munitária Lagartense a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Lagarto, Estado de Sergipe.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária Lagartense 
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 Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Lagartense atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu outorga para 
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Wladimir Costa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Lagar-
tense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Lagarto , Estado de Sergipe.

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

ria nº 1.139, de 23 de dezembro de 2008, que au-



53928 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Lagartense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Lagarto , Estado 
de Sergipe.

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

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. –  
Deputado Wladimir Costa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Wladimir Costa, à TVR nº 1.384/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac 
Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, 
Nelson Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Tei-
xeira, Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, 
Uldurico Pinto, Wladimir Costa, Zequinha Marinho, 
Ariosto Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, 
Flávio Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio 
Marinho, Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.812, DE 2009 

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

TVR Nº 1.387/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

698, de 29 de dezembro de 2005, que outorga permis-

são à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

 
TVR Nº 1.387, DE 2009 

(Mensagem Nº 630, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 698, 
de 29 de dezembro de 2005, que outorga 
permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Muni-
cípio de Imperatriz, Estado do Maranhão.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

 
I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme-
te à consideração do Congresso Nacional, acompanha-
do da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.
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II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Rádio e TV Schappo Ltda. atendeu aos requisitos 
da legislação específica e obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tornando-se a vencedora da concorrência para 
exploração do serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

698, de 29 de dezembro de 2005, que outorga permis-
são à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Eunício Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Eunício Oliveira, à TVR nº 1.387/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac 
Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Teixeira, 
Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldu-
rico Pinto, Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Arios-
to Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, 
Raul Jungmann e Rômulo Gouveia. 

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

Fim do Documento..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.813, DE 2009 

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

TVR Nº 1.388/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à JR Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Água Branca, 
Estado de Alagoas.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

178, de 03 de abril de 2006, que outorga permissão à 
JR Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Água Branca, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.388, DE 2009 
(Mensagem Nº 630, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 178, 
de 03 de abril de 2006, que outorga permis-
são à JR Radiodifusão Ltda. para explorar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de 
Água Branca, Estado de Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis-
são à JR Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela JR Radiodifusão Ltda. atendeu aos requisitos da 
legislação específica e obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se a vencedora da concorrência para 
exploração do serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Francisco Rossi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à JR Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Água Branca, 
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

178, de 03 de abril de 2006, que outorga permissão à 
JR Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Água Branca, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Francisco Rossi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Francisco Rossi, à TVR nº 1.388/2009, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac 
Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Teixeira, 
Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldu-
rico Pinto, Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Arios-
to Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, 
Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.814, DE 2009 

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

TVR Nº 1.389/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio 1030 Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
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lada, no Município de Nova Guataporanga, 
Estado de São Paulo.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

301, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão 
à Rádio 1030 Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Nova Guataporanga, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.389, DE 2009 
(Mensagem Nº 630, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 301, 
de 11 de junho de 2008, que outorga permis-
são à Rádio 1030 Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Nova 
Guataporanga, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

 
I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à Rádio 1030 Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada.

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

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

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com as modificações do Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Executivo 
informa que a documentação apresentada pela Rádio 
1030 Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado, 
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a 
vencedora da concorrência para exploração do serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Gilmar Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio 1030 Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Nova Guataporanga, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

301, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão 
à Rádio 1030 Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Nova Guataporanga, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Gilmar Machado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Gilmar Machado, à TVR nº 1.389/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 
Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac 
Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Teixeira, 
Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldu-
rico Pinto, Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Arios-
to Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, 
Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.815, DE 2009 

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

TVR Nº 1.390/2009 
MSC Nº 630/2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município 
de Vale do Paraíso, Estado de Rondônia.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

302, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Vale do Paraíso, Estado 
de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.390, DE 2009 
(Mensagem Nº 630, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 302, 
de 11 de junho de 2008, que outorga per-
missão à Empresa de Radiodifusão Ouro 
Preto Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 

anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Vale do Paraíso, 
Estado de Rondônia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada.

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

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

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. aten-
deu aos requisitos da legislação específica e obteve 
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora 
da concorrência para exploração do serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Charles Lucena, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município 
de Vale do Paraíso, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

302, de 11 de junho de 2008, que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Vale do Paraíso, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Charles Lucena, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Charles Lucena, à TVR nº 1.390/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac 
Pinto, Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar 
Machado, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nel-
son Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Teixeira, 
Ratinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldu-
rico Pinto, Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Arios-
to Holanda, Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, Márcio Marinho, 
Raul Jungmann e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Eduardo Gomes, Presidente.

 
INDICAÇÃO Nº 5.333, DE 2009 

(Do Sr. Carlos Brandão)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social medidas para evitar 
concentração de pagamentos a aposenta-

dos do INSS, entre o final do mês e os pri-
meiros dias úteis.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Sugerimos a Vossa Excelência a adoção das 

seguintes medidas que visam à redução da concen-
tração de pagamentos a aposentados do INSS, que 
normalmente ocorre entre o final do mês e o primeiros 
dias úteis do mês:

Efetuar o pagamento nos dias de aniversário do 
aposentado, fazendo com que seja distribuído o paga-
mento durante o mês, o que evitaria a centralização 
nos bancos;

realização do pagamento por ordem alfabética, 
divisão de letras pelos dias do mês, fazendo com que 
o pagamento também não seja concentrado.

As medidas acima se justificam, pois, segundo, 
informações de gerentes de bancos, os mesmos vivem 
momentos tensos entre o final do mês e os primeiros 
dias úteis, devido a concentração de pagamento de 
aposentados e o grande fluxo de recursos na agência, 
fazendo com que bandidos saibam disso e pratiquem 
assaltos contra os bancos, ocorrendo todos, em sua 
maioria, nesse período.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Brandão.

INDICAÇÃO Nº 5.334, DE 2009 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, a possibilidade de implantação de 
uma unidade do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (CEFET), no 
município de Piancó, Alto Sertão do Esta-
do da Paraíba.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Venho, mediante a presente Indicação, sugerir a 

intermediação desse Ministério da Educação, no sentido 
de ser implantada uma unidade do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (CEFET), no município 
de Piancó, Alto Sertão do Estado da Paraíba. 

A implantação de uma unidade do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia (CEFET), no 
município de Piancó, Alto Sertão do Estado da Paraíba, 
certamente irá trazer inúmeros benefícios para toda 
aquela região e também de outras circunvizinhas.

Considerando que na referida região não há uni-
versidades federais, estadual e nem tampouco parti-
cular há necessidade de ser instalado um CEFET na 
estrutura de ensino local, com vistas ao atendimento 
da demanda de alunos que concluem o ensino médio 
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e acabam saindo dessas localidades para continuar 
aprimorando os seus estudos. 

Por isto frisamos que a inclusão de uma unidade do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (CE-
FET), em Piancó/PB trará benefício a centenas de pessoas 
e maior desenvolvimento para a região, razão pela qual 
espero poder contar com o apoio de Vossa Excelência para 
adotar a sugestão apontada na presente Indicação.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – Vi-
tal do Rêgo Filho, Deputado Federal/PMDB/PB.

INDICAÇÃO Nº 5.335, DE 2009 
(Do Sr. Luiz Couto)

Sugere ao Ministro de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão a apre-
sentação de projeto de lei facultando aos 
servidores a remoção para outra localida-
de, independentemente do interesse da 
Administração, bem como a cessão dos 
servidores em estágio probatório a outro 
órgão ou entidade, quando isso viabilizar 
a reunião do núcleo familiar.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Constituição Federal, no caput de seu art. 226, 
preconiza que a família, base da sociedade, receba pro-
teção especial do Estado. Lamentavelmente, contudo, 
a garantia constitucional não encontra respaldo no regi-
me jurídico dos servidores públicos federais, instituído 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

A reunião do servidor a seus familiares é razão 
bastante para justificar sua cessão a outro órgão ou 
entidade, ainda que no curso de estágio probatório, ou 
sua remoção para outra localidade, independentemente 
do interesse da Administração. Todavia, os arts. 20, § 
3º e 36 do estatuto recém citado são omissos quanto 
a tais circunstâncias, demonstrando que a legislação 
infraconstitucional desconsidera o mandamento da 
Carta Magna.

Cumpre ressaltar que, se a separação e o di-
vórcio tornaram-se, nas últimas décadas, fenômenos 
sociais ordinários, a família subsiste ao término da 
relação conjugal. Extingue-se o matrimônio, mas os 
filhos menores continuam merecendo e necessitando, 
até mais do que antes, de tutela por parte da socieda-
de e do Estado.

Imprescindível, portanto, que o regime jurídico 
dos servidores públicos assegure à família a prote-
ção especial prescrita pelo Texto Constitucional. En-
trementes, a iniciativa de lei alterando o diploma 
em questão compete privativamente, por força do 

disposto no art. 61, § 1º, II, c, da Carta Política, ao 
Presidente da República.

Por todo o exposto, sugerimos a V.Ex.ª a apre-
sentação de projeto de lei facultando aos servidores 
públicos a remoção para outra localidade, independen-
temente do interesse da Administração, bem como a 
cessão dos servidores em estágio probatório a outro 
órgão ou entidade, quando isso viabilizar a reunião do 
núcleo familiar.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Luiz Couto.

INDICAÇÃO Nº 5.336, DE 2009 
(Do Sr. Raul Jungmann)

Sugere ao Ministério da Defesa a ne-
cessidade de estabelecimento de consulta 
objetivando a urgente implantação do Livro 
Branco da Defesa Nacional.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Defesa,

Na Mensagem Presidencial encaminhada ao Con-
gresso Nacional, em 2003, o Presidente Luiz Ignácio 
Lula da Silva, no capítulo 30– Defesa diz: “ Em 2003, o 
Ministério da Defesa deverá promover a atualização da 
Política de Defesa Nacional, revigorar o debate sobre 
temas estratégicos com a sociedade civil e elaborar 
um Livro Branco de Defesa”. 

A ONU, através do Departamento de Assuntos 
Políticos e a OEA, através da Comissão de Segu-
rança Hemisférica estimularam, em suas reuniões, 
a importância do referido documento, sendo que o 
assunto “ Livro Branco” foi colocado nas agendas 
de discussão. Países como Argentina (1999), Chile 
(2002), Canadá (1994), Guatemala (2003), Nicará-
gua (2004), Peru (2005) já estruturaram seus livros 
brancos. O Brasil em 1996 foi pioneiro no contexto 
latino-americano ao adotar a Política de Defesa Na-
cional, documento que cumpriu os objetivos a que se 
pretendia. Entretanto, é um documento ainda tímido 
e insuficiente com relação aos conteúdos dos Livros 
de Defesa Nacionais.

Os Livros Brancos de Defesa Nacional são pro-
dutos históricos de regimes democráticos e o Brasil 
não possui, ainda, o referido livro, tendo elaborado 
um documento sintético denominado “Política de 
Defesa Nacional”, que se aproxima de uma carta de 
intenções.

O Livro Branco da Defesa é material de fundamen-
tal importância para um País e um documento-chave de 
política que oferece a visão do Governo à respeito da 
defesa. É um material público que descreve o contexto 
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amplo da política estratégica para o planejamento da 
defesa com uma perspectiva de médio prazo. Não se 
destina a ser redigido anualmente ou a cada dois anos, 
mas para oferecer uma perspectiva suficiente para per-
mitir um orçamento e o planejamento plurianual.

O Livro tem como um de seus objetivos a análise 
do Governo sobre o ambiente de segurança do país, 
tanto nacional como internacional. Vários são os países 
que já elaboraram seus livros de defesa.

Outro objetivo do referido documento é ser um 
instrumento de prestação de contas, pois é essencial 
que a política e os objetivos constantes do Livro Bran-
co se refiram aos níveis de recursos disponibilizados 
pelo Governo às forças de defesa e sejam coerentes 
com eles. 

A preparação de um Livro Branco da Defesa 
como tal é um exercício fundamental de democracia. 
O processo requer extensa cooperação entre civis e 
militares; consulta entre os líderes políticos, ministérios, 
promovendo desta forma uma ampla conscientização a 
respeito das funções e do valor das forças armadas. O 
produto final deste processo confere maior legitimidade 
democrática à política de defesa nacional.

As opiniões do público em geral, organizações 
não-governamentais, setor industrial, grupos de peritos 
e parceiros internacionais são relevantes no processo 
de construção do referido documento e possibilitará 
ao Governo Federal, e principalmente, ao Ministé-
rio da Defesa tomarem a iniciativa de utilizar desses 
grupos em etapas diferentes do desenvolvimento do 
documento.

No momento em que o Brasil vem efetuando aqui-
sições de material bélico de grande importância, como 
os 50 helicópteros EC 725, 5 submarinos, sendo um 
deles de propulsão nuclear; 36 caças (que estão em 
processo de concorrência); 12 helicópteros de comba-
te Mi-35M; 12 aviões Mirage-2000 e um porta-aviões 
é fundamental que o “ Livro Branco da Defesa” seja 
discutido em âmbito nacional , para que possa fazer 
face aos mecanismos de desconfiança hoje existentes 
com relação às compras que estão sendo realizadas 
na área armamentista.

Diante do exposto, sugerimos que a prática de-
mocrática da consulta seja adotada com a maior brevi-
dade possível para que o Brasil possa desenvolver o “ 
Livro Branco da Defesa Nacional”, documento este de 
fundamental importância para o momento político que 
o Brasil vem trilhando na área da defesa e na objetiva-
ção dos programas prioritários e quais as ações serão 
desenvolvidas pelo Brasil a médio e longo prazo.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Raul Jungmann, PPS/PE.

INDICAÇÃO Nº 5.358, DE 2009 
(Do Sr. Domingos Dutra)

Sugere ao Ministro das Minas e Ener-
gia que sejam tomadas providências para 
efetivar a implementação do Programa Luz 
Para Todos no Povoado Abelha, municí-
pio de Lago do Junco, no Estado do Ma-
ranhão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exmº Sr. Ministro das Minas e Energia
A agilização do processo de implementação do 

Programa Luz Para Todos no Povoado Abelha, loca-
lizado no município de Lago do Junco, no Maranhão é 
o objeto desta indicação. 

Solicitamos que esta obra seja realizada com a 
maior brevidade possível, para que esta comunidade 
possa usufruir da melhoria de qualidade de vida ad-
vinda da chegada da energia elétrica.

Através desta indicação esperamos atender o 
pleito justo de moradores desta região. É um fato que 
onde este Programa é implantado observa-se uma 
melhoria na qualidade de vida dos menos favorecidos, 
um impacto positivo na economia, além de crescimento 
e desenvolvimento sócio-econômico. Assim, conside-
ramos justa e oportuna esta solicitação e esperamos 
que a sugestão seja analisada e atendida.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. – 
Justiça se faz na luta, Deputado Domingos Dutra, 
PT/MA.

INDICAÇÃO Nº 5.359, DE 2009 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministério do Meio Ambiente 
a isenção de multas aplicadas aos proprie-
tários de áreas florestais descritas no Ato 
de Instrução Normativa nº 03, de 08/09/09.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Ministro,
A Instrução Normativa nº 03, de 08/09/09, inau-

gura um novo relacionamento de produtores e mora-
dores em áreas rurais e florestais.

A previsão descrita no Art. 4, § 3º, que isenta de 
prestar informações aos proprietários que realizem 
colheita ou corte eventual até o máximo de 20 metros 
cúbicos, a cada três anos, para uso ou consumo na 
propriedade, sem propósito comercial direto ou indireto 
é um avanço significativo que merece reconhecimento 
dessa briosa gestão ministerial.

A Instrução Normativa nº 4, de 08/09/09, também 
traz novidades quando permite no seu Art. 4 o uso de 
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lenha e madeira para consumo próprio e construção 
de benfeitorias na referida propriedade.

Este novo marco traz a esperança aos que foram 
multados pelo IBAMA por terem exatamente praticado 
atos que hoje as Instruções Normativas liberam.

Neste sentido indico à V. Exa. e competente equi-
pe que aprofunde os mecanismos para facilitar a vida 
de milhares de famílias isentando de multa os que se 
enquadram na referida situação.

Sala das Sessões, de de 2009. – Deputada Per-
pétua Almeida, PCdoB/AC.

INDICAÇÃO Nº 5.360, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Sugere ao Ministro da Ciência e Tecnolo-
gia a agilização da liberação de recursos para 
a pesquisa científica e tecnológica no Brasil.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e 
Tecnologia:

Nos últimos anos, temos experimentado um sig-
nificativo avanço na pesquisa científica e tecnológica 
brasileira. Deixamos, de maneira bastante rápida, a con-
dição de meros coadjuvantes na comunidade científica 
internacional, para adentrar no seleto grupo dos países 
que mais produzem conhecimento no mundo.

Uma grande prova do avanço do Brasil na pes-
quisa científica e tecnológica é o aumento no número 
de artigos científicos produzidos por brasileiros. Dados 
do Institute for Scientific Information mostram que os 
pesquisadores do País publicaram 30.415 artigos em 
periódicos indexados em 2008, o que nos coloca na 
13ª posição no ranking mundial. Houve também um 
aumento da qualidade dos artigos, o que nos garantiu 
a 19ª posição no ranking mundial de citações.

Esse sucesso é, em grande parte, fruto do aumen-
to dos investimentos em ciência e tecnologia que vem 
acontecendo nos últimos anos. Aumento este que só 
foi possível devido à garantia no orçamento da União 
de verbas a serem investidas na pesquisa científica e 
tecnológica. Assim, movido pelo desejo de que o Bra-
sil continue galgando posições no ranking das nações 
que mais produzem conhecimento e, quem sabe em 
um futuro próximo, possa estar entre os 10 países 
que mais publicam artigos científico, envio a presente 
Indicação, na qual sugiro a agilização da liberação de 
recursos para a pesquisa científica e tecnológica no 
Brasil. Entendemos ser de suma importância a efetiva 
aplicação dos recursos garantidos no orçamento para 
a continuação do desenvolvimento científico do País.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Bezerra.

INDICAÇÃO Nº 5.361, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro da Justiça a 
adoção de medidas para adoção do projeto 
Território de Paz em Manaus (AM).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

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

para apresentar a seguinte indicação:
O Brasil é considerado um dos países mais violen-

tos do mundo. O índice de assaltos, seqüestros, exter-
mínios, violência doméstica e contra a mulher é muito 
alto e contribui para tal consideração. Suas causas são 
sempre as mesmas: miséria, pobreza, má distribuição 
de renda, desemprego e desejo de vingança.

A repressão usada pela polícia para combater 
a violência gera conflitos e insegurança na popula-
ção que nutrida pela corrupção das autoridades não 
sabe em quem confiar e decide se defender a próprio 
punho, perdendo seu referencial de segurança e sua 
expectativa de vida.

Não se sabe ao certo onde a violência se concentra, 
pois se são presos sofrem torturas, maus tratos, descasos, 
perseguições e opressões fazendo que tenham dentro 
de si um desejo maior e exagerado de vingança.

Se a violência se concentra fora dos presídios, é 
necessário que haja um planejamento de forma que 
se utilize uma equipe específica que não é regida pela 
força, autoridade exagerada e violenta. Medidas preci-
sam ser tomadas para diminuir tais fatos, mas é preciso 
que se atente para a estrutura que vem sendo montada 
para decidir o futuro das cidades brasileiras. 

Não é necessário um cenário de guerra com ar-
mas pesadas no centro das cidades, mas de pessoal 
capacitado para combater a violência e os seus cau-
sadores e é nesse sentido que o projeto Território da 
Paz se enquadra. 

De acordo com informações veiculadas no site do 
Ministério, existem atualmente 8 territórios da paz ins-
talados no país e sugerimos a adoção de um território 
na capital amazonense a fim de minimizar os impactos 
da violência nos bairros daquele município.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM

INDICAÇÃO Nº 5.362, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro de Minas 
e Energia a adoção de medidas para ado-
ção de venda de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) em vasilhames.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e 
Energia:
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A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

Tendo em vista a condição econômica da maio-
ria da população brasileira, o volume padrão do gás 
de cozinha (13kg) e o valor cobrado para aquisição 
do mesmo, qualquer gasto imprevisto pode acarretar 
a impossibilidade da compra do mesmo, no dia em 
que a companhia faz a entrega do produto, torna-se 
difícil comprá-lo.

Se o gás pudesse ser fracionado no local de venda 
dos vasilhames, seguramente inúmeros consumidores 
optariam, em virtude de necessidade financeira, pela 
compra de quantidade inferior aos treze quilos que 
hoje são obrigados a adquirir.

Assim, seria interessante que alternativas tais 
como venda de vasilhames de 11kg e/ou 4kg fossem 
viabilizadas com o intuito de garantir a compra de um 
produto essencial na composição indireta da mesa da 
população brasileira.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM

INDICAÇÃO Nº 5.363, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar 
dos alunos da APAE de Nossa Senhora do 
Livramento/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 

a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.364, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de liberar recursos para aquisição de um 
ônibus adaptado para o transporte escolar 
dos alunos da APAE de Peixoto de Azeve-
do/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.



53938 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.365, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Pedra Preta/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.366, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Paranatinga/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.
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INDICAÇÃO Nº 5.367, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Nova Xavantina/MT.

Despacho:
Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.368, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-

bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Nova Olímpia/MT.

Despacho:
Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem assu-
mido a responsabilidade pelo atendimento de pessoas 
com deficiência não isenta o Estado de sua obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.369, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Nova Mutum/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
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de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para 
que todas as pessoas com deficiência tenham acesso 
a tudo aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes 
programas, em especial ao transporte escolar, é fun-
damental para que as entidades obtenham recursos 
necessários para oferecer atendimento de qualidade 
aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.370, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Nova Monte Verde/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover 
e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
facilitação do bem estar, inclusão social da pessoa 
com deficiência. 

Entende-se que o fato de as entidades terem 
assumido a responsabilidade pelo atendimento de 
pessoas com deficiência não isenta o Estado de sua 
obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para que 
todas as pessoas com deficiência tenham acesso a tudo 
aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes programas, 
em especial ao transporte escolar, é fundamental para 
que as entidades obtenham recursos necessários para 
oferecer atendimento de qualidade aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 5.371, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
liberar recursos para aquisição de um ôni-
bus adaptado para o transporte escolar dos 
alunos da APAE de Nova Maringá/MT.

Despacho:
Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O atendimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência no Brasil teve início nos anos 50, a partir 
de movimentos de pais que, sem respostas de oferta 
e acesso aos serviços públicos para seus filhos, com 
o apoio de amigos e profissionais, organizaram-se em 
associações sem fins lucrativos e formaram parcerias 
com os governos para a garantia do direito à cidadania 
desse grupo de pessoas. 

A APAE foi criada com a missão de promover e arti-
cular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, 
prestação de serviços, apoio à família, facilitação do bem 
estar, inclusão social da pessoa com deficiência. 
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Entende-se que o fato de as entidades terem assu-
mido a responsabilidade pelo atendimento de pessoas 
com deficiência não isenta o Estado de sua obrigação.

Hoje, existem políticas públicas voltadas para a 
área, mas que ainda precisam ser aprimoradas para que 
todas as pessoas com deficiência tenham acesso a tudo 
aquilo que lhes é de direito. O acesso a estes programas, 
em especial ao transporte escolar, é fundamental para 
que as entidades obtenham recursos necessários para 
oferecer atendimento de qualidade aos alunos.

Com o ônibus adaptado, os alunos poderão ser 
transportados dentro das normas de trânsito e permi-
tirá participação da entidade em eventos regionais e 
nacionais, contribuindo assim com a melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa portadora de deficiência e na 
construção de uma sociedade justa e solidária.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliene Lima.

 
INDICAÇÃO Nº 5.372, DE 2009 
(Da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle)

Sugere ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão que seja criado no 
SIAFI um identificador específico para o 
acompanhamento das ações relacionadas 
à Copa do Mundo de 2014

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Nos termos do art. 113, inciso I e Parágrafo 1º 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicitamos o envio de Indicação ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão sugerindo que 
seja criado no SIAFI um identificador específico para 
o acompanhamento das ações relacionadas à Copa 
do Mundo de 2014, a exemplo dos que já existem 
para as programações do PAC, Lei Calmon, Obras 
Irregulares, Erradicação do Analfabetismo, Precató-
rios e outros.

Justificação

A alínea “o”, do artigo 17 da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) 2010, determina que seja divulgada 
na internet o “demonstrativo, atualizado mensalmen-
te, das ações e respectivas despesas voltadas para a 
realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 
Tal dispositivo tem a intenção de dar publicidade e 
transparência às despesas inerentes à realização do 
Copa do Mundo de 2014, permitindo o acesso mensal 

da sociedade aos dispêndios governamentais com a 
infraestrutura e a logística do evento.

Assim sendo, com o intuito de ampliar ainda 
mais a transparência desejada, estamos apresentado 
a presente Indicação com o objetivo de sugerir que o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 
Ministério da Fazenda criem no SIAFI um identificador 
específico para o acompanhamento das ações relacio-
nadas à Copa do Mundo de 2014, a exemplo dos que 
já existem para as programações do PAC, Lei Calmon, 
Obras Irregulares, Erradicação do Analfabetismo, Pre-
catórios e outros.

A criação do identificador específico permitirá que 
as despesas da União com a Copa de 2014 possam 
ser detalhadas em seu menor nível, discriminando as 
dotações, os órgãos, as unidades orçamentárias e ges-
toras, a natureza da despesa, os programas, projetos 
e atividades, as fontes de recursos, etc. 

Sala da Comissão, de setembro de 2009. – De-
putado Silvio Torres, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.373, DE 2009 
(Da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle)

Sugere ao Ministério da Fazenda que 
seja criado no SIAFI um identificador espe-
cífico para o acompanhamento das ações 
relacionadas à Copa do Mundo de 2014. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Nos termos do art. 113, inciso I e Parágrafo 1º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solici-
tamos o envio de Indicação ao Ministério da Fazenda 
sugerindo que seja criado no SIAFI um identificador 
específico para o acompanhamento das ações rela-
cionadas à Copa do Mundo de 2014, a exemplo dos 
que já existem para as programações do PAC, Lei Cal-
mon, Obras Irregulares, Erradicação do Analfabetismo, 
Precatórios e outros.

 
Justificação

A alínea “o”, do artigo 17 da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) 2010, determina que seja divulgada 
na internet o “demonstrativo, atualizado mensalmen-
te, das ações e respectivas despesas voltadas para a 
realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 
Tal dispositivo tem a intenção de dar publicidade e 
transparência às despesas inerentes à realização do 
Copa do Mundo de 2014, permitindo o acesso mensal 
da sociedade aos dispêndios governamentais com a 
infraestrutura e a logística do evento.

Assim sendo, com o intuito de ampliar ainda 
mais a transparência desejada, estamos apresentado 
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a presente Indicação com o objetivo de sugerir que o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 
Ministério da Fazenda criem no SIAFI um identificador 
específico para o acompanhamento das ações relacio-
nadas à Copa do Mundo de 2014, a exemplo dos que 
já existem para as programações do PAC, Lei Calmon, 
Obras Irregulares, Erradicação do Analfabetismo, Pre-
catórios e outros.

A criação do identificador específico permitirá que 
as despesas da União com a Copa de 2014 possam 
ser detalhadas em seu menor nível, discriminando as 
dotações, os órgãos, as unidades orçamentárias e ges-
toras, a natureza da despesa, os programas, projetos 
e atividades, as fontes de recursos, etc. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Silvio Torres, Presidente.

 
INDICAÇÃO Nº 5.374, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rocha Loures)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Educação, Sr. Fernando Haddad, a 
criação de um IFET, no Município de Cam-
bé, no Paraná.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Sugeri como Indicação a Vossa Excelência a cria-
ção de um IFET, no Município de Cambé, no Paraná.

É preciso reconhecer que é modesta a presen-
ça da União na educação tecnológica nessa região 
do Paraná.

Hoje, muitos estudantes tem que se deslocar por 
enormes distâncias para estudar, o que causa enorme 
cansaço e transtornos.

As dificuldades anteriormente mencionadas não 
são prerrogativas dos estudantes de Cambé, mas de 
toda a região, que se beneficiariam enormemente de 
tal medida.

Tendo em vista o exposto, e em consonância 
com a política do Governo Federal para ampliar 
o acesso do maior número de estudantes possí-
vel ao ensino, encaminho a presente Indicação, 
na certeza de que Vossa Excelência, sensível à 
importância da política educacional de qualidade, 
haverá de determinar as providências para que, em 
breve, este Poder Legislativo receba o Projeto de 
Lei com a destinação de um IFET, no Município de 
Cambé, no Paraná.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Rodrigo Rocha Loures, PMDB/PR.

INDICAÇÃO Nº 5.375, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Santana)

Sugere ao Ministério do Meio Ambien-
te alterações relativas à guarda de animais 
silvestres

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente,

Possuir um animal doméstico é um hábito que 
faz parte ainda da cultura de grande parte, senão da 
maioria dos brasileiros. O entendimento de que não 
devemos retirar um animal silvestre do seu meio na-
tural é relativamente recente. Vale lembrar que a Lei 
de Fauna é de 1967. 

Estima-se que os lares brasileiros abrigam hoje 
cerca de 15 milhões de animais silvestres. Nos ter-
mos da legislação vigente, isso significa que milhões 
de cidadãos de boa fé, que cuidam em casa desses 
animais muitas vezes como se fossem membros da 
família, estão sujeitos a serem multadas pelo IBAMA 
e acusados e condenados por crime ambiental. 

A legislação atual não faz distinção entre o cida-
dão de bem e traficantes da fauna silvestre, o que é 
lamentável. A imprensa tem noticiado casos de pesso-
as, muitas vezes idosas, multadas por manterem em 
casa, por exemplo, um papagaio há mais de 15 anos. 
Casos como esses são incompreensíveis e expõem 
os órgãos ambientais e, muitas vezes, o judiciário, a 
situações constrangedoras, para dizer o mínimo.

Convém lembrar que não seria possível reintro-
duzir 15 milhões de animais silvestres na natureza, por 
questões operacionais, nem seria desejável, porque 
esses animais, devido ao seu estado de domesticação, 
não conseguiriam mais sobreviver fora do cativeiro. 

O IBAMA, evidentemente, não pode agir em opo-
sição ao que dispõe a legislação sobre fauna silvestre. 
No nosso entendimento, portanto, o Governo Federal, 
em particular o Ministério do Meio Ambiente, deveria 
tomar a iniciativa propor as mudanças necessárias na 
Lei nº 5197/67, na Lei 9605/98 e no Decreto 6514/08

Acreditamos que as mudanças na legislação fau-
nística deveriam seguir o mesmo princípio que orientou 
a redação Lei 10826/03, conhecida como o estatuto do 
desarmamento, no que diz respeito à regularização da 
posse irregular de armas de fogo. Que fique claro: o 
tráfico de animais silvestres deve continuar sendo seve-
ramente reprimido. Entretanto, às pessoas que, de boa 
fé, já possuem, há algum tempo, um animal silvestre, 
deveria ser assegurada a oportunidade de regularizar 
sua situação e o direito de manter seus animais. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Carlos Santana, 
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INDICAÇÃO Nº 5.376, DE 2009 
(Do Sr. João Dado)

Sugere ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão o envio de projeto 
de lei que crie a Carreira de Apoio Admi-
nistrativo da Defensoria Pública da União, 
bem como cargos de Defensor Público da 
União de Segunda Categoria e Cargos em 
Comissão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

Mediante a presente Indicação, venho solicitar 
que seja encaminhado ao Congresso Nacional proje-
to de lei que crie a Carreira de Apoio Administrativo 
da Defensoria Pública da União, bem como cargos de 
Defensor Público da União de Segunda Categoria e 
Cargos em Comissão.

Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Fede-
ral que o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de re-
cursos. Instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, a Defensoria Pública é a responsável por dar 
efetividade a esse preceito constitucional. Destarte, 
a implementação de medidas que garantam adequa-
da estruturação à Defensoria Pública são primordiais 
para que a assistência jurídica seja exercida de forma 
eficaz e abrangente.

Passado mais de vinte anos da promulgação da 
Carta, observa-se que a Defensoria Pública da União 
ainda não foi totalmente implantada. O quantitativo de 
defensores públicos federais é irrisório, o que compro-
mete o atendimento da atual demanda. Apesar de a 
Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
no art. 144, determinar que cabe a lei dispor sobre os 
órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, 
fato é que ainda não foi editada a referida lei, ou seja, 
a Defensoria Pública da União ainda carece de uma 
estrutura de apoio administrativo adequada para o 
cumprimento de sua função constitucional.

A necessidade urgente de implantar unidades de 
atuação especializada da Defensoria Pública da União 
nos municípios em que se encontram instalados e/ou 
onde se pretende instalar presídios federais (Campo 
Grande – MS, Catanduvas – PR, Porto Velho – RO e 
Mossoró – RN), bem como o fato que a Procuradoria-
Geral Federal não mais pretende exercer atividades 
atípicas de defesa dos interesses individuais dos in-
dígenas aculturados, conforme informação veiculada 
pelo próprio titular da aludida instituição, bem ainda 
tendo em mira o acelerado processo de interiorização 
da Justiça Federal e Justiça do Trabalho, demonstram 

claramente a importância da adoção da medida que 
ora se pleiteia.

A título de colaboração, encaminho minuta de an-
teprojeto, do senhor Defensor Público Geral da União 
e enviado a essa Pasta, na qual sugiro a inclusão, nos 
artigos referentes à criação dos cargos de Analista 
e Técnico de Assistência Jurídica, de um parágrafo 
garantindo o aproveitamento dos servidores estatutá-
rios que atualmente estão a serviço daquele órgão, a 
exemplo do que fizeram diversos órgãos quando da 
estruturação dos seus quadros de apoio.

A proposta reflete a urgente necessidade de es-
truturação mínima do Órgão, para o desenvolvimento 
de suas atividades, avançando no acesso à Justiça 
pelos hipossuficientes, bem como atendendo às de-
mandas de Governo já elencadas.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado João Dado.

INDICAÇÃO Nº 5.377, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Coelho Filho e outros)

Sugere ao Ministério da Integração Na-
cional a disponibilização de recursos para a 
modernização da infraestrutura dos Períme-
tros de Irrigação e a suspensão temporária 
do pagamento das tarifas K1 e K2.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos 

especial atenção de Vossa Excelência para a aprecia-
ção da presente Indicação.

As atividades de implantação, administração, 
operação e manutenção dos perímetros públicos de 
irrigação, definidas pela Lei nº 6.662, de 25 de junho 
de 1979, conhecida como Lei de Irrigação, regulamen-
tada pelo Decreto nº 89.496, de 29 de março de 1984, 
implicam custos aos produtores que ali se localizam. 

De fato, por essa Lei e pelo mencionado decreto 
regulamentador, foram especificados dois componen-
tes tarifários a serem cobrados dos irrigantes naqueles 
perímetros públicos de irrigação. 

O primeiro refere-se à parcela correspondente à 
amortização dos investimentos públicos nas obras de 
infraestrutura de irrigação, de uso comum, com base no 
valor atualizado das mesmas. Essa tarifa, denominada 
de K1, recolhida diretamente pela CODEVASF, com-
preende atualmente em torno de R$ 7,00 ao mês por 
hectare, com pequenas variações entre os perímetros 
irrigados, o que representa entre 0,1% a 1% do custeio 
dos cultivos com tecnologia. Os valores recebidos a 
título da tarifa K1 destinam-se a investimentos para a 
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reabilitação ou modernização da infraestrutura de uso 
comum de cada Perímetro.

O segundo componente vincula-se à parcela 
correspondente ao valor das despesas anuais de ad-
ministração, operação, conservação e manutenção de 
infraestrutura. Tal tarifa foi denominada de K2, sendo 
subdividida em K2 fixo e K2 variável. A tarifa K2 fixo, 
calculada e definida para todo o exercício, toma por 
base as despesas previstas com pessoal e serviços 
necessários à administração, operação e manutenção 
da infraestrutura de uso comum do perímetro, englo-
bando canais, estações de bombeamento, estradas, 
subestações elétricas, redes de tubulações. Já a tarifa 
K2 variável é calculada mensalmente, em função do 
consumo de energia de cada Estação de Bombeamen-
to, sendo mais expressiva que a K2 fixa, representando 
normalmente mais de 70 % do custo total do pagamento 
cobrado pela organização dos usuários, que funciona 
como condomínio do Perímetro. 

Ressalte-se que o K2 em cultivos tecnificados 
representa de 2% a 30% do custeio da produção, a 
depender da cultura implantada e da Estação de Bom-
beamento, com valores que variam de R$ 115,00 a R$ 
215,00 ao mês, por ha irrigado.

Em casos de lotes com baixos índices de produti-
vidade ou com cultivos que apresentam reduzido valor 
agregado, a tarifa K2 assume grande repercussão sobre 
as despesas do produtor, o que praticamente inviabi-
liza as suas atividades, levando esses agricultores a 
abandoná-las, com graves repercussões econômicas 
e sociais para a região.

Essa é a dramática situação em que se encon-
tram os produtores nos Perímetros de Irrigação do 
Vale do Rio São Francisco, diante da impossibilidade 
de continuar pagando as referidas tarifas K1 e K2, em 
razão dos reflexos da crise econômica e financeira ao 
longo dos últimos meses.

Diante de tal quadro absolutamente desfavorável 
para os dedicados agricultores da região, considera-
mos imprescindível a imediata adoção de providências 
por parte da Codevasf, mediante a disponibilização de 
recursos para a modernização da infra-estrutura nos 
perímetros de irrigação, e a suspensão do pagamento 
das tarifas K1 e K2 enquanto perdurar o referido pro-
cesso de modernização.

Desse modo, apresentamos a presente Indicação 
a Vossa Excelência, consubstanciando sugestão para 
que sejam realizadas as duas mencionadas iniciati-
vas, as quais servirão para aliviar a atual situação de 
dificuldades por que passam os produtores dos Perí-
metros Irrigados, possibilitando-lhes continuar contri-
buindo no processo de desenvolvimento regional e na 

tão desejada melhoria das condições de vida daquela 
gente trabalhadora.

Sala das Sessões, de 2009. – Deputado Fer-
nando Coelho Filho; Deputado Josefh Bandeira; 
Deputado Edson Duarte Deputado Jorge Khoury;  
Deputado Gonzaga Patriota.

INDICAÇÃO Nº 5.378, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Senhor Ministro da Edu-
cação a criação da Escola Técnica Federal 
de Espigão do Oeste, no Estado de Ron-
dônia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados apreciou, em sua reunião do dia 16 de 
setembro de 2009, o projeto de lei nº 4.560, de 2008, de 
autoria do Senhor Senador Expedito Júnior, que autori-
zava o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Espigão do Oeste, no Estado de Rondônia.

Em função de sua Súmula nº 1, de 2001, de Re-
comendação aos Relatores, a Comissão deliberou pela 
rejeição do projeto, não por falta de mérito de conteú-
do, mas pela inadequação formal de sua apresentação 
como projeto de lei, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Pinto Itamaraty.

A consistente justificativa do referido projeto fez 
com que esta Comissão deliberasse pelo encaminha-
mento da presente Indicação a Vossa Excelência, a 
fim de sugerir sua inserção nos planos de expansão 
da rede federal de educação profissional.

Os objetivos do PL nº 4.560, de 2008, estão 
expostos na justificativa apresentada pelo seu autor, 
onde se lê: 

“O Município de Espigão do Oeste, no Estado de 
Rondônia, possui uma área de 4.900 Km2, e limita-se: 
ao Norte, com o Estado do Mato Grosso; ao Sul, com o 
Município de Pimenta Bueno; a Leste, com o Município 
de Vilhena; a Oeste, com o Município de Cacoal. Possui 
quatro distritos: Nova Esperança, Novo Paraíso, Flor 
da Serra e Boa Vista. Por isso, é, na realidade, uma 
“capital regional”, com área de influência nas unidades 
políticas que lhe são confinantes ou próximas.

Além disso, a atividade migratória é intensa, daí 
que a população do Município cresce incessantemente 
com a vinda de pessoas dos Estados do Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Goiás e Paraíba, principalmente, com a finalidade 
de empreender atividades agropecuárias, sobretudo em 
razão do preço ainda módico das terras agricultáveis. 
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Hoje em dia, é notável o surto de industrialização das 
matérias-primas abundantes no Município.

Não obstante contar o Município com enorme 
potencial econômico, é evidente a falta de mão-de-
obra qualificada para atender à demanda dos setores 
primário, secundário e terciário da economia. 

Ressente-se, assim, a região de uma unidade 
educacional que possa preparar os jovens para o 
mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, suprir as 
necessidades das atividades econômicas.

Em face dessas evidências, tomo a iniciativa de 
apresentar este projeto de lei, para que o Poder Exe-
cutivo, tendo em conta os termos da Lei nº 11.195, de 
18 de novembro de 2005, que fomenta a expansão da 
rede de escolas de educação profissional do sistema 
federal de ensino, contemple, tão logo quanto possí-
vel, o Município de Espigão do Oeste com uma Escola 
Técnica Federal, a fim de que sejam supridas as neces-
sidades da população jovem da região e, ao mesmo 
tempo, das atividades econômicas florescentes.”

Assim sendo, ao encaminhar esta Indicação, a 
Comissão de Educação e Cultura está certa de que 
Vossa Excelência haverá de empreender todos os 
esforços necessários, no sentido de atender a este 
importante pleito da população fluminense.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.379, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a instalação de um campus do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo, no Município de Franca, 
no Estado de São Paulo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados discutiu, em sua reunião do dia 16 de 
setembro de 2009, o projeto de lei nº 2.014, de 2007, 
de autoria do Senhor Deputado Dr. Ubiali, que preten-
dia autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Téc-
nica Federal à distância no Município de Franca, no 
Estado de São Paulo.

Em função de sua Súmula nº 1, de 2001, de Re-
comendação aos Relatores, a Comissão deliberou pela 
rejeição do projeto, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado João Matos, não por falta de mérito de conte-
údo, mas pela inadequação formal de sua apresentação 
– como projeto de lei, e pela necessidade de promover 
sua inserção nos planos de expansão e reorganização 

da rede federal de educação profissional e tecnológica, 
ora em implementação por esse Ministério.

Mas cabe reconhecer a relevância da iniciativa 
em questão, razão pela qual esta Comissão deliberou 
pelo encaminhamento da presente Indicação a Vossa 
Excelência.

Como o próprio Poder Executivo tem afirmado, é 
imperativa a ampliação das oportunidades de forma-
ção profissional no País. Tal expansão é especialmente 
importante nas áreas em que o dinamismo do desen-
volvimento econômico se faz presente em toda a sua 
modernidade, requerendo pessoal adequadamente 
preparado, científica e tecnologicamente. Além disso, 
a formação e a requalificação profissionais são fatores 
indispensáveis em cenários de mudança no perfil de in-
fra-estrutura produtiva de regiões industrializadas, como 
é o caso de Franca – SP, conforme bem argumenta o 
autor do projeto apreciado, em sua Justificação.

Além disso, faz sentido estimular, onde possível, 
a modalidade da educação a distância, dando mais 
condições de estudos a todos os interessados nesse 
tipo de formação, especialmente os trabalhadores.

Por tais razões, sugere-se ao Ministério da Edu-
cação a instalação de um novo campus do Instituto 
Federal Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
no Município de Franca. 

A Comissão de Educação e Cultura está certa 
de que Vossa Excelência haverá de determinar as ne-
cessárias providências com vistas a dar atendimento 
a este pleito, que certamente será decisivo para dar 
maior sustentabilidade ao desenvolvimento econômico 
e social dessa região paulista.

Sala das Sessões, 24 desetembro de 2009. –  
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.380, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Educa-
ção a criação da Universidade Federal do Pla-
nalto de Araxá, no Município de Araxá, no Es-
tado de Minas Gerais, e a instalação de novos 
campi da Universidade Federal de Sergipe.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados apreciou recentemente o projeto de lei 
nº 1.833, de 2007, de autoria do Senado Federal, cujo 
objetivo era o de autorizar o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Planalto de Araxá, no Municí-
pio de Araxá, no Estado de Minas Gerais, assim como 
instalar quatro novos campi da Universidade Federal de 



53946 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

Sergipe, nos Municípios de Estância, Lagarto, Nossa 
Senhora da Glória e Propriá, no Estado de Sergipe.

Tendo em vista posição firmada em sua Súmula 
nº 1, de 2001, ratificada em abril de 2007, a Comissão, 
reconhecendo o mérito da proposta, rejeitou a forma 
com que foi apresentada – projeto de lei – e deliberou 
pelo seu encaminhamento como Indicação a esse Mi-
nistério, nos termos do parecer do Relator, Deputado 
Iran Barbosa.

O País tem se beneficiado da decidida política 
implementada pelo Governo federal, de expansão da 
rede de instituições de educação superior mantidas 
pela União, atendendo a localidades e comunidades 
que, há tempos, aguardavam a oportunidade de aces-
so à formação avançada de qualidade.

No caso da nova universidade proposta para o 
Município de Araxá, cabe lembrar que, não obstante 
o Estado de Minas Gerais já conte com um número 
elevado de instituições federais, trata-se de uma re-
gião que se encontra bastante distanciada das oportu-
nidades de ensino superior público já oferecidas pela 
União. É fato que já se encontram em funcionamento, 
em Araxá, pólos da Universidade Aberta do Brasil, ofe-
recendo cursos superiores por meio de parcerias entre 
a Prefeitura Municipal e as Universidades Federais de 
Uberlândia, de Juiz de Fora e de Minas Gerais. Além 
disso, ali existe, em funcionamento há muitos anos, 
uma tradicional instituição de ensino, cujo patrimônio 
acadêmico e físico poderá, observados os requisitos 
legais de doação por parte de sua mantenedora, se 
assim a esta aprouver, ser incorporado à esfera da 
administração pública federal, mediante lei específica. 
É o caso do Centro Universitário do Planalto do Araxá 
– UNIARAXÁ, explicitamente citado na justificação do 
projeto de iniciativa do Senador Eduardo Azeredo que, 
uma vez aprovado pelo Senado Federal, deu origem 
à proposição examinada pela Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados. A instituição é 
mantida pela Fundação Cultural de Araxá, vinculada 
à administração municipal.

Com relação aos novos campi propostos para 
Universidade Federal de Sergipe, cabe destacar a im-
portância da interiorização das universidades públicas 
mantidas pela União, especialmente nos Estados da 
Região Nordeste, por longo tempo centradas quase que 
exclusivamente nas capitais, limitando o acesso das 
populações dos Municípios delas mais distanciados. 
Deve ser ressaltado que, para as localidades destina-
das a sediar as novas instalações, o projeto de fato 
buscava distribuir a atuação da universidade em pontos 
bastante distintos do território do Estado de Sergipe: 
Lagarto, na Mesorregião do Agreste Sergipano; Propriá, 
no extremo Norte do estado; Estância, no Centro-Sul; 

e Nossa Senhora da Glória, no Noroeste sergipano, já 
na área do Sertão do São Francisco. São Municípios 
que de fato ampliam a atuação geográfica da Univer-
sidade Federal de Sergipe, que atualmente mantém, 
além do situado em Aracaju, campi nos Municípios de 
Itabaiana, Laranjeiras e São Cristóvão. 

Estas as razões que levam a Comissão de Edu-
cação e Cultura, dando suporte à meritória iniciativa do 
Senado Federal, a sugerir a Vossa Excelência a adoção 
das providências cabíveis para viabilizar a criação da 
nova universidade em Araxá, assim como a expansão 
da Universidade Federal de Sergipe. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. –  
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.381, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Fundação Universidade Federal 
do Centro-Norte Fluminense (UFCENF), no 
estado do Rio de Janeiro. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
A Comissão de Educação e Cultura, ao apreciar 

o Projeto de Lei nº 107, de 2007, de autoria do De-
putado Neilton Mulim, que “Dispõe sobre a instituição 
da Fundação Universidade Federal do Centro-Norte 
Fluminense – UFCENF, por desmembramento da Fun-
dação Universidade Federal Fluminense, e dá outras 
providências“, decidiu-se por sua rejeição, nos ter-
mos do parecer do Relator, Deputado José Fernando 
Aparecido de Oliveira, tendo em vista o que preceitua 
sua Súmula nº 1 de Recomendações aos Senhores 
Relatores. Elaborada em 2001 e reiterada em 2004 e 
2007, esta Súmula propõe que os projetos de lei de 
natureza autorizativa, que versem sobre matéria de 
iniciativa do Poder Executivo, sejam rejeitados. E se 
houver mérito nos conteúdos que encerram, que por 
meio de Indicação sejam eles endereçados a quem 
de direito, na área governamental.

Trazemos à consideração de Vossa Excelência 
um caso do gênero: trata-se da proposta de criação 
de uma nova universidade federal no estado do Rio de 
Janeiro – a Fundação Universidade Federal do Centro-
Norte Fluminense, com sede no município de Nova 
Friburgo, RJ. A idéia é defendida há muitos anos pelos 
movimentos sociais fluminenses, que chegaram até a 
cunhar um lema – “Estudar aqui é Federal” -, que intitula 
Manifesto que traduz a vontade de ver implantada em 
Nova Friburgo, na Região Centro-Norte Fluminense, a 
UFCENF. Segundo o nosso colega Deputado Neilton 
Mulim, participante ativo desse movimento, o manifes-
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to é apoiado por prefeituras municipais, câmaras de 
vereadores, entidades de classe, sindicatos patronais 
e de empregados, entidades diversas da sociedade 
civil e ainda por estudantes e populares dos doze mu-
nicípios que integram a região. A iniciativa vem, por 
outro lado, dar corpo à diretriz de interiorização do 
Programa de Expansão do Sistema Federal de Ensi-
no Superior, do governo federal, que objetiva ampliar 
o ensino público universitário e técnico de qualidade, 
criando novas unidades educacionais especialmente 
nas cidades do interior onde o braço do MEC ainda 
não tenha chegado. 

A bem da verdade, devemos informar Vossa Ex-
celência que esta solicitação já deu entrada há alguns 
anos no Ministério da Educação, pela via da Secretaria 
de Educação Superior. Em 2006, delegação friburguen-
se, em audiência com o então Diretor de Desenvolvi-
mento da Educação Superior do Ministério da Educa-
ção, Prof. Manuel Palácios, informou-lhe a existência 
do movimento “Estudar aqui é Federal” e lhe entregou 
abaixo-assinado com mais de 26 mil assinaturas e 45 
cartas de adesão de instituições representativas locais 
e regionais (prefeituras, câmaras de vereadores, FIR-
JAN, COMAMOR, entidades eclesiásticas, sindicatos 
patronais e de trabalhadores, escolas, entre outras). 
O Documento solicitava do MEC a criação da referida 
instituição federal de ensino superior em Nova Fribur-
go, cujos cursos deveriam atender as vocações eco-
nomicamente relevantes, apontar e mesmo criar novas 
alternativas de desenvolvimento regional, oferecendo 
aos jovens da região e mesmo de estados vizinhos, 
oportunidades de formação gratuita e de qualidade.

Senhor Ministro, a contagem populacional de 
2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estimou que o Estado do Rio de Janeiro já re-
gistrava uma população de mais de 15,4 milhões de 
habitantes, vivendo em um território de 43.696,054 
km2. A PNAD de 2006 mostrara que ¼ da população 
do Rio de janeiro tinha de 15 a 29 anos de idade. Se 
ampliamos a abrangência, ou seja, se consideramos 
a faixa etária de 15 a 59 anos, que direta ou indireta-
mente poderia virtualmente se beneficiar dos cursos 
de formação inicial e continuada – inclusive técnicos 
– oferecidos por uma instituição do porte e alcance de 
uma universidade federal, temos que pelo menos 65% 
da população fluminense está nessa faixa. Atestam 
este interesse os vestibulares anuais das 10 institui-
ções federais de ensino superior (4 universidades; 3 
faculdades isoladas e 3 CEFETs), que no estado do 
Rio registram um contingente imenso de candidatos, 
cuja grande maioria não consegue entrar por escas-
sez da oferta de vagas públicas e gratuitas. Um bom 
exemplo é demonstrado pelos números do Censo da 

Educação Superior do INEP de 2006: as 4 universi-
dades federais estabelecidas no Rio de Janeiro abri-
ram naquele ano 14 mil vagas e 122 mil candidatos 
inscreveram-se como candidatos a ocupá-las, o que 
perfaz quase 9 candidatos por vaga. Realizado o cer-
tame, praticamente todas as vagas oferecidas pelas 
federais foram ocupadas, em contraste com o ocorrido 
no setor privado do ensino superior (pago), que ano 
após ano amarga a ociosidade de mais de 50% das 
vagas que oferta. 

Veja, Senhor Ministro, que têm faltado vagas 
federais para essa enorme procura anual por oportu-
nidades de estudo e têm sobrado postos de trabalho 
que exigem alta qualificação. Todos sabemos da cor-
relação positiva existente entre anos de escolarida-
de e a maior facilidade de colocação nas melhores e 
mais exigentes posições do mercado de trabalho. Pelo 
último Censo do INEP, se pode constatar ainda que 
das 137 instituições de ensino superior funcionando 
no estado do Rio em 2006, apenas 10 eram públicas 
federais, e destas, só 4 eram universidades; das 137, 
75 estavam na capital e 62, no interior. Dentre os 1.713 
cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e 
tecnológicos) oferecidos no estado em 2006, só 16% 
eram ofertados pelo segmento público; o segmento 
federal oferecia apenas 209 deles (ou 12%) e dentre 
esses, só 173 eram oferecidos pelas universidades 
federais. É muito pouco. Quanto às matrículas totais 
no ensino superior, o alunado fluminense em 2006 to-
talizava 488,2 mil estudantes, 68,1 mil deles no setor 
público; destes, 62,4 mil estavam matriculados nas 10 
instituições federais, o que não chega a 13% do total. 
Também é muito pouco!

Dissemos que a população do Estado do Rio, es-
pecialmente a de Nova Friburgo e região, clama pela 
criação de mais uma universidade federal, a instalar-
se neste Município. Com mais de 177 mil habitantes, 
Nova Friburgo orgulha-se de possuir sólida tradição 
educacional, construída a partir de iniciativas como o 
Colégio Anchieta, fundado no século XIX pela Cia. de 
Jesus, o Colégio Nossa Senhora das Dores, das irmãs 
educadoras dorotéias, que em 1893 chegam à região, 
e a experiência educacional mais recente do Colégio 
Nova Friburgo, escola experimental criada no âmbito 
da iniciativa privada brasileira pela Fundação Getúlio 
Vargas (CNF/FGV), entre os anos de 1962 e 1977. Es-
tes estabelecimentos hoje se somam às dezenas de 
escolas públicas e privadas funcionando na cidade. 

Do ponto de vista das atividades econômicas, o 
PIB de Nova Friburgo, a preço de mercado corrente, 
registrado pelo IBGE em 2005, foi de 1.782.611 mil 
reais, devido principalmente ao desenvolvimento de 
atividades terciárias. No âmbito educacional, conforme 
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os dados do MEC, em 2006 registraram-se em Nova 
Friburgo 7.105 matrículas nas 121 escolas com ensino 
pré-escolar; 27.846 Matrículas nas 167 escolas de en-
sino fundamental; 6.445 matrículas nas 38 escolas de 
ensino médio (17 delas, privadas). E em 2005, havia 
5.849 matriculados nas únicas 2 instituições superiores 
(privadas) existentes no Município (Fonte: IBGE). Parcela 
significativa dos alunos que freqüentam esses cursos su-
periores tem domicílio nos municípios da região Centro-
Norte e várias Prefeituras Municipais lhes proporcionam 
transporte coletivo para freqüência às aulas. 

Respaldando-se na existência de colégios tra-
dicionais e de renome, tanto da rede pública quanto 
privada, estima-se então que a clientela potencial de 
ensino superior é bastante ampla, considerando-se a 
extensa rede que soma na região cerca de 80 esta-
belecimentos de ensino médio, 38 deles situados no 
município de Nova Friburgo (dados de 2006). Os espe-
cialistas da região, considerando o número crescente 
de matrículas no ensino médio, estimam que em 2006, 
apenas da região Centro-Norte, concorreriam ao in-
gresso em cursos superiores mais de 5.000 alunos, 
número este que, embora crescente, é subestimado, 
pois não chega a 10% da população jovem entre 20 e 
24 anos, calculada em 60 mil pessoas.

Senhor Ministro, entendemos ser justo o pleito do 
povo e dos parlamentares locais, estaduais e federais flu-
minenses em favor da criação de uma nova Universidade 
Federal no estado do Rio de Janeiro, com sede em Nova 
Friburgo. E é também oportuno, pois o MEC, nos últimos 
anos, implementa um bem sucedido plano de expansão 
das universidades federais e também de sua rede de 
ensino técnico e tecnológico por todo o País, que busca 
interiorizar os ensinos médio e superior de boa qualida-
de. O desenvolvimento econômico, educacional e cultu-
ral do estado do Rio de Janeiro será decerto dinamizado 
com esta nova unidade federal de ensino. Não é demais 
afirmar que a instalação de uma universidade federal na 
região Centro-Norte fluminense poderá inclusive assumir 
significação especial na difícil luta pela mitigação da vio-
lência e da falta de boas perspectivas de futuro decente 
para a população jovem daquele estado. 

Assim, à luz do que acabamos de expor, espera-
mos poder contar com o apoio de Vossa Excelência na 
aprovação e implementação desta proposta, que, como 
dissemos, expressa forte desígnio do povo fluminense. 
A criação da Fundação Universidade Federal do Centro-
Norte Fluminense (UFCENF), com sede em Nova Fribur-
go, no Rio de Janeiro, trará novas perspectivas de um 
futuro melhor para milhares de jovens brasileiros e novos 
rumos para o desenvolvimento do interior do País.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –  
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.382, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação de Escola Técnica Federal 
de Ariquemes, no município de mesmo 
nome, no estado de Rondônia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

O nobre Senador Valdir Raupp apresentou o 
Projeto de Lei nº 3.540, de 2008, com objetivo de criar 
Escola Técnica Federal no Município de Ariquemes, 
estado de Rondônia. A proposta coaduna-se com a 
política de expansão da educação profissional perse-
guida pelo governo federal e com a concretização das 
metas do Plano Nacional de Educação-PNE .

A Comissão de Educação e Cultura reconheceu o 
mérito da proposta, mas viu-se impedida de aprová-la 
devido ao disposto na alínea “e”, do inciso II, do § 1º, do 
art. 61 da Constituição Federal e em razão da Súmula 
de Recomendações nº 1 da CEC, além da Súmula nº 
1 da CCJC, que têm orientado nossos trabalhos.

Resolveu, contudo, manifestar seu apoio à pro-
posta, por intermédio da presente Indicação.

Relevantes argumentos foram arrolados na justi-
ficação do Projeto de Lei nº 3.540, de 2008, de autoria 
do Senado Federal :

“ Ariquemes é um importante pólo re-
gional com aproximadamente 9 municípios 
em sua volta.

[...] A criação da Escola Técnica Federal 
de Ariquemes permitirá o atendimento da de-
manda da região e do Estado por mão-de-obra 
especializada para desenvolvimento da agro-
pecuária e do manejo florestal, duas das prin-
cipais riquezas da economia rondoniense.”

Diante do exposto, Senhor Ministro, justifica-se 
plenamente a criação de instituição nos termos pro-
postos, o que sugerimos a Vossa Excelência em nome 
da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 5.383, DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação a criação da Universidade Federal do 
Extremo Sul Bahia – UFESB, com sede na 
cidade de Teixeira de Freitas – BA, a partir 
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do desmembramento da Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia – UFRB.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação,

Foi submetido à apreciação desta Comissão 
de Educação e Cultura o Projeto de Lei Nº 2.798, de 
2008, de autoria do nobre Deputado Uldurico Pinto, 
que visa autorizar o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade Federal do Extremo Sul Bahia – UFESB, com 
sede na cidade de Teixeira de Freitas – BA, a partir do 
desmembramento da Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia – UFRB.

No parecer apresentado a esta Comissão, cujo 
teor reproduzimos em parte a seguir, a Deputada Alice 
Portugal, relatora da matéria, apresenta importantes 
razões que fundamentam a iniciativa: 

O Extremo Sul da Bahia é região de vocação tu-
rística, indústria que emprega a maior parte da mão-de-
obra local, apesar do intenso desenvolvimento econô-
mico advindo da produção de celulose e do dinamismo 
nos setores agropecuário e industrial. Essa parte da 
Bahia compreende 21 municípios, com população es-
timada em 800.000 habitantes, e localiza-se em ponto 
privilegiado em relação à malha de transportes brasilei-
ra: é atravessada por uma das principais rodovias que 
integra o Brasil no sentido Norte-Sul, a BR-101, além 
das estradas que cruzam o Brasil de Leste a Oeste, 
por meio de Minas Gerais.

A iniciativa do nobre Deputado Uldurico Pinto 
firma-se como de elevada relevância educacional para 
a população do Município de Teixeira de Freitas, indica-
do para sede da nova universidade, e arredores, bem 
como para o Estado da Bahia, que, apesar das dimen-
sões do seu território e das estatísticas populacionais 
encontra-se proporcionalmente em desvantagem em 
relação a outras unidades da federação. Nos termos 
da Justificação, Minas Gerais possui doze instituições 
federais de ensino superior, oito das quais classificadas 
como universidades; o Rio Grande do Sul, seis univer-
sidades federais; e o Rio de Janeiro, quatro.

A criação de uma nova universidade na Bahia, na 
região do Extremo Sul do Estado, harmoniza-se, ainda, 
com a política de interiorização do ensino superior pú-
blico em andamento pelo Governo do Presidente Lula. 
Além disso, trará benefícios a toda a população, não 
apenas por meio do ensino ministrado, mas também em 
decorrência das atividades de pesquisa e extensão. 

O autor da iniciativa, Deputado Uldorico Pinto, 
destaca também, em sua justificação:

“A interiorização do ensino superior re-
presenta uma conquista, pois democratiza o 

acesso à universidade abrindo-a a candidatos 
cujas famílias não têm condições de mantê-los 
longe de seu local de residência. Além disto, 
contribui para disseminar o desenvolvimento 
econômico e social, não só pela criação direta 
de oportunidades de trabalho como pela pro-
dução de novos conhecimentos e tecnologias 
adequadas à realidade regional”.

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, 
esta Comissão de Educação e Cultura não pôde apro-
vá-la, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal.

Assim, por meio desta Indicação, esta Comissão 
manifesta seu apoio à iniciativa do nobre Deputado, 
sugerindo a Vossa Excelência a criação da referida 
instituição.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –  
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 104, DE 2009 

(Do Sr. Valdir Colatto)

Propõe que a Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural adote as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização 
e controle dos procedimentos administra-
tivos e eventuais excessos e omissões por 
parte do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, nas relações 
contratuais com o Instituto de Orientação 
Comunitária e Assistência Rural – Inocar e 
outras entidades não governamentais que 
estejam envolvidas nos processos de geor-
referenciamento de imóveis rurais, fomento 
da agricultura em assentamentos rurais e 
outras atividades correlatas. 

Despacho: À Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões.

Senhor Presidente,
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os 

artigos 60, inciso II e 61 do Regimento Interno, propo-
nho a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta 
Comissão, se digne de adotar as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização e controle 
dos procedimentos administrativos e eventuais exces-
sos e omissões por parte do INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA 
nas relações contratuais com o INSTITUTO DE ORIEN-
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TAÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA RURAL – 
INOCAR e outras entidades não governamentais que 
estejam envolvidas nos processos de georreferencia-
mento de imóveis rurais, fomento da agricultura em 
assentamentos rurais e outras atividades correlatas.

Justificação

O Jornal “O Estado de São Paulo”, do dia 18 de 
agosto de 2009, em sua página A16, informa que o 
INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA E AS-
SISTÊNCIA RURAL – INOCAR está sob investigação 
da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União 
– TCU em razão de suspeitas de irregularidades na 
aplicação de verbas destinadas pelo INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
– INCRA ao georreferenciamento de imóveis rurais 
com até quatro módulos fiscais. A contratação teria 
sido feita sem licitação e há suspeitas, inclusive, de 
superfaturamento. 

Segundo a reportagem, o INOCAR recebeu “qua-
se R$ 5 milhões do governo federal nos últimos três 
anos para fazer o levantamento de propriedades 
rurais com até 80 hectares”

As denúncias referem-se, também, a terceirização 
de serviços da reforma agrária, que teria como objetivo 
repassar recursos para a militância do movimento dos 
sem terra. A reportagem faz menção ao envolvimento 
do atual superintendente regional, Raimundo Pires da 
Silva, coordenadores do INCRA no Pontal do Parana-
panema, INOCAR, Fundação de Estudos e Pesquisas 
Agrícolas e Florestais – Fepaf, Confederação das Coo-
perativas de Reforma Agrária – Concrab, e Associação 
Nacional de Cooperação Agrícola – ANCA.

Na edição de 23 de agosto, na página A3, em 
artigo sob o título “A “parceria” Incra-MST”, o Jornal 
informa que:

“Como o MST mantém-se, há duas dé-
cadas, sem existência legal, escapando as-
sim dos controles oficiais ou da obrigação de 
prestar contas do dinheiro público recebido, 
recebe verbas e subsídios governamentais 
através de interpostas entidades, devidamen-
te legalizadas – em geral cooperativas -, na 
maioria formadas por seus militantes. Por meio 
dessa terceirização, serviços são contratados 
e muito bem pagos pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, sem licitação 
e beneficiando “empresas” sem qualquer es-
pecialização que justifique os contratos – sem 
falar nos casos de superfaturamento propria-
mente ditos.”

Considerando, pois, que os repasses de recursos 
públicos realizados pelo governo federal, a cargo do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA estão sob suspeição e, sem dúvidas, se mos-
tram impróprios, inoportunos e eivados de vícios, en-
tendo que, em face das graves denúncias do Jornal “O 
Estado de São Paulo”, e da constatação da existência 
de indícios de irregularidade, e diante dos problemas 
sobejamente demonstrados na reportagem, é urgen-
te e necessária a intervenção da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, no sentido de fiscalizar e apontar as possíveis 
responsabilidades, abusos e omissões do INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁ-
RIA – INCRA. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Valdir Colatto.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
No 4.093 , DE 2009 

(Do Sr. Uldurico Pinto)

Requer informações ao Ministério das 
Minas e Energia sobre a Petrobras – Pe-
tróleo Brasileiro S/A, suas subsidiárias e 
seus sócios.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor-
mações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, sobre a 
Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A, suas subsidiárias 
e seus sócios:

Cópia do contrato nº 4600227466, referente ao 
aluguel de um lote para construção de um escritório 
da Petrobras para o estado do Espírito Santo, com 
aditivos, pagamentos efetuados até a presente data 
e FITA DO CAIXA nos primeiros 7 minutos posterio-
res à operação bancária, com o tempo rigoroso das 
ordens procedidas.

Cópia do contrato da construção do referido es-
critórios, estacionamento, infraestrutura no bairro onde 
está sendo construído o escritório.

Cópia do contrato de planta e projeto do referi-
do prédio.

Cópia dos projetos de consultoria para constru-
ção do referido prédio.

Cópia das licitações do referido empreendimen-
to.

Dados, como nome, CGC e endereço das empre-
sas que perderam ou foram desclassificadas.

Cópia do contrato d aditamento do contrato das 
construções do referido prédio.

Cópia de todas as medições das construções e 
liberações parceladas até a data atual.
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Nome dos membros da Comissão de Licitação 
que participaram do processo, como nome, entidade, 
CPF e endereço.

Cópia da FITA DO CAIXA bancário dos 7 minu-
tos posteriores aos saques mensais da empresa pro-
prietária do terreno.

Explicações clara e inequívocas dos motivos que 
levaram à decisão de construir o prédio da Petrobras 
em bairro de trânsito complexo e difícil, com preço as-
tronômico, ao invés de construir em área baratíssima 
na grande Vitória, com trânsito simples, fácil e barato, 
e sua relação com a famosa FITA DO CAIXA.

Cópia de eventuais sindicâncias e/ou auditorias 
para apurar com profundidade a aberração de cons-
truir um prédio em bairro de trânsito congestionado, 
ao invés de construir em áreas até mesmo gratuitas, 
oferecidas pelas prefeituras vizinhas.

Qual o gasto pago até o momento com projeto, 
aluguel, consultoria, advogados e construção, previsão 
inicial e previsão final.

Cópia da síntese das medições dos contratos e 
pagamento referido no requerimento de informação 
nº 2973/2008 , bem como a data de início e fim dos 
contratos e seus aditamentos.

Nome dos contratos omitidos no requerimento 
de informações nº 2973/2008, com data do início e 
término , bem como aditamentos.

Justificação

A análise da resposta ao requerimento de in-
formações nº 2973/2008, aprovado pela Câmara os 
Deputados, feita pelo eminente ministro de Minas e 
Energia, Edson Lobão, me deixa profundamente pre-
ocupado e perplexo, e as seguintes questões, even-
tualmente, poderiam ser formuladas por qualquer au-
ditor de plantão:

O ministro Edson Lobão mentiu?
O ministro cometeu crime de responsabilida-

de?
O ministro foi incompetente?
O ministro foi irresponsável?
O ministro humilhou a Câmara dos Deputados e 

o povo brasileiro?
O ministro, ao omitir contratos, o que quis escon-

der e a quem protegeu?
O ministro debochou da Câmara dos Deputados 

e deu um tapa na face dos parlamentares e do povo 
brasileiro?

O que será que faz um ministro esconder e en-
frentar o parlamento ao colocar um manto de suspeição 
sobre os contratos da maior empresa brasileira?

O ministro chamou a imprensa, os parlamentares, 
os funcionários da Petrobras, os acionistas e o povo 
brasileiro de idiotas?

Conheço o ministro Edson Lobão e, como membro 
da Assembléia Nacional Constituinte, participamos de 
lutas, cada um de seu lado, ele do denominado Centrão 
e o parlamentar, que ora subscreve este requerimento, 
como membro do Movimento de Unidade Progressista 
– MUP, e na importante Comissão de Sistematização. 
Estivemos em campos opostos e, especificamente, na 
noite histórica da votação de interesses importantes da 
reforma agrária no Brasil, fui procurado e autorizado 
pelo senador Mário Covas e pelo deputado Ulysses 
Guimarães para localizar, convencer e trazer imediata-
mente à votação nessa Comissão de Sistematização o 
deputado Benedicto Monteiro do estado do Pará, que 
estava desaparecido. Este voto decidiu a votação na 
Comissão de Sistematização desse importante tema 
para a nação brasileira. Quando o localizei dei ordem, 
em nome da Assembléia Nacional Constituinte, para 
desviar um avião a jato – que estava voando para São 
Luiz/MA – voltar à Belém e trazer imediatamente o de-
putado para Brasília. E missão cumprida.

Até hoje não entendi porque fui escolhido para 
localizar com precisão e trazer um parlamentar numa 
noite fria de Brasília, a fim de decidir uma votação 
presidida pelo senador Edson Lobão, que nem sequer 
notou a obstrução com discursos revezados dos parla-
mentares Progressistas, que aguardavam a chegada 
do voto que faltava.

O senador não notou e ganhamos a votação.
Será que o senador não notou que tinha empre-

sas com contratos vencidos e outros omitidos na res-
posta do requerimento de informações nº 2973/2008, 
ou será que notou demais?

Fui chamado de comandante geral do coman-
do suicida, mas, seguramente, não sou comandante 
nem suicida.

A greve de fome que fiz foi para exigir a análise 
de um documento pela Unicamp e pela própria Polícia 
Federal para demonstrar minha inocência.

A luta que participo como presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Direitos Humanos e todo o tra-
balho que estou enfrentando para esclarecer e de-
fender a Petrobras, causa um enfrentamento com 
setores beneficiários dos eventuais crimes econô-
micos e sociais que as empreiteiras beneficiadas 
estão gozando.

Há poucos dias atrás a mãe de meus filhos foi 
colocada como sequestrada, e meu sogro Alencar Fur-
tado, homem acima de qualquer suspeita, ex-deputado 
federal, líder do PMDB e ex-candidato a governador 
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do Paraná – na época contra o senador Álvaro Dias -, 
recebeu esse comunicado criminoso.

Nossa família vive uma dor: meu cunhado de-
putado federal do Paraná Heitor Alencar Furtado 
foi assassinado com apenas 26 anos de idade; meu 
concunhado, deputado Chico Pinto da Bahia e meu 
sogro foram cassados pela ditadura militar.

Tive dois colegas de luta assassinados no es-
tado do Pará, o deputado estadual Fonteles e João 
Batista.

A necessidade de esclarecer, apurar e explicar é 
a melhor maneira de defender a Petrobras.

Tive a oportunidade de participar de várias reu-
niões com o professor José Sérgio Gabrielli, ele pre-
sidente do PT da Bahia e eu presidente do PSB da 
Bahia.

Nossa contribuição à luta democrática na Bahia 
teve um fruto. A Bahia hoje é governada pelo com-
petente governador Jaques Wagner, nosso príncipe 
judeu.

Foi contínua a luta para defender a Petrobras, e 
um ministro do Estado brasileiro não tem o direito de 
colocar sobre suspeição os contratos maiores de nosso 
país e tripudiar sobre um parlamento democrático.

O requerimento de informação tem valor maior 
que de uma CPI. Ele é pouco utilizado e precisa ser 
mais divulgado. Ele tem força de lei.

Reafirmo, nesta oportunidade, que não tenho 
nada a opor sobre a divulgação integral de todos os 
ofícios encaminhados e respostas obtidas.

Os sete homens de ouro e as 2 mulheres rai-
nhas, amplamente difamados nos corredores da Câ-
mara, deixa os parlamentares intensamente cons-
trangidos.

O que há de verdade por trás desses comentários. 
Onde querem chegar? O que está acontecendo?

Mais de cinco mil juízes estaduais e federais po-
dem ser devidamente acionados pela Petrobras em 
nome da transparência. Podem requerer as FITAS 
DO CAIXA de quaisquer contratos de construção, 
alugueis e fretamentos para ajudar os defensores da 
Petrobras.

O rastreamento nas 10 contas subsequentes dos 
depósitos oriundos do registro dos primeiros 7 minutos 
da FITA DO CAIXA é um enigma dos mais simples, 
a ser decifrado por qualquer auditor menos experien-
te que seja, pode ser usado pela direção para apurar 
quaisquer contratos questionados e, sob o manto da 
transparência, para evitar desgaste da Petrobras, o que 
é um objetivo do honesto, digno e brilhante presidente 
José Sérgio Gabrielli.

Sala das Sessões,  de    de 2009. – Deputado 
Uldurico Pinto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.232, DE 2009 

(Da Deputada Solange Amaral)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento sobre a questão dos lo-
catários dos Hortomercados Leblon e Hu-
maitá, como também da Presidência dos 
moradores da Selva de Pedra, vizinhos bem 
próximos do Mercado do Leblon

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2o. da Cons-

tituição Federal e nos arts. 24, inciso V e parágrafo 2o., 
e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. 
que seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultura 
o seguinte pedido de informações:

Atendendo aos angustiantes e constantes apelos 
dos locatários dos Hortomercados Leblon e Humaitá , 
como também da Presidência dos moradores da Sel-
va de Pedra , vizinhos bem próximos do Mercado do 
Leblon, ávidos de uma notícia sobre o acordo dos con-
tratos há algum tempo vencidos, encaminho a Vossa 
Excelência o presente requerimento de informação .

 Cumpre-me relembrar que por ocasião da audi-
ência concedida por Vossa Excelência, no dia 14 de 
abril deste ano, estive em vosso gabinete com alguns 
locatários dos Hortomercados do Leblon e Humaitá, e 
do Presidente da ADESPE (Associação de Moradores 
da Selva de Pedra) , quando expus todos os problemas 
e a grande ansiedade daqueles Senhores.

 Em face do que foi exposto,Vossa Excelência ace-
nou que iria rever a situação e que em breve nos daria 
uma solução, o que não ocorreu até o momento.

 Tendo em vista o exposto acima, apresento a 
seguinte indagação :
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A CONAB renovará os contratos com os locatá-
rios e promoverá a reunião ainda este ano para tratar 
do assunto? 

Sala das Sessões,   de setembro de 2009. – De-
putada Solange Amaral – DEM / RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.262 DE 2009 

(Do Sr. Edson Duarte)

 Solicita ao Exmo. Sr. Ministro do Tra-
balho e Emprego, Carlos Roberto Lupi, in-
formações sobre fiscalização do amianto. 

Senhor Presidente
Requeremos à Vossa Excelência, com base no Art. 

50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24, Inciso 
V, e 115 do Regimento que seja solicitado ao Exmo. Sr. 
Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Roberto Lupi, as 
seguintes informações sobre fiscalização de amianto:

1. Solicitamos dados sobre auditorias realizadas 
pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego com 
respeito ao amianto:

1.1 – Empresas auditadas em todo país, por Uni-
dade da Federação (à exceção de São Paulo).

1.2 – Empresas que foram multadas, notificadas 
ou interditadas, como decorrência das ações dos fis-
cais do MTE, por Unidade da Federação (à exceção 
de São Paulo). 

2. Data em que os auditores foram submetidos 
a treinamento com relação ao amianto. Que cursos 
foram oferecidos?

3. No dia 12 de dezembro de 2003, quando exer-
cia a fiscalização na unidade da Braskem, em Maceió 
(AL), a funcionária do quadro de fiscais deste ministé-
rio, Sra. Fernada Giannasi, recebeu fax instando para 
que retornasse ao seu local de origem, São Paulo. 
Indagamos:

3.1 – Uma vez que deslocar auditores entre es-
tados é uma prática normal do órgão, quais as razões 
para o veto?

3.2 – Quais as razões técnicas para este veto 
continur em vigor até hoje?

Sala das Sessões, setembro de 2009. – Edson 
Duarte, Deputado Federal (PV-BA).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.263 , DE 2009 

(Do Senhor Carlos Willian)

 Requer informações ao Ministro Che-
fe da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom), senhor 
Franklin de Souza Martins, sobre o convê-
nio de cooperação técnica firmado entre a 
Secretaria de Comunicação de Governo e 
o Instituto para Acompanhamento da Pu-
blicidade (IAP), bem como o Acordo de 
Cooperação Técnica nº 001/2003 também 
firmado entre as duas entidades.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º 

do art. 50 da Constituição Federal e na forma do arts. 
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, que seja encaminhada, por meio da Mesa 
Diretora desta Casa, ao Ministro Chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República 
(Secom), senhor Franklin de Souza Martins, pedido de 
informações sobre o convênio de cooperação técnica 
de nº 1/2000 firmado entre a Secretaria de Comunica-
ção de Governo e o Instituto para Acompanhamento 
da Publicidade (IAP), bem como o Acordo de Coope-
ração Técnica nº 001/2003 também firmado entre as 
duas entidades para “ o desenvolvimento, a implanta-
ção e o preparo de relatórios, a realização de estudos 
e análises e o processamento de dados referentes às 
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veiculações publicitárias autorizadas pelas agências 
de propaganda, por ordem e conta de anunciantes do 
Poder Executivo Federal”, conforme exposto no site 
http://www.iap-sp.org.br/. Requeiro o fornecimento das 
seguintes informações de posse da Secretaria de Co-
municação Social da Presidência da República.

Os relatórios anuais produzidos pelo IAP para 
a Secom que contenham os valores totais gastos por 
cada órgão da administração pública federal direta e 
indireta nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 e no atual período com publicidade e propagan-
da, discriminando-os da seguinte maneira:

por categoria – quanto cada órgão federal (ad-
ministração direta e indireta) gastou com propaganda 
de produto, publicidade institucional etc.;

por tipo de mídia – quanto cada órgão federal (ad-
ministração direta e indireta) gastou com material de 
publicidade/propaganda veiculado em jornal, revista, 
rádio, TV, outdoor, internet e outros meios.;

por veículo de comunicação – quanto cada jornal, 
revista, rádio, TV, empresa de outdoor, sítio de internet 
ou de outros meios recebeu de órgãos federais (admi-
nistração direta e indireta);

por agência de publicidade – quanto cada agência 
de publicidade recebeu de órgãos federais (administra-
ção direta e indireta) por serviços prestados.

 
Justificação

O objetivo deste requerimento é verificar a real 
distribuição da mídia, entendendo quais órgãos são os 
responsáveis e que direcionamento e critérios estão 
sendo adotados.

Sala das Sessões, Carlos Willian, Deputado 
Federal.

 
Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. – De-
putado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.264 , DE 2009 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Solicita ao Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional, Sr. Geddel Quadros Vieira 
Lima, as informações que especifica.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 
50, §2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
116 do RICD que, seja encaminhado ao Excelentíssi-
mo Senhor Geddel Quadros Vieira Lima, Ministro de 
Estado da Integração Nacional, a seguinte solicitação 
de informações, indagando:

Qual o ato administrativo que informa o cancela-
mento dos recursos da Medida Provisória 448, de 2008, 
da funcional programática 06.182.1027.8348.0098, 
Apoio a obras preventivas de desastre – no Estado 
de Santa Catarina, no valor de R$ 120.000.000,00, e 
sua justificativa?

O que motivou o cancelamento?
Para onde foram destinados os recursos deste 

cancelamento?
Como não foram, ainda, resolvidos os proble-

mas do estado de Santa Catarina causados pelas 
fortes chuvas no ano de 2008 e 2009, quais serão as 
providências para sanar a destruição no estado? Há 
previsão do envio de novos recursos?

Solicito, ainda, que as respostas às indagações 
acima sejam fundamentadas com cópias dos docu-
mentos que as respaldem, bem como sejam remeti-
das, ainda, cópias integrais do Parecer CONJUR nº 
387/2009, do Despacho CEDEC/MI – fls. 115 -, e, fi-
nalmente, do Despacho nº 785/2009, do CGEOF/MI, 
que embasaram essa alteração.

Caso o(s) referido(s) documento(s) ou informa-
ções seja(m) remetido(s) com a chancela de “sigiloso”, 
que seja feita a exibição apenas a este Requerente, 
aplicando-se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Atribuem-se ao Congresso Nacional as funções 
de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas le-
vadas a efeito por parte do Governo, e tais tarefas 
se fazem extremamente necessárias quando pairam 
quaisquer indícios que possam trazer prejuízos ao in-
teresse público. 

Como Presidente, na Câmara dos Deputados, da 
Comissão de Acompanhamento Externo das Calami-
dades Climáticas de Santa Catarina, tenho acompa-
nhado pari passu o trabalho de reconstrução daquele 
Estado drasticamente assolado por enchentes nos 
anos de 2008/2009, bem como as políticas preven-
tivas anunciadas pelo Governo como forma de evitar 
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catástrofes futuras de tão grandes proporções como 
a ocorrida.

Cabe informar neste Requerimento, inclusive, que 
o governo daquele Estado editou, em 20 de maio deste 
ano, Decreto estadual de emergência para as regiões 
atingidas pelas calamidades climáticas – entre elas a 
cidade de Itajaí, onde encontra-se o Porto de Itajaí, 
gravemente avariado em decorrência das enchentes. 
O referido Decreto encontra-se na Secretaria Nacional 
de Defesa Civil e, com ele, confirma-se a necessidade 
premente de finalização das obras do referido porto, 
com vistas à retomada da vida daqueles munícipes e 
da economia daquela região.

No entanto, o que se viu recentemente foi o cancela-
mento, da ordem de R$ 120 milhões, de recursos aprovados 
na Medida Provisória 448, de 2008, na funcional programá-
tica 06.182.1027.8348.0098 – Apoio a obras preventivas 
de desastre – no Estado de Santa Catarina.

Desta forma, solicito seja encaminhado o presente 
requerimento de informações, com vistas a serem res-
pondidas as dúvidas e indagações realizadas, encami-
nhado as cópias dos documentos solicitados, visto que o 
Governo federal não pode ser negligente com a situação 
que se abateu no Estado, ao ponto de aprovar recursos 
orçamentários em um dado momento para, mais na frente, 
cancelá-los sem medir nenhuma das consequências.

Sala das Sessões, de      de 2009. – Deputado 
Paulo Bornhausen, DEM/SC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.265 , DE 2009 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Solicita à Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Sra. Dilma Vana Rousseff, as informações 
que especifica.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 
50, §2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 

116 do RICD, que seja encaminhado à Excelentíssima 
Sra. Dilma Vana Rousseff, Ministra-Chefe da Casa Civil, 
a seguinte solicitação de informações, indagando:

Quais são os motivos que levaram ao cancelamento 
da emenda de bancada de Santa Catarina nº 71260008, 
funcional programática 06.182.1027.8348.0172 – Apoio 
a obras preventivas de desastres – equipamentos e 
serviços – no Estado de Santa Catarina, no valor de 
R$ 50.000.000,00, da unidade orçamentária do Minis-
tério da Integração Nacional?

Para onde foram destinados os recursos desse 
cancelamento?

Quais serão as providências para sanar a des-
truição no referido Estado? Serão enviados novos re-
cursos? Se sim, por que via isso ocorrerá? Em caso 
negativo, por quê?

Solicito, ainda, que as respostas às indagações 
acima sejam fundamentadas com cópias dos docu-
mentos que as respaldem e que embasaram tal al-
teração.

Caso o(s) referido(s) documento(s) ou informa-
ções seja(m) remetido(s) com a chancela de “sigiloso”, 
que seja feita a exibição apenas a este Requerente, 
aplicando-se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Atribuem-se ao Congresso Nacional as funções 
de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas le-
vadas a efeito por parte do Governo, e tais tarefas 
se fazem extremamente necessárias quando pairam 
quaisquer indícios que possam trazer prejuízos ao in-
teresse público. 

Como Presidente, na Câmara dos Deputados, da 
Comissão de Acompanhamento Externo das Calami-
dades Climáticas de Santa Catarina, tenho acompa-
nhado pari passu o trabalho de reconstrução daquele 
Estado drasticamente assolado por enchentes nos 
anos de 2008/2009, bem como as políticas preven-
tivas anunciadas pelo Governo como forma de evitar 
catástrofes futuras de tão grandes proporções como 
a ocorrida.

Cabe informar neste Requerimento, inclusive, que 
o governo daquele Estado editou, em 20 de maio deste 
ano, Decreto estadual de emergência para as regiões 
atingidas pelas calamidades climáticas – entre elas a 
cidade de Itajaí, onde encontra-se o Porto de Itajaí, 
gravemente avariado em decorrência das enchentes. 
O referido Decreto encontra-se na Secretaria Nacional 
de Defesa Civil e, com ele, confirma-se a necessidade 
premente de finalização das obras do referido porto, 
com vistas à retomada da vida daqueles munícipes e 
da economia daquela região.
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No entanto, o que se viu vai na contramão de 
todos esses esforços. Recentemente houve o cance-
lamento, da ordem de R$ 50 milhões, de uma emenda 
de bancada de Santa Catarina (nº 71260008), funcional 
programática 06.182.1027.8348.0172 – Apoio a obras 
preventivas de desastres – equipamentos e serviços – 
no Estado de Santa Catarina, da unidade orçamentária 
do Ministério da Integração Nacional.

Desta forma, solicito seja encaminhado o pre-
sente requerimento de informações, com vistas a se-
rem respondidas as dúvidas e indagações realizadas, 
encaminhado as cópias dos documentos solicitados, 
visto que o Governo federal não pode ser negligente 
com a situação que se abateu no Estado de Santa 
Catarina, retirando recursos sem medir nenhuma das 
consequências.

Sala das Sessões, de     de 2009. – Deputado 
Paulo Bornhausen, DEM/SC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.266 , DE 2009 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Solicita ao Ministro da Integração Na-
cional, Sr. Geddel Quadros Vieira Lima, in-
formações referentes ao cancelamento de 
uma emenda de bancada de Santa Catarina 
no valor de R$ 50.000.000,00.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 50, §2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 116 do RICD, que seja encaminhado ao Sr. Ge-
ddel Quadros Vieira Lima, Excelentíssimo Ministro da 
Integração Nacional, a seguinte solicitação de infor-
mações, indagando:

Quais são os motivos que levaram ao cancelamento 
da emenda de bancada de Santa Catarina nº 71260008, 
funcional programática 06.182.1027.8348.0172 – Apoio 
a obras preventivas de desastres – equipamentos e 

serviços – no Estado de Santa Catarina, no valor de 
R$ 50.000.000,00, da unidade orçamentária do Minis-
tério da Integração Nacional?

Para onde foram destinados os recursos desse 
cancelamento?

Quais serão as providências para sanar a des-
truição no referido Estado? Serão enviados novos re-
cursos? Se sim, por que via isso ocorrerá? Em caso 
negativo, por quê?

Solicito, ainda, que as respostas às indagações 
acima sejam fundamentadas com cópias dos docu-
mentos que as respaldem e que embasaram tal al-
teração.

Caso o(s) referido(s) documento(s) ou informa-
ções seja(m) remetido(s) com a chancela de “sigiloso”, 
que seja feita a exibição apenas a este Requerente, 
aplicando-se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Atribuem-se ao Congresso Nacional as funções 
de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas le-
vadas a efeito por parte do Governo, e tais tarefas 
se fazem extremamente necessárias quando pairam 
quaisquer indícios que possam trazer prejuízos ao in-
teresse público. 

Como Presidente, na Câmara dos Deputados, da 
Comissão de Acompanhamento Externo das Calami-
dades Climáticas de Santa Catarina, tenho acompa-
nhado pari passu o trabalho de reconstrução daquele 
Estado drasticamente assolado por enchentes nos 
anos de 2008/2009, bem como as políticas preven-
tivas anunciadas pelo Governo como forma de evitar 
catástrofes futuras de tão grandes proporções como 
a ocorrida.

Cabe informar neste Requerimento, inclusive, que 
o governo daquele Estado editou, em 20 de maio deste 
ano, Decreto estadual de emergência para as regiões 
atingidas pelas calamidades climáticas – entre elas a 
cidade de Itajaí, onde encontra-se o Porto de Itajaí, 
gravemente avariado em decorrência das enchentes. 
O referido Decreto encontra-se na Secretaria Nacional 
de Defesa Civil e, com ele, confirma-se a necessidade 
premente de finalização das obras do referido porto, 
com vistas à retomada da vida daqueles munícipes e 
da economia daquela região.

No entanto, o que se viu vai na contramão de 
todos esses esforços. Recentemente houve o cance-
lamento, da ordem de R$ 50 milhões, de uma emenda 
de bancada de Santa Catarina (nº 71260008), funcional 
programática 06.182.1027.8348.0172 – Apoio a obras 
preventivas de desastres – equipamentos e serviços – 
no Estado de Santa Catarina, da unidade orçamentária 
do Ministério da Integração Nacional.
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Desta forma, solicito seja encaminhado o pre-
sente requerimento de informações, com vistas a se-
rem respondidas as dúvidas e indagações realizadas, 
encaminhado as cópias dos documentos solicitados, 
visto que o Governo federal não pode ser negligente 
com a situação que se abateu no Estado de Santa 
Catarina, retirando recursos sem medir nenhuma das 
consequências.

Sala das Sessões, de     de 2009. – Deputado 
Paulo Bornhausen, DEM/SC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.267 , DE 2009 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Solicita ao Ministro da Integração Na-
cional, Sr. Geddel Quadros Vieira Lima, infor-
mações a respeito do não– reconhecimento, 
por parte daquele Ministério, da situação de 
emergência, por 180 dias, estabelecida pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina, nos 
termos do Decreto estadual nº 2.323, de 20 
de maio de 2009.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 50, §2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 116 do RICD, que seja encaminhado ao Sr. Ge-
ddel Quadros Vieira Lima, Excelentíssimo Ministro 
da Integração Nacional, o seguinte requerimento de 
informações para que seja esclarecido por que, até o 
presente momento, não houve o reconhecimento, por 
parte daquele Ministério, da situação de emergência, 
por 180 dias, estabelecida pelo Governo do Estado 
de Santa Catarina, nos termos do Decreto estadual 
nº 2.323, de 20 de maio de 2009.

Solicito, ainda, que a(s) justificativa(s) à(s) 
indagação(ões) acima seja(m) fundamentada(s) com 
cópia(s) do(s) documento(s) que respalde(m) o não-

reconhecimento da situação de emergência requerida 
por aquele Estado tão penalizado por enchentes em 
2008/2009.

Caso o(s) referido(s) documento(s) ou informa-
ções seja(m) remetido(s) com a chancela de “sigiloso”, 
que seja feita a exibição apenas a este Requerente, 
aplicando-se o disposto no art. 98, § 5º, do RICD.

Justificação

Atribuem-se ao Congresso Nacional as funções 
de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas le-
vadas a efeito por parte do Governo, e tais tarefas 
se fazem extremamente necessárias quando pairam 
quaisquer indícios que possam trazer prejuízos ao in-
teresse público. 

Como Presidente, na Câmara dos Deputados, da 
Comissão de Acompanhamento Externo das Calami-
dades Climáticas de Santa Catarina, tenho acompa-
nhado pari passu o trabalho de reconstrução daquele 
Estado drasticamente assolado por enchentes nos 
anos de 2008/2009, bem como as políticas preven-
tivas anunciadas pelo Governo como forma de evitar 
catástrofes futuras de tão grandes proporções como 
a ocorrida.

O governo daquele Estado editou, em 20 de maio 
deste ano, Decreto de estado de emergência para as 
regiões atingidas pelas calamidades climáticas em 
Santa Catarina. Ocorre que o referido Decreto encon-
tra-se, até este momento, na Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, integrante da estrutura do Ministério da 
Integração Nacional. 

Nos termos do art. 18, VIII, do Decreto nº 5.847, 
de 2006, compete à Secretaria Nacional de Defesa Ci-
vil instruir os “processos para o reconhecimento, pelo 
Ministro de Estado, de situações de emergência e de 
estado de calamidade pública” e ao Ministro de Estado 
da Integração Nacional resolver os assuntos atinentes 
à defesa civil (art. 27, XIII, “h”, da Medida Provisória 
nº 103, de 2003).

Desta forma, solicito seja encaminhado o presente 
requerimento de informações, para que sejam respon-
didas as indagações realizadas, visto que o Governo 
federal não pode ser negligente com a situação que 
se abateu no Estado de Santa Catarina, ignorando os 
pedidos de decretação de situação de emergência que 
aquele Estado ora reclama.

Sala das Sessões, de     de 2009. – Deputado 
Paulo Bornhausen, DEM/SC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
No 4.268 , DE 2009 
(Do Sr. Fábio Souto)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado das Comunicações a respeito das 
outorgas concedidas para prestação do ser-
viço de radiodifusão comunitária no Estado 
da Bahia nos anos de 2008 e 2009.

Senhor Presidente:
Requeremos a V. Exa., com base no art. 50, §2º, 

da Constituição Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, 
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli-
citadas informações ao Sr. Ministro das Comunicações 
a respeito das outorgas concedidas para prestação 
do serviço de radiodifusão comunitária no Estado da 
Bahia nos anos de 2008 e 2009.

Justificação

A aprovação da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, representou um marco para o setor de radio-
difusão no Brasil. A partir da vigência deste diploma 
legal, o cidadão passou a dispor de valioso instru-
mento de acesso à informação, cuja importância se 
revela mais pronunciada nas regiões mais carentes e 
remotas deste País.

Não obstante a relevância da radiodifusão comu-
nitária para a sociedade brasileira, a população nem 
sempre dispõe de acesso facilitado a informações re-
ferentes ao serviço, tais como dados relativos às loca-
lidades já atendidas pelas emissoras e futuros avisos 
de habilitação para prestação do serviço.

No intuito de conhecer o trabalho que vem sendo 
realizado pelo Poder Executivo para promover a dis-
seminação do serviço de radiodifusão comunitária, na 
condição de representante parlamentar do estado da 
Bahia, requeremos ao Ministério das Comunicações 
informações sobre as autorizações concedidas pelo 
Ministério para prestação do serviço no estado nos 
anos de 2008 e 2009. Dentre as informações requeri-
das relativas à cada autorização, estão:

Nome da entidade detentora da outorga;

Localidade atendida pela emissora (nome do mu-
nicípio e posição geográfica do sistema irradiante);

Prazo de vigência da outorga;
Relação dos dirigentes da entidade.
Em virtude da relevância das questões suscita-

das, entendemos ser de grande valia receber as infor-
mações solicitadas.

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 2009. – De-
putado Fábio Souto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.269 DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Fazen-
da informações sobre recursos repassa-
dos pelo Banco da Amazônia para a região 
Amazônica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério da Fazenda o que segue:

O Banco da Amazônia, por ser o principal indutor 
do desenvolvimento econômico da região amazônica, 
tem a missão de promover o desenvolvimento da re-
gião amazônica de forma responsável, possuindo papel 
relevante tanto no apoio à pesquisa quanto no crédito 
de fomento, respondendo por mais de 60% do crédito 
de longo prazo da Região. 

No sentido de acompanhar o desenvolvimento 
da Amazônia e o implemento de projetos relevantes 
para a região, de forma de contribuir com o desen-
volvimento sustentável, caminhando lado-a-lado com 
uma instituição financeira verdadeiramente da região, 
solicito as informações:
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O real valor dos recursos que o Banco da Ama-
zônia repassa para os estados da Amazônia, discri-
minando por municípios.

Informar valores aplicados de forma discriminada 
quanto aos projetos.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – epu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Nº 4.270 DE 2009 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Defesa 
informações sobre quantitativo de efetivo 
humano e material no Estado do Amazo-
nas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério da Defesa o que segue:

Com o intuito de viabilizar o desenvolvimento das 
ações na área da segurança pública, fundamental no 
desenvolvimento da região amazônica, há necessidade 
da soma de esforços das Forças Armadas para dinami-
zar o processo de planejamento estratégico da área. 

A certeza da existência de pessoal e equipamentos 
suficientes visando resguardar nossas fronteiras permitirá 
não só o incremento de projetos específicos na área da se-
gurança, além de outros de integração com a sociedade.

Nesse sentido, solicito informações do real efeti-
vo humano e material das Forças Armadas existentes 
na Amazônia, discriminando por unidades militares e 
especificando por Estados.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – epu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Nº 4.272 , DE 2009 
(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda sobre os fatos narrados 
na exposição de motivos da Medida Provi-
sória nº 468, de 31 de agosto de 2009.

Sr. Presidente,
Com fundamento no § 2º do art. 50 da Consti-

tuição Federal de 1988, e nos artigos 24, inciso V e § 
2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
o seguinte requerimento de informações:

Como e quando foi detectada a existência de de-
pósitos tributários, judiciais e extrajudiciais, efetuados 
em outras instituições financeiras em desacordo com 
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998?

Quais as medidas administrativas e judiciais 
tomadas pelo Poder Público visando à solucionar e/
ou evitar o desrespeito ao precitado diploma legis-
tativo?

Por que somente agora o Poder Executivo Fede-
ral, via Ministério da Fazenda, resolveu efetivamente 
solucionar a problemática apresentada na exposição 
de motivos da MP n° 468/09 se a norma tida por des-
respeitada foi promulgada há mais de dez anos?

 
Justificação

No dia 31 de agosto de 2009, o Presidente da 
República baixou a Medida Provisória nº 468, que 
dispõe sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais e contribuições federais para a Caixa 
Econômica Federal.
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A exposição de motivos da referida medida pro-
visória, apresentada pelo Ministro da Fazenda e aco-
lhida pelo Presidente da República, está assim redi-
gida1, verbis:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor o 
anexo projeto de medida provisória que viabilizará o 
recolhimento para o Tesouro Nacional dos saldos dos 
depósitos judiciais e extrajudiciais de valores referentes 
a tributos e contribuições federais, inclusive seus aces-
sórios, de que trata a Lei nº 9.703, de 17 de novembro 
de 1998, mantidos nas instituições financeiras. 

2. Esses valores serão, primeiramente, transfe-
ridos pelas instituições financeiras para a Caixa Eco-
nômica Federal, que os repassará à Conta Única do 
Tesouro Nacional, independentemente de qualquer 
formalidade, no mesmo dia de sua recepção.

3. Trata-se de medida que visa disciplinar o as-
sunto, em face da constatação da existência de valores 
dos depósitos judiciais tributários que foram efetuados 
em outras instituições financeiras que não a Caixa 
Econômica Federal, anteriormente à edição ou em 
desacordo com a Lei supracitada. 

4. A urgência e a relevância da medida se justifi-
cam pela necessidade de se buscar fontes alternativas 
de recursos financeiros para o Tesouro Nacional, de 
forma a compensar parte da perda de arrecadação já 
verificada neste exercício. 

5. São essas, Senhor Presidente, as razões pelas 
quais submeto à consideração de Vossa Excelência a 
proposta de Projeto de Medida Provisória em anexo.

Respeitosamente, Guido Mantega, Ministro de 
Estado da Fazenda.

Ora, do exame da exposição de motivos da pré-
citada MP nº 468/09, infere-se que, embora a Lei nº 
9.703, de 17 de novembro de 1998 já regulamente 
exaustivamente a matéria, o Poder Executivo federal 
reconhece que esse diploma normativo vem sendo 
reiteradamente desrespeitado. Daí porque, para justi-
ficar a edição daquele excepcional ato de legiferação, 
o Ministro da Fazenda destaca que a medida visa dis-
ciplinar o assunto (como se já não o fosse ), em face 
da constatação da existência de valores dos depósitos 
judiciais tributários que foram efetuados em outras ins-
tituições financeiras que não a Caixa Econômica Fe-
deral, anteriormente à edição ou em desacordo com 
referida Lei nº 9.703/98.

1–  Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Exm/EM-118-MF-09-Mpv-468.htm, acessado em 02 de 
setembro de 2009.

Vê-se, sem muito esforço, que a versão exposta 
pelo Ministro da Fazenda carece de uma explicação 
mais convincente, sobretudo no que tange ao fato 
de que o Poder Executivo esperou mais de 10 (dez) 
anos para tentar sanar um situação (por ele mesmo 
confessada) de flagrante ilegalidade; e somente o fez 
em razão da alegada necessidade de buscar fontes 
alternativas de recursos financeiros para o Tesouro 
Nacional, de forma a compensar parte da perda de 
arrecadação.

Desse modo, impõe-se receber os esclarecimen-
tos acima apontados.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – De-
putado Ronaldo Caiado, Líder do DEM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.273, de 2009 

(Do Sr. Capitão Assumção)

Solicita informações ao Sr. Secretá-
rio Especial de Portos a respeito do não 
cumprimento da Portaria 121, de 12 de 
maio de 2009 desta Secretaria e da Lei nº 
10.826/2003, que trata do Porte de Arma de 
Fogo pelas Guardas Portuárias.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento 

no art 50 §2º da Constituição Federal, e na forma 
dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam soli-
citadas informações ao Sr. Secretário Especial de 
Portos sobre o não cumprimento da Portaria 121, de 
12 de maio de 2009, que determina a regulamenta-
ção das Guardas Portuárias, e a recusa das Cias. 
DOCAS, subordinadas a esta Secretaria, em emitir 
Identificação Funcional contendo os portes de arma 
de fogo, conforme a lei nº 10.826/2003, aos Guar-
das Portuários. 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 53961 

Justificação

Tal solicitação se dá pelo motivo de que o Por-
te de Armas é legítimo e LEGAL conforme a Lei nº 
10.826/2003, e as Cias DOCAS descumprem tal legis-
lação sob as mais absurdas e infundadas alegações.

A Identificação fornecida pela Companhia Docas 
do Pará atende de modo satisfatório a Guarda Portu-
ária daquele Estado e tal iniciativa deveria servir de 
modelo às demais. O modelo de Identificação será se-
guido pela Companhia Docas do Estrado de São Paulo, 
entretanto, as Companhias Docas do Estado do Rio 
de Janeiro, do Espírito Santos bem como as demais 
companhias do País, insistem em recusar a emissão 
da identificação, expondo os Guardas Portuários a 
toda sorte de riscos imagináveis após o cumprimento 
do seu dever. Cabe ressaltar que a função primeira 
das Guardas Portuárias é a de prover o policiamento 
ostensivo dos portos, atuando diretamente na repres-
são de crimes como tráfico de drogas e armas, além 
do contrabando de mercadorias, o que evidentemente 
contraria interesses que não os do Estado.

O não cumprimento da portaria 121 de 13 de 
maio de 2009 da Secretaria Especial de Portos, que 
determina a regulamentação das Guardas Portuárias 
pelas Autoridades Portuárias subordinadas à Secre-
taria Especial de Portos. Esta portaria estabeleceu um 
prazo de 90 dias a partir da data de sua publicação 
para o cumprimento de suas determinações, mas até 
o presente momento nenhuma das Companhias se 
manifestou.

Outra solicitação é referente à Carteira Funcional 
que faz a identificação do Guarda Portuário e descreve 
seu direito ao Porte de Armas de Fogo conforme a Lei 
10.826/2003, Capítulo III, Art. 6º inciso VII.

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

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.274 DE 2009 

(Do Sr. Chico Alencar)

Solicito ao Ministro de Estado da Pre-
vidência Social, no âmbito do Instituto Na-
cional de Seguro Social, informações so-
bre a política de recursos humanos, nesse 
órgão.

Senhor Presidente:
 Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa., que, 

ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado 
da Previdência Social, no âmbito do Instituto Nacional 
de Seguro Social, informações sobre a política de re-
cursos humanos, para esse órgão.

 Tendo em vista a necessidade de melhoria no 
atendimento público e a expansão da Previdência, 
com a anunciada criação de cerca de 700 agências 
em todo o País, solicitamos sejam fornecidas as se-
guintes informações:

Por que não foram convocados os candidatos 
aprovados no concurso homologado em abril de 2008? 
Como se justifica a portaria que altera a validade deste 
concurso, para apenas mais um ano (abril de 2010), 
se os concursos, geralmente, são prorrogáveis por 
mais 2 anos?

Qual a carência atual de servidores no quadro do 
INSS? E após a convocação dos referidos aprovados 
e classificados, nos concursos em vigência? Está em 
curso a organização de novos concursos? Para quais 
cargos e em que período?

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – Chi-
co Alencar, Deputado Federal, PSOL/RJ.

 
Despacho

O presente requerimento de informação está 
de acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral e com os arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados. O parecer, dis-
pensado o relatório, em conformidade com o art. 
2º, § 1º, do Ato da Mesa nº 11, de 1991, é pelo 
encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.275 DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro do Meio 
Ambiente informações sobre uso indireto 
de conhecimento tradicional dos povos 
indígenas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente o que 
segue:

Conforme matéria veiculada no jornal Folha de 
São Paulo, do dia 1º de setembro, o fruto do murmu-
ru, utilizado na produção de xampus e sabonetes, 
está sendo utlizado ilegalmente pela empresa Natura, 
que é ré em ação do Ministério Público Federal sobre 
esse assunto.

A base legal é a Medida Provisória 2.186/2001, 
que trata dos benefícios, diretos e indiretos, oriundos da 
exploração econômica por terceiros do conhecimento 
tradicional das comunidades indígenas.

A Natura é acusada de “uso indireto” desse co-
nhecimento tendo em vista ter obtido informações por 
meio de pesquisador que desenvolveu estudos com 
os ashaninkas na década de 90.

Porém, conforme o diretor de Assuntos Corpo-
rativos da Natura, Rodolfo Guttilla, “há trabalhos pu-
blicados sobre o tema desde 1941” e a exploração do 
produto ocorre no Médio Juruá, mediante compensa-
ção para as comunidades locais, não havendo “dolo 
ou má-fé em nenhuma circunstância”. Ainda segundo 
ele, “a Natura remunera 23 comunidades em vários 
Estados pelo uso de produtos vegetais, o que benefi-
cia 2.000 famílias”.

Nesse sentido, solicitamos as seguintes infor-
mações:

Quais as providências encaminhadas por esse 
Ministério em relação a esse assunto?

Se há autorização da Diretoria de Biodiversidade 
e Floresta (Ibama) para que a referida empresa acesse 
produtos naturais da Amazônia. Caso positivo, especi-
ficar quais são e encaminhar cópia das autorizações.

Quais os produtos vegetais são acessados e em 
quais comunidades?

Quais os benefícios oriundos pela extração de 
riquezas ambientais na região amazônica que são re-
passados às comunidades? Especificar os produtos 
vegetais por tipo de benefício e por Estado.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – De-
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.276 DE 2009 

(Do Sr. Chico Alencar)

Solicito ao Ministro de Estado da Defe-
sa, no âmbito do Comando do Exército, in-
formações sobre arquivos que apresentam 
as circunstâncias da morte do Sr. Virgílio 
Gomes da Silva em setembro de 1969.

Senhor Presidente:
 Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa., que, 

ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado 
da Defesa, no âmbito do Comando do Exército, infor-
mações sobre arquivos das circunstâncias de morte do 
Sr. Virgílio Gomes da Silva em setembro de 1969.

Matéria publicada no jornal O Globo do dia 
30/08/09, apresenta documentos do Centro de Infor-
mações do Exército (CIE) e Relatório Especial de In-
formações do II Exército, nos quais o Exército assume 
internamente a responsabilidade pela morte de Virgílio 
Gomes da Silva, o Jonas, – então detido, sob custódia 
da operação bandeirantes– um dos seqüestradores 
do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 
setembro de 1969.

Considerando o direito da população brasileira 
em ter acesso a informações de sua história pregres-
sa, bem como sobre mortos e desaparecidos no perí-
odo da Ditadura Militar, também para que períodos de 
exceção não se repitam na história de nossa nação, 
solicito as seguintes informações:

O Comando do Exército reconhece a autentici-
dade dos documentos apresentados, em fac-simile 
pelo jornal O Globo?

Qual a real circunstância do assassinato de Vir-
gílio: ferimentos recebidos no momento de sua prisão, 
conforme documento do Centro de Informações do 
Exército? Atingido por tiros ao tentar evadir no mo-
mento de indicação de outro local utilizado por guerri-
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lheiros, conforme relatório do II Exército? Ou, segundo 
testemunhos dados ao projeto “Brasil: nunca mais”, 
por golpes desferidos ao negar-se a dar informações 
durante sessão de tortura? 

O Exército detém informações que possam indi-
car onde o corpo de Virgílio foi enterrado?

Qual o sistema de arquivo e memória de nossas 
Forças Armadas? Documentos recentes, do ponto de 
vista histórico, de menos de meio século, podem ter 
sido destruídos ou extraviados? Em caso afirmativo, 
não há apuração de responsabilidades?

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2009. – Chi-
co Alencar, Deputado Federal, PSOL/RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.277 DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

 Solicita ao Senhor Ministro de Ciên-
cia e Tecnologia informações sobre uso 
indireto de conhecimento tradicional dos 
povos indígenas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa. que seja 
encaminhado ao Ministério de Ciência e Tecnologia 
o que segue:

Conforme matéria veiculada no jornal Folha de 
São Paulo, do dia 1º de setembro, o fruto do murmu-
ru, utilizado na produção de xampus e sabonetes, 
está sendo utlizado ilegalmente pela empresa Natura, 
que é ré em ação do Ministério Público Federal sobre 
esse assunto.

A base legal é a Medida Provisória 2.186/2001, 
que trata dos benefícios, diretos e indiretos, oriundos da 
exploração econômica por terceiros do conhecimento 
tradicional das comunidades indígenas.

A Natura é acusada de “uso indireto” desse co-
nhecimento tendo em vista ter obtido informações por 
meio de pesquisador que desenvolveu estudos com 
os ashaninkas na década de 90.

Porém, conforme o diretor de Assuntos Corpo-
rativos da Natura, Rodolfo Guttilla, “há trabalhos pu-
blicados sobre o tema desde 1941” e a exploração do 
produto ocorre no Médio Juruá, mediante compensa-
ção para as comunidades locais, não havendo “dolo 
ou má-fé em nenhuma circunstância”. Ainda segundo 
ele, “a Natura remunera 23 comunidades em vários 
Estados pelo uso de produtos vegetais, o que benefi-
cia 2.000 famílias”.

Nesse sentido, solicitamos as seguintes infor-
mações:

Quais as providências encaminhadas por esse 
Ministério em relação a esse assunto?

Quais os produtos vegetais são acessados e em 
quais comunidades?

Quais os benefícios oriundos pela extração de 
riquezas ambientais na região amazônica que são re-
passados às comunidades? Especificar os produtos 
vegetais por tipo de benefício e por Estado.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

 
Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Nº 4.278 , DE 2009 
(Dos Senhores Paes de Lira e Miguel Martini)

Solicita informações ao Ministro da 
Justiça em relação às medidas tomadas 
para regular a entrada no Brasil de navios-
hospitais ou de pesquisa médica de ban-
deira estrangeira que estariam prestando 
assistência médica, bem como à presença 
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de navios-cassino em portos brasileiros e 
ao longo da costa brasileira.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, V e 115, I, do Regimento Interno, 
solicitamos a Vossa Excelência sejam requeridas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, 
Tarso Genro as seguintes informações:

A Revista “Isto É” na edição n ° 2078 , de 9 de 
setembro de 2009, denuncia que navios estrangeiros, 
equipados para assistência médica e hospitalar, es-
tariam ingressando nos países para prestarem assis-
tência médica as mulheres grávidas que desejassem 
fazer aborto, elas poderiam embarcar nesses navios 
que se deslocariam para o alto mar, fora da jurisdição 
do País, onde os abortos poderiam ser praticados, as-
sim possivelmente elidindo a incidência das normas 
penais brasileiras, uma vez que o aborto não é per-
mitido no Brasil .

Nesse sentido, indago :

a) se há algum tipo de controle governa-
mental em nosso País em relação ao embar-
que de cidadãs brasileiras nesses navios e a 
sua presença em nosso mar territorial ou em 
portos brasileiros? 

b) se já foi solicitado algum pedido da 
ONG Women on Waves para entrada no Bra-
sil? 

c) quais são as instruções ou orienta-
ções específicas das autoridades responsá-
veis para coibir o embarque nesses navios, 
tendo em vista que a lei penal e processual 
Brasileira protege a vida intra-uterina, e mes-
mo o crime ocorrendo fora da jurisdição do 
Brasil, pelo princípio da extraterritorialidade, 
aplica-se a lei nacional quando o fato crimi-
noso iniciou a sua execução no território bra-
sileiro, art. 70 do Decreto-Lei nº 3689 de 3 de 
outubro de 1941.

d) quais são os fatos constatados a res-
peito e que providências estariam sendo to-
madas para coibir tais práticas?

Sala das Sessões, de de 2009. – Paes de Lira, 
Deputado Federal, PTC/SP; Miguel Martini, Deputado 
Federal, PHS/MG.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.279 , DE 2009 
(Do Sr. Beto Faro)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Defesa sobre as áreas militares na 
Amazônia Legal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição 

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Se-
nhor Ministro da Defesa, Pedido de Informações sobre 
as áreas da União, na Amazônia Legal, destinadas às 
forças armadas, especificando, por cada força:

1. localização de cada área (Município/coorde-
nada geográfica);

2. dimensão de cada área;
3; cobertura florestal dominante, exceto daquelas 

nas regiões urbanas.

Justificação

As informações requeridas servirão para sub-
sidiar as ações políticas do mandato sobre os temas 
ambientais, fundiários, defesa e de desenvolvimento 
da Amazônia.

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Beto Faro.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.280 , DE 2009 
(Do Sr. Beto Faro)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro do Meio Ambiente sobre as unida-
des de conservação federais, na Amazô-
nia Legal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição 

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, so-
licito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor 
Ministro do Meio Ambiente, Pedido de Informações 
sobre as áreas da União, dos Estados e dos Municípios, 
destinadas às Unidades de Conservação, na Amazônia 
Legal, bem assim, sobre as áreas de reserva particular 
do patrimônio natural naquela região, especificando, para 
cada uma dessas áreas, por Unidade Federada:

1. localização, por Município, com as respectivas 
coordenadas geográficas;

2. dimensão de cada área;
3. data da criação das federais.

Justificação

As informações requeridas servirão para subsidiar 
as ações políticas do mandato sobre os temas ambien-
tais, fundiários, e de desenvolvimento da Amazônia.

Sala das Sessões, de setembro de 2009 – De-
putado Beto Faro.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. – De-
putado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.281 , DE 2009 
(Do Sr. Beto Faro)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Justiça sobre as áreas indígenas na 
Amazônia Legal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição 

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Inter-

no, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao 
Senhor Ministro da Justiça, Pedido de Informações 
sobre as áreas da União destinadas às populações 
indígenas, na Amazônia Legal, especificando, por 
cada reserva:

1. localização (Município/coordenada geográfi-
ca);

2. dimensão;
3. data da criação;
4. grupo étnico dominante.

Justificação

As informações requeridas servirão para sub-
sidiar as ações políticas do mandato sobre os temas 
ambientais, fundiários, e de desenvolvimento da Ama-
zônia com a defesa dos povos indígenas.

Sala das Sessões, de setembro de 2009 – De-
putado Beto Faro.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.282 , DE 2009 

(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia sobre a exploração do petró-
leo da camada de pré-sal e a Petrobras.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que seja encaminhado, por meio da Mesa 
Diretora desta Casa, ao Ministro de Minas e Energia, 
Sr. Edison Lobão, pedido de informações sobre a 
exploração do petróleo da camada de pré-sal e a Pe-
trobras, nos seguintes termos:

Investimentos em atividade de pesquisa e lavra 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbo-
netos na camada de pré-sal já efetuados pela Petro-
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bras, com detalhamentos de áreas e discriminados 
anualmente;

Previsão de investimentos em atividade de pes-
quisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos na camada de pré-sal para os próxi-
mos anos;

Panorama dos preços do barril de petróleo esti-
mados pela Petrobras para os próximos vinte anos;

Estimativa de custos de extração do petróleo na 
área do pré-sal;

Perfil dos detentores de ações ordinárias e prefe-
renciais da Petrobras (nacionais, estrangeiros, privados, 
público, fundos de pensão, adquiridos com recursos do 
FGTS, negociados em bolsa de valores), com discri-
minação de porcentagens de cada grupo em relação 
ao capital total;

Gastos da Petrobras em publicidade nos últimos 
cinco anos, discriminados anualmente por veículo de 
comunicação..

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja, PPS/SC.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
No 4.283 , DE 2009  
(Do Sr. Fábio Souto)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50 da Cons-

tituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimento 
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, as 
seguintes informações:

1 – número de imóveis desapropriados no perí-
odo de 2003 a 2009;

2 – localização e área de cada imóvel;

3 – número de trabalhadores assentados em 
cada imóvel; 

4 – número de parcelas abandonadas pelos as-
sentados em cada imóvel. 

Justificação

O Brasil inteiro, com predominância de algumas 
regiões, vem sendo assolado por ondas de invasões 
de propriedades rurais que , em sua maioria, são, de 
forma incontestável, consideradas produtivas.

Diante desses fatos lamentáveis, de absoluto 
desrespeito aos direitos individuais, é de se questio-
nar onde garantia dos direitos individuais e coletivos 
e, mais especificamente, do direito à propriedade de 
que trata o Título II de nossa Carta Magna? 

A sociedade brasileira tem assistido, em sua 
maioria perplexa, ao aumento da violência no nosso 
meio rural e, também, ao aumento constante de falsos 
trabalhadores que se apresentam como pretensos be-
neficiários dos programas de reforma agrária.

Diante desses fatos lamentáveis, impõe-se a esta 
Casa, na condição de Casa que recebe os anseios da 
população, a obrigação de acompanhar e analisar o 
desenvolvimento dos programas de reforma agrária, 
para que, em sendo necessário, adote providências a 
ela pertinentes, objetivando, sobretudo, a salvaguarda 
dos direitos daqueles que, por questão meramente ide-
ológicas, têm suas propriedades produtivas invadidas 
e seus direitos constitucionais menosprezados .

Sala das Sessões, 9 de Setembro de 2009. – De-
putado Fábio Souto.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
N° 4.284 , DE 2009 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro-
chefe do Gabinete de Segurança Institucio-
nal da Presidência, General Jorge Armando 
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Félix, da decisão do Conselho de Defesa 
Nacional que autorizou a Empresa Stora 
Enso a regularizar propriedades em faixa 
de fronteira.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2°, da Consti-

tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2°, e 115, 
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
lência seja encaminhado ao Ministro-chefe do Gabine-
te de Segurança Institucional da Presidência, General 
Jorge Armando Félix, pedido de informação referente 
à autorização do Conselho de Defesa Nacional para 
a regularização de propriedades adquiridas pela em-
presa Stora Enso na faixa de fronteira, no Estado do 
Rio Grande do Sul.

1) Conforme prevê a legislação, as manifestações 
do Conselho de Defesa Nacional serão fundamenta-
das no estudo e no acompanhamento dos assuntos 
de interesse da independência nacional. Qual a jus-
tificativa para a referida autorização? Qual o interes-
se nacional na regularização destas propriedades na 
faixa de fronteira?

Quais os estudos foram apresentados para au-
torizar a regularização das áreas?

Quais os documentos apresentados pela Em-
presa interessada na autorização? Qual empresa foi 
autorizada a regularizar as propriedades?

Quantas propriedades foram autorizadas à em-
presa regularizar? Em que municípios do Estado do 
Rio Grande do Sul estão localizadas estas proprieda-
des? Qual o tamanho (área de terra) dessas proprie-
dades?

Qual órgão do governo irá fiscalizar estas proprie-
dades? Foi pedido pré-requisito para a regularização 
destas áreas?

Justificação

A imprensa noticiou a decisão do Conselho de 
Defesa Nacional (órgão de consulta da Presidência da 
República para assuntos ligados à soberania e defesa 
do Estado) de autorizar a Empresa Stora Enso Florestal 
RS a regularizar as fazendas adquiridas entre 2004 e 
2005 nos municípios em faixa de fronteira no Estado 
do Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com a imprensa, a empresa Stora 
comprou 45,7 mil hectares de terras no Rio Grande do 
Sul, mas ao fazer o registro das terras, a empresa se 
deparou com a negativa do cartório de imóveis. Duran-
te este processo a empresa colocou as propriedades 
em nome da Empresa Azenglever Agropecuária, uma 
empresa cujos sócios, brasileiros natos, eram execu-
tivos da própria Stora Enso, fato esse que está sendo 

investigado em um Inquérito Civil (158/2005) aberto 
pelo Ministério Público Estadual.

O processo aberto pela Empresa no Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi 
indeferido, pois a Procuradoria do órgão considerou 
que o processo estava cheio de irregularidades e ile-
galidades. “A Empresa constituiu um processo absolu-
tamente ilícito, criou uma empresa fictícia para burlar 
a legislação nacional. Adquiriu terras e implantou flo-
restas de eucaliptos e somente depois disso informou 
o INCRA e o Conselho de Defesa Nacional”.

Diante destas notícias e com a informação de que 
o Conselho de Defesa Nacional autorizou a regulari-
zação das propriedades, este pedido de informação 
apresentado tem objeto de recolher informações para 
analisar as medidas a serem tomadas, razão pela qual 
peço sua acolhida.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – Dr. 
Rosinha, Deputado Federal (PT-PR).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 4.285 DE 2009 

(Do Sr. Rogério Marinho)

Requer informações ao Senhor Minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to sobre possibilidade de implantação de 
Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Senhor Presidente,
 Requeiro com base no artigo da Constituição Fe-

deral, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, informações sobre 
a atuação da EMBRAPA no Estado do Rio Grande do 
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Norte e da possibilidade de implantação de Unidade 
Operacional naquele Estado.

1. Considerando que a EMBRAPA possui 42 
unidades no País, sendo 41 Centros de Pesquisa e 
uma unidade para Transferência de Tecnologias, que 
somadas aos Escritórios de Extensão da Pesquisa, os 
Campos Experimentais, os Escritórios de Negócios e 
as Unidades de Produção de Sementes, totalizam mais 
de 100 estruturas em todo território brasileiro;

2. O Estado do Rio Grande do Norte possui con-
siderável área agricultável e foi uma das primeiras 
unidades da federação a praticar agricultura irrigada 
de exportação, com acentuado desenvolvimento em 
fruticultura, um dos itens de maior demanda de con-
sumo por países europeus, para América do Norte e 
outros continentes;

3. A costa norte-rio-grandense proporciona ao Es-
tado se qualificar como o maior produtor e exportador 
brasileiro de pescados, por meio da captura de peixes 
e lagostas, além do cultivo de camarão em cativeiro, 
carcinocultura, tornando-se um dos principais itens de 
exportação e consumo interno brasileiro.

Justificação

Em face da relevância da EMBRAPA no cenário 
de pesquisa brasileiro nos últimos 35 anos, desde a 
sua criação, acreditamos que o Rio Grande do Norte, 
devido ao seu potencial de crescimento e diversifi-
cação no setor primário da economia, terá maior de-
senvolvimento e produtividade com a implantação de 
uma Unidade Operacional que propicie estreitamento 
entre a relação pesquisa X produtor, em especial estí-
mulo ao crescimento da agricultura familiar e irrigação 
de áreas para pequenos produtores, bem como, aos 
grandes projetos de agricultura irrigada já instalada 
no Estado principalmente na região de Mossoró, Açú 
e Apodi, que já se tornaram um dos maiores pólos de 
fruticultura do País.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Rogério Marinho, PSDB/RN.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.286 , DE 2009 

(Do Senhor Deputado Osmar Serraglio)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Previdência Social re-
ferente ao processo de Benefício Previ-
denciário nº 518.226.725-4 tipo 32 – NIT 
116.709.6735-7. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com os arts. 115 e 116 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
que, ouvida a Mesa, seja solicitada ao Sr. Ministro da 
Previdência Social, cópia integral do Processo Admi-
nistrativo de aposentadoria do Sr. Osvaldo José de 
Souza, inclusive de eventuais providências tomadas 
em relação ao irregular benefício.

Justificação

O segurado Osvaldo José de Souza aposentou-
se por invalidez em Santana da Parnaíba – SP, mui-
to embora sempre tenha residido em Tapejara – PR, 
exercendo atividades normais.

Solicita-se cópia do processo administrativo de 
aposentadoria do Sr. Osvaldo José de Souza, inclusi-
ve de eventuais providências tomadas em relação ao 
irregular benefício.

Requer-se, ainda, informação sobre todos os 
valores a ele pagos antes e após a aposentação, com 
especificação de suas datas.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Osmar Serraglio.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
No 4.287 , DE 2009 

(Do Sr. Marcos Montes)

Solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informação sobre os motivos pelos quais a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil en-
cerrou as atividades da agência que manti-
nha na cidade de João Pinheiro (MG). 

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fede-

ral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, solicito 
a Vossa Excelência sejam solicitadas informações ao 
Sr. Ministro da Fazenda no sentido de esclarecer por 
quais razões a Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil encerrou as atividades da agência que mantinha 
na cidade de João Pinheiro (MG). Após o fechamen-
to dessa agência o atendimento foi transferido para 
Paracatu (MG), a 100 km. Entretanto, atualmente o 
atendimento mais próximo está a 300 km, na cidade 
de Curvelo (MG).

Sala das Sessões, de     de 2009. – Deputado 
Marcos Montes.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.291 DE 2009 

(Da Sra. Manuela D’ávila)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Trabalho e Emprego acerca da Lei de 
Aprendizagem.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal e nos artigos 115 e 116, do Regimento 
Interno solicito a Vossa Excelência seja encaminhado 
ao Senhor Ministro do Trabalho e Emprego o seguinte 
pedido de informações:

Segundo a Lei de Aprendizagem (10.097 – pro-
mulgada dia 19/12/2000), regulamentada pelo Decreto 
nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, e com as diretri-
zes curriculares estabelecidas na Portaria MTE nº 615, 
de 13 de dezembro de 2007, as empresas de médio e 
grande porte precisam cumprir uma cota de aprendi-
zes, que está fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no 
máximo, por estabelecimento, calculada sobre o total 
de empregados cujas funções demandem formação 
profissional, ante a mencionada legislação, requer os 
seguintes esclarecimentos:

Qual o número de contratos de aprendizagem efe-
tivados no último período de um ano em nosso país?

Qual o percentual de empresas fiscalizadas no 
último ano que estão em desacordo com a Lei do 
Aprendiz?

Solicita os dados de jovens inseridos no mercado 
de trabalho por estado da federação no último ano.

O Ministério possui relatório nacional, que possi-
bilite consultar às horas destinadas às atividades teóri-
cas e práticas em todos os contratos de aprendizagem 
firmados no período do último ano.

Quais os percentuais de contratos do último ano 
possuem jornada do trabalho do aprendiz de 8 horas 
diárias.

Quaisquer outros esclarecimentos oportunos ao 
tema que entenderem necessários.

Justificação 

A Lei de Aprendizagem prevê que as empresas 
de médio e grande porte precisam cumprir uma cota 
de aprendizes, que está fixada entre 5%, no mínimo, 
e 15%, no máximo, por estabelecimento, nossos ques-
tionamentos visam esclarecer dados do programa e 
fiscalização do mesmo, bem como as médias de ho-
ras destinadas 

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Manuela, PCdoB/RS.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.292 , DE 2009 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Fazenda sobre o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo e o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2°, da Cons-

tituição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2°, e 
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa 
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da 
Fazenda o seguinte pedido de informações:

1) Quanto foi transferido ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) desde 
janeiro de 2006 até agosto de 2009, referente à contri-
buição criada pela MP 2.168-39, de 2001. Especificar as 
transferências, mês a mês, e as contas de depósito.

2) Quanto foi transferido ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) referente à contribuição 
criada pela Lei n° 8.315, de 1991, de janeiro de 2006 
até agosto de 2009. Especificar as transferências, mês 
a mês, desde a instituição da referida contribuiçã, e as 
contas de depósito.

3) Informar sobre auditorias realizadas no Sesco-
op e SENAR, indicando período, responsáveis e resul-
tado das auditorias, uma vez que o Ministério participa 
da Gestão dos referidos serviços sociais.

Justificação

A MP Nº 2.168-39, DE 26 DE JULHO DE 2001, 
autorizou a criação do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo (Sescoop) que, para sua 
sustentação, instituiu contribuição mensal compulsória, 
a ser recolhida, a partir de 1o de janeiro de 1999, pela 
Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre o montante da remuneração paga a todos os 
empregados pelas cooperativas, com todos os privi-
légios de crédito tributário.

A Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, criou 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 
e para sua sustentação, instituiu contribuição mensal 
compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 
2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da re-
muneração paga a todos os empregados pelas pesso-
as jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, 
que exerçam atividades agroindustriais; agropecuárias; 
extrativistas vegetais e animais; cooperativistas rurais; 
sindicais patronais rurais.

Informações do Tribunal de Contas da União dão 
conta da existência da falta de controle sobre os recur-
sos destinados a estas entidades. Como não existem 

informações suficientemente publicizadas a respeito, 
julgamos necessário sejam requeridas as seguintes 
informações ao Ministro da Fazenda 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – Dr. 
Rosinha, Deputado Federal.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.293, DE 2009 

(Do Sr. Raul Jungmann)

Requer informações ao Ministro da 
Ciência e Tecnologia sobre a atual situação 
da execução do Tratado entre a Repúbli-
ca Federativa do Brasil e a Ucrânia sobre 
Cooperação de Longo Prazo na Utilização 
do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 no 
Centro de Lançamento de Alcântara – Ma-
ranhão.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que seja encaminhado, por meio da Mesa 
Diretora desta Casa, ao Ministro da Ciência e Tecno-
logia, Sr. Sergio Machado Rezende, pedido de infor-
mações sobre a atual situação da execução do Tratado 
entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia sobre 
Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo 
de Lançamentos Cyclone-4 no Centro de Lançamento 
de Alcântara – Maranhão, nos seguintes termos:

Gastos executados por parte do Brasil até o mo-
mento na Alcântara Cyclone Space (ACS), com es-
pecificações de cada área (pessoal, infra-estrutura, 
tecnologia, equipamentos, contratação de serviços) e 
separado por períodos de no máximo um ano;

Previsão orçamentária para os próximos quatro 
anos da contribuição da parte brasileira para a execu-
ção do projeto da Alcântara Cyclone Space;
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Previsão de eventual auferimento de lucros por 
meio da prestação de serviços comerciais de lança-
mento do Veículo de Lançamento Cyclone-4, e poten-
ciais parceiros;

Se o prazo de 30 de dezembro de 2006, contido 
no Tratado entre o Brasil e a Ucrânia, em seu artigo 5, 
para que o Sistema de Lançamento Espacial Cyclo-
ne-4 estivesse em operação foi cumprido; se não, as 
razões de seu atraso;

Atual situação do processo de desenvolvimento 
da Infra-Estrutura Geral necessária para lançar o Ve-
ículo de Lançamentos Cyclone-4, previsto no artigo 5 
do Tratado Brasil-Ucrânia (Decreto Nº 5.436, de 28 de 
abril de 2005);

Atual situação do desenvolvimento por parte da 
Ucrânia do Veículo de Lançamento Cyclone-4;

Se os mecanismos de retorno sobre os investi-
mentos feitos para a construção do Sítio de Lançamento 
já foram delineados num acordo em separado, conforme 
prevê o artigo 8 do referido Tratado Brasil-Ucrânia;

Sistema adotado para a contratação de pessoal 
por parte do Brasil, eventual existência de processo 
seletivo público e isonômico; demonstrativo geral do 
quadro remuneratório do pessoal brasileiro da Alcân-
tara Cyclone Space;

Valores pagos eventualmente a título de auxí-
lio moradia a funcionários brasileiros da Alcântara 
Cyclone Space, com o detalhamento de pessoas be-
neficiadas;

Existência de auditoria e fiscalização por parte 
do Tribunal de Contas da União da parte orçamentária 
brasileira da Alcântara Cyclone Space;

Adoção de processos licitatórios para as compras 
e contratações de serviços pela Alcântara Cyclone 
Space, editais já lançados, contratações efetuadas 
tanto por meio licitatório como os casos em que a lici-
tação foi dispensada, razões de eventuais dispensas 
de licitação;

Política de defesa do sigilo tecnológico adotada 
pela Alcântara Cyclone Space;

Gastos efetuados pela parte brasileira da ACS 
com locação de veículos automotores para transporte 
de passageiros até o momento;

Previsão para o efetivo funcionamento do projeto 
do Veículo de Lançamento Cyclone-4.

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Raul Jungmann, PPS/PE.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.294, DE 2009 

( Deputado Raul Jungmann)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado das Relações Exteriores, so-
bre as decisões da Reunião da Unasul em 
Quito, ocorrida em agosto deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., com fundamento no § 2º do art. 

50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115, I 
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Celso 
Amorim, sobre as decisões da Reunião da Unasul em 
Quito, ocorrida em agosto deste ano.

Conforme informações veiculadas pela grande 
mídia, o Ministério das Relações Exteriores vai sugerir 
aos membros da Unasul, na reunião que será realiza-
da em Quito no dia 15.9.09, sobre a estruturação de 
um tratado que tem como objetivo estabelecer a obri-
gatoriedade de cada país informar as movimentações 
militares e os acordos fechados com terceiros países, 
aos membros da União. Solicita-se, pois, as informa-
ções abaixo especificadas:

Quais serão os termos do tratado em questão 
que o Itamaraty estará encaminhando para análise 
dos países membros da Unasul;

Como estarão elencadas as garantias dadas pelo 
Governo do Sr. Álvaro Uribe de que o acordo com Wa-
shington tem por finalidade o combate ao terrorismo 
interno e ao narcotráfico;

3) Que acordos assinados pelo Brasil, com ou-
tros países que não os ligados à Unasul, serão infor-
mados. 

Justificação 

Em reunião da Unasul, ocorrida em agosto último 
o governo colombiano foi questionado sobre o acordo 
militar com os Estados Unidos, que tem como finalida-
de, conforme informações prestadas pelo Presidente 
Uribe, combater o terrorismo interno e o narcotráfico.
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Informações veiculadas na grande mídia relatam 
que será realizada outra reunião dos países membros 
da Unasul que, desta vez, solicitarão esclarecimentos 
do Brasil, do Chile e da Venezuela, sobre as recentes 
compras militares.

O Ministério das Relações Exteriores, através do 
Sr. Ministro Celso Amorim, conforme informações vei-
culadas, apresentará juntamente com os governos do 
Peru e do Equador, propostas para monitorar acordos 
de defesa com países de fora da região.

Tendo em vista a importância dos temas, é fun-
damental que possamos tomar conhecimento de for-
ma mais aprofundada sobre as informações acima 
especificadas.

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Raul Jungmann, PPS/PE.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.295 , DE 2009 

(Do Sr. Deputado Raul Jungmann)

Requer informações ao Sr. Ministro da 
Justiça a respeito de dados de HDs do Sr. 
Daniel Dantas que foram descriptografados, 
a requerimento deste deputado, pelo FBI 
(Federal Bureau of Investigation).

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º do 

art. 50 da Constituição Federal e na forma do arts. 115 
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao 
Sr. Ministro da Justiça no sentido de esclarecer se as 
informações constantes de HDs pertencentes ao Sr. 
Daniel Dantas, os quais foram apreendidos durante 
a Operação Satiagraha, já foram descriptografadas 
pelo FBI (Federal Bureau of Investigation), consoante 
requerimento deste deputado. 

Em caso de resposta positiva, requer-se o en-
caminhamento das informações constantes dos HDS 
descriptografados a esta Casa. 

Justificação

Durante a Operação Satiagraha, realizada pela 
Polícia Federal, foram apreendidos discos rígidos (HDs) 
de microcomputadores em uma parede falsa no aparta-
mento do Sr. Daniel Dantas. A Polícia Federal brasileira 
realizou tentativas de acessar os dados constantes dos 
referidos HDs, porém não obteve sucesso, tendo em 
vista que eles encontravam-se criptografados. Desse 
modo, encaminhei ofício ao Sr. Diretor-Geral da Polí-
cia Federal, Luís Fernando Corrêa, requerendo que 
fosse utilizado Acordo Internacional celebrado entre 
o Brasil e os Estados Unidos para que os discos rígi-
dos fossem enviados ao FBI com o intuito de serem 
descriptografados.

Passados mais de 6 (seis) meses desde o pedi-
do inicial, faz-se necessário o presente requerimento 
de informações sobre os HDs referidos e o respectivo 
conteúdo.

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – Dep. 
Raul Jungmann, PPS/PE,

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.296 ,DE 2009 

(Do Sr. Fernando Coruja )

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.50, 

§2º da Constituição Federal, e nos termos dos arts. 115, 
I e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos sejam solicitadas ao Sr. Guido Mantega, Ministro 
da Fazenda, as seguintes informações:

Qual a definição, no âmbito do governo, de “pe-
queno poupador”, “médio poupador”, “grande poupa-
dor” e “investidor”?
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Qual o número total de contas de caderneta de 
poupança existentes no Brasil?

Deste total, quantas sofreram efetiva movimenta-
ção nos últimos 12 meses? E nos últimos 6 meses?

Do número total de contas de caderneta de pou-
pança no país, quantas têm saldo igual ou superior a 
50 mil reais?

Do número total de contas de caderneta de pou-
pança no país, quantas têm saldo inferior a 100 re-
ais?

Qual o volume financeiro total de aplicação em 
caderneta de poupança no Brasil?

Qual o volume financeiro total de rendimentos 
auferidos pela caderneta de poupança?

Qual o volume financeiro total de arrecadação 
previsto com a taxação dos rendimentos da caderne-
ta de poupança?

Qual a evolução de aplicação na caderneta de 
poupança nos últimos 2 anos?

Que percentual de migração de fundos de inves-
timento para a caderneta de poupança ocorreu nos 
últimos 2 anos?

Há previsão de migração da caderneta de pou-
pança para os fundos de investimentos com a taxação 
dos seus rendimentos? Em que percentual?

Quem tem a caderneta de poupança como única 
aplicação também será taxado?

Qual a conveniência taxação na rentabilidade 
da caderneta de poupança, que com certeza, trará 
prejuízo para o poupador e benefícios para os gran-
des bancos?

Uma vez que os recursos depositados na cader-
neta de poupança são uma das principais fontes de 
financiamento da casa própria, a queda dos recursos 
da poupança não gerará prejuízos ao Sistema Finan-
ceiro da Habitação?

Com a taxação da caderneta de poupança ha-
verá efetivamente queda nas taxas de juros real da 
economia?

De acordo com dados do Banco Central do Bra-
sil, os fundos de investimento, a partir de fevereiro de 
2009, vêm apresentando captação líquida positiva 
em valores crescentes, chegando a cerca de R$ 10 
bilhões no mês de junho, contra uma captação líquida 
de apenas R$ 2 bilhões pela Caderneta de Poupança. 
Comparando-se os valores de captação líquida dos 
fundos de investimento e da Caderneta de Poupança 
no período de janeiro a junho de 2009, período em que 
a taxa básica de juros anual da economia (Selic) caiu 
de 13,32% para 9,54%, não há qualquer evidência de 
migração de recursos dos fundos para as cadernetas 
de poupança. Diante disso, qual o fundamento para o 
argumento de que a redução da taxa Selic implicaria 

migração de recursos dos fundos de investimento para 
as cadernetas de poupança ?

A caderneta de poupança, historicamente, é um 
instrumento de captação de pequenos poupadores 
que têm pouco conhecimento técnico sobre investi-
mentos. O governo não teme afetar a credibilidade e 
a confiança do poupador com a taxação da caderneta, 
levando-o a gastar ou a guardar o dinheiro embaixo 
do colchão?

Sala das Sessões, de     de 2009. – Deputado 
Fernando Coruja, Líder do PPS.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.297, DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Defesa 
informações acerca da presença das For-
ças Armadas em São Gabriel da Cachoei-
ra (AM).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Defesa o seguinte pe-
dido de informação:

O município de São Gabriel da Cachoeira (AM) 
está situado em uma região estratégica para o país, 
uma vez que faz fronteira com dois países, quais se-
jam, Colômbia e Venezuela, além de possuir uma po-
pulação predominantemente indígena. 

As etnias que habitam o supracitado município 
têm destacado que, devido à ausência de um Estado 
mais forte na região, narcotraficantes e biopiratas têm 
agido no sentido de cooptar índios para o transporte 
de drogas entre as fronteiras. Ademais, as mulheres 
relatam que o índice de violência sexual é alarmante, 
cujas principais vítimas são as jovens indígenas. 
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Outro problema citado é a presença de inúme-
ras Organizações Não-Governamentais (ONG’s) que, 
segundo a inteligência do Exército, atuariam como 
“testa-de-ferro” para os biopiratas e para a exploração 
de minérios. 

 Considerando que as Forças Armadas exercem 
atividades imprescindíveis à defesa de nossas fron-
teiras e de nossa soberania, solicitamos as seguintes 
informações:

As ações desenvolvidas pelas Forças Armadas 
na região de São Gabriel da Cachoeira;

O efetivo permanente das Forças Armadas em 
São Gabriel da Cachoeira;

Os recursos destinados às ações das Forças 
Armadas em São Gabriel da Cachoeira no exercício 
de 2009.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.298 DE 2009 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Solicita ao Senhor Ministro da Jus-
tiça informações acerca da presença da 
Polícia Federal em São Gabriel da Cacho-
eira (AM).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Justiça, no âmbito da 
Polícia Federal, o seguinte pedido de informação:

O município de São Gabriel da Cachoeira (AM) 
está situado em uma região estratégica para o país, 
uma vez que faz fronteira com dois países, quais se-
jam, Colômbia e Venezuela, além de possuir uma po-
pulação predominantemente indígena. 

As etnias que habitam o supracitado município 
têm destacado que, devido à ausência de um Estado 
mais forte na região, narcotraficantes e biopiratas têm 
agido no sentido de cooptar índios para o transporte 
de drogas entre as fronteiras. Ademais, as mulheres 
relatam que o índice de violência sexual é alarmante, 
cujas principais vítimas são as jovens indígenas. 

Outro problema citado é a presença de inúme-
ras Organizações Não-Governamentais (ONG’s) que, 
segundo a inteligência do Exército, atuariam como 
“testa-de-ferro” para os biopiratas e para a exploração 
de minérios. 

 Considerando que os policiais federais exercem 
atividades imprescindíveis à defesa de nossas frontei-
ras, bem como de combate ao tráfico de entorpecentes, 
solicitamos as seguintes informações:

As ações desenvolvidas pela Polícia Federal de com-
bate ao tráfico de drogas e aos crimes contra a dignidade 
sexual no município de São Gabriel da Cachoeira;

O efetivo permanente da Polícia Federal em São 
Gabriel da Cachoeira;

A relação de ONG’s que atuam no município;
Se possível a divulgação, as ONG’s que são ou 

foram investigadas e que sofreram sanções por prati-
carem atos ilícitos ao nosso ordenamento jurídico. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 4.299 , DE 2009 

(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Requer ao Sr. Ministro de Estado da 
Pastas da Defesa, as informações que es-
pecifica.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 

50 da Constituição Federal e nos arts. 115 e 116 do 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 53975 

Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da 
Defesa, Nelson Jobim, quanto (I) à existência ou 
não de processo de dispensa ou de inexibilidade de 
licitação para a compra de quatro submarinos con- de quatro submarinos con-
vencionais Scorpène, um casco para o submarino 
nuclear, um estaleiro para construí-los, uma nova 
base para operá-los, peças sobressalentes, arma-
mentos (como torpedos), softwares e 50 helicópte-
ros, 36 aviões de caça Rafale, fabricados pela em-
presa francesa Dassault; (II) ao estado do processo 
de licitação que tem como objeto um dos (ou todos 
os) quesitos acima enumerados; (III) à existência de 
procedimento administrativo tendente à substituição 
de processo licitatório por processo de compra di-
reta de qualquer um (ou todos) os itens acima enu-
merados; (IV) ao objeto e o valor do Acordo Brasil/
França, especificando o que já foi comprado e o que 
pende ainda de compra; (V) requisitando-se a cópia 
de todos os processos em trâmite no Ministério da 
Defesa que tenha ligação com referido acordo, com 
a licitação mencionada, ou com qualquer procedi-
mento tendente à compra direta por quaisquer das 
hipóteses legais possíveis, garantindo-se ao Exmo. 
Sr. Ministro da Pasta da Defesa que os documen- documen-
tos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, 
identificados com estas classificações, observarão 
o prescrito no § 5º do art. 98 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

Justificação

Durante a Semana da Pátria, foi anunciado um 
Acordo entre o Presidente Lula e o Presidente fran-
cês Nicolas Sarkozy, que envolve a compra de quatro 
submarinos convencionais Scorpène, um casco para 
o submarino nuclear, um estaleiro para construí-los, 
uma nova base para operá-los, peças sobressalen-
tes, armamentos (como torpedos), softwares e 50 
helicópteros, afora, ainda, 36 aviões de caça Rafale, 
fabricados pela empresa francesa Dassault, de modo 
a colocar o Brasil, sob o ponto de vista industrial-
bélico, em situação proeminente no Continente Sul 
Americano.

Trata-se de negócios militares Brasil-França 
que prevêem um gasto, segundo a mídia nacional 
e internacional, de 12,5 bilhões de euros – R$ 32,7 
bilhões.

A despeito de o Governo Federal poder comprar 
mediante processo de dispensa ou de inexigibilidade 
de licitação – porque a Lei nº 8.666, de 1993, que re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
para instituir as normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, prevê hipóteses em que isso 

seria em tese possível – é evidente a opção feita pelo 
processo licitatório.

É público e notório que referido certame se en-
contra em fase de apresentação de propostas.

Mesmo não tendo sido noticiada a existência de 
qualquer processo de dispensa ou de inexigibilidade 
instaurado para o caso em questão, o Presidente Lula 
anunciou a compra do objeto ainda sendo licitado, 
com a França.

Trata-se de caso da maior gravidade e que deve 
ser devidamente esclarecido o que se requer seja fei-
to nos termos acima enumerados, para o quê espero 
poder contar com a aprovação dos Pares, lastreado 
que está a solicitação nas competências constitucio-
nais outorgadas a esta Casa, de fiscal dos atos da 
Administração Pública Federal.

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – 
Deputado Marcelo Itagiba, PMDB/RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.300, DE 2009 

(Do Sr. José Chaves)

Requer informações ao Senhor Minis-
tro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
sobre os critérios adotados pela Secreta-
ria de Patrimônio da União (SPU) para a 
fixação dos reajustes dos encargos inci-
dentes nos “terrenos de marinha e seus 
acrescidos”.

Senhor presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Michel Temer.

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 
50 da Constituição Federal e nos arts.115 e 116 do 
Regimento Interno, que ouvida a Mesa, sejam solicita-
das informações ao Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, para que a Se-
cretaria de Patrimônio da União (SPU) esclareça os 
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critérios adotados para a fixação dos reajustes anu-
ais do foro, laudêmio e taxa de ocupação incidentes 
sobre os “terrenos de marinha e seus acrescidos”, no 
seguinte teor:

1. A ON-GEADE-004, de 25 de fevereiro de 2003, 
estabelece nos seus itens 4.5.1 e 4.5.2:

“O tratamento estatístico dos dados de 
mercado disponíveis deverá conduzir aos va-
lores médios por metro quadrado de terreno, 
de forma a possibilitar a confecção ou atuali-
zação das Plantas Genéricas de Valores”, a 
PGV; e

“Os valores da PGV deverão ser atualiza-
das por meio de pesquisa mercadológica, em 
cada exercício e sempre que se fizer neces-
sário, em função de alterações significativas 
no mercado imobiliário”.

2. Em nenhuma parte do seu texto o Decreto-Lei 
nº 9.760, de 1946, transfere à SPU o poder de atra-
vés, de um expediente administrativo acrescer-lhe ex-
pressões como “deverão ser atualizados por meio de 
pesquisa mercadológica” e “em função de alterações 
significativas no mercado imobiliário”.

3. Por sua vez, a SPU, ainda cita em seus atos 
administrativos “a linha de preamar média de 1831”, 
porém, na prática, aplica critérios que nada têm a ver 
com aqueles estabelecidos no Primeiro Império.

Em face disso, peço esclarecer o que segue:

a) Quem realiza as “pesquisas merca-
dológicas” para a SPU, no estado de Per-
nambuco?

b) A SPU as realiza com pessoal próprio 
ou através de terceiros?

c) Se terceiros, informar nome da em-
presa contratada, valor do contrato, licitação 
e fornecer documento final de pesquisa.

d) O que levou “as pesquisas mercadoló-
gicas” da SPU a reajustar as chamadas “taxas 
de marinha”, entre 2005 e 2008, em bairros 
da cidade do Recife, nos percentuais contidos 
na tabela anexa, “vis a vis” a indicadores da 
inflação oficial nela contidos?

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2009. 
– Deputado José Chaves, (PTB – PE).

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em, 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.301 DE 2009 

 ( Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Coordenação Política e Assuntos Institucio-
nais a respeito dos critérios que embasa-
ram o atendimento de Emendas de alguns 
estados e de outros não.

 Senhor Presidente:
 Considerando que oficialmente o Governo Fe-

deral, através de seus ministros e líderes, têm sina-
lizado que não haverá pagamento das Emendas de 
Bancada OGU 2009.

 Considerando a confirmação de empenhos e li-
beração indiscriminados dos recursos orçamentários 
referentes às Emendas de Bancada OGU 2009.

 Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 
50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115 
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro da Coordenação Política e Assuntos 
Institucionais no sentido de esclarecer a esta Casa: 

1– Quais os critérios que embasaram 
os empenhos, liquidação e o pagamento até 
a presente data de Emendas de Bancada de 
vários estados federativos enquanto outros es-
tados até o momento não tiveram suas emen-
das atendidas; 

2 – Quais os valores empenhados cor-
respondentes as Emendas de Bancada esta-
do por estado;

3 – Do total, quais as emendas empenha-
das relativas a ações previstas no Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC.

 Justificação

 Neste ano se repete o discurso que não haverá 
pagamentos das emendas das bancadas estaduais. 
Repete-se também, por parte do governo, uma práti-
ca condenável ocorrida em 2008, quando ao mesmo 
tempo em que o governo afirmava que não haveria 
pagamentos das emendas de bancada, atuava sem 
critérios técnicos, de forma discriminatória, operando 
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pagamentos aleatoriamente, a mercê de interesses 
paroquiais e não republicanos.

 Esperamos que ainda haja tempo do governo 
rever seus mecanismos e honre seus compromissos 
com o Congresso e com os estados brasileiros, estabe-
lecendo critérios democráticos ao acesso dos recursos 
orçamentários que não podem ser manipulados ao bel 
prazer de alguns Ministros de Estado.

 Sala das sessões, em de de 2009. –  Deputado 
Sebastião Bala Rocha – PDT/AP

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.302, DE 2009 

 ( Do Sr. Sebastião Bala Rocha)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MP 
a respeito dos critérios que embasaram o 
atendimento de Emendas de alguns esta-
dos e de outros não.

 Senhor Presidente:
 Considerando que oficialmente o Governo Fe-

deral, através de seus ministros e líderes, têm sina-
lizado que não haverá pagamento das Emendas de 
Bancada OGU 2009.

 Considerando a confirmação de empenhos e li-
beração indiscriminados dos recursos orçamentários 
referentes às Emendas de Bancada OGU 2009.

 Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 
50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115 
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– MP no sentido de esclarecer a esta Casa: 

1 – Quais os critérios que embasaram 
os empenhos, liquidação e o pagamento até 
a presente data de Emendas de Bancada de 
vários estados federativos enquanto outros es-

tados até o momento não tiveram suas emen-
das atendidas; 

2 – Quais os valores empenhados cor-
respondentes as Emendas de Bancada esta-
do por estado;

3 – Do total, quais as emendas empenha-
das relativas a ações previstas no Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC.

 Justificação

 Neste ano se repete o discurso que não haverá 
pagamentos das emendas das bancadas estaduais. 
Repete-se também, por parte do governo, uma práti-
ca condenável ocorrida em 2008, quando ao mesmo 
tempo em que o governo afirmava que não haveria 
pagamentos das emendas de bancada, atuava sem 
critérios técnicos, de forma discriminatória, operando 
pagamentos aleatoriamente, a mercê de interesses 
paroquiais e não republicanos.

 Esperamos que ainda haja tempo do governo 
rever seus mecanismos e honre seus compromissos 
com o Congresso e com os estados brasileiros, estabe-
lecendo critérios democráticos ao acesso dos recursos 
orçamentários que não podem ser manipulados ao bel 
prazer de alguns Ministros de Estado.

 Sala das sessões, em de de 2009. –  Deputado 
Sebastião Bala Rocha _ PDT/AP

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 30-9-2009.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 4.303, DE 2009 

(Do Sr. Odair Cunha)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda sobre a arrecadação do PIS/CO-
FINS relativa à cadeia produtiva do Café.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, §2º, da Consti-

tuição Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. 
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Exª seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda 
pedido de informações sobre arrecadação do PIS/
COFINS relativa à cadeia produtiva do Café, dos 
últimos oito anos.

 
Justificação

Diante da atual crise da cafeicultura brasileira e, 
tendo em vista que o Brasil é o maior produtor mundial 
de café, sendo o estado de Minas Gerais responsável 
por mais de 50% da produção nacional, requeiro as 
informações supracitadas, essenciais para o estudo 
que faço sobre o setor, para auxiliar a elaboração de 
medidas que possam vir a colaborar com as políticas 
públicas sustentáveis que o Governo Federal vem 
adotando.

Sala das Sessões, em de setembro de 2009. – De-
putado Odair Cunha (PT/MG), Terceiro-Secretário

 
Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 30-9-2009.

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Nº 4.304, DE 2009 
(Do Sr. Mendonça Prado)

Solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia sobre o campo de Pirane-
ma em Sergipe.

Senhor Presidente,
Venho respeitosamente perante Vossa Excelên-

cia apresentar o presente Requerimento de Informa-
ção, com fulcro nos arts. 115 e 116, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a ser dirigido ao 
Ministro de Minas e Energia, solicitando esclareci-
mentos relativos ao Campo de Piranema, no Estado 
de Sergipe.

Justificação

Tendo em vista a necessidade maior publicidade e 
esclarecimento sobre a atividade produtiva do referido 
campos, passamos a aduzir o que se segue:

Há estudos técnicos publicados oficialmente por 
este Ministério sobre a produção e atividade do Campo 
de Piranema? Caso positiva a resposta, solicito que 
seja encaminhada cópia juntamente com a resposta 
do presente Requerimento de Informação.

Em matéria publicada no site “Energia Hoje” (www.
energiahoje.com/pops/materia.php?id=269284) a pre-
visão de produção, a partir de agosto de 2006, era de 
20 mil barris/dia.

No momento de criação do Campo houveram es-
tudos prévios sobre a sua capacidade produtiva? Caso 
positivo, solicito cópia dos estudos oficiais.

Quais eram as projeções de produção de bar-
ris/dia?

Segundo matéria publicada pelo site “Infonet”, no 
Caderno “Cidade” (http://www.infonet.com.br/cidade/
ler.asp?id=89714&titulo=cicida) a produção atual es-
taria em torno de 14 mil barris/dia. Essas informações 
condizem com os estudos técnicos oficiais? Qual é a 
produção atual?

Há problemas técnicos que impedem a produção 
do referido campo em toda a sua capacidade?

Os estudos prévios erraram em alguma avalia-
ção?

Qual seria a razão de não cumprir com a meta 
prevista nos estudos prévios de implantação do Cam-
po de Piranema?

Por fim, solicito que seja encaminhado a este 
gabinete um parecer técnico tratando sobre os ques-
tionamentos ora apresentados.

Plenário da Câmara, 11 de novembro de 2009. 
– Mendonça Prado, Deputado Federal, Democratas/
SE.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,  de      de       2009. 
– Deputado Marco Maia, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Michel 
Temer, “ad referendum” da Mesa, do relatório 
do Dep. Marco Maia, pelo encaminhamento.

Em 30-9-2009.
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RECURSO Nº 308, DE 2009 
(Do Sr. Moreira Mendes e outros)

Contra apreciação em caráter conclu-
sivo pelas Comissões do Projeto de lei nº 
3.496/2000.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial: Art. 137, caput – 
RICD

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 58, § 2º, I 

da Constituição Federal e nos artigos 58, § 1º e 132, 
§2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
os signatários apresentam o presente recurso contra 
poder conclusivo das Comissões, na apreciação do 
Projeto de lei nº 3.496/2000, do Senado Federal, que 
“Denomina Aeroporto de Porto Velho – Jorge Teixeira 
de Oliveira o Aeroporto de Porto Velho, no Estado de 
Rondônia”, para que a matéria seja submetida à deli-
beração do Plenário.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Moreira Mendes, (PPS/RO).

Proposição: REC 308/09
Autor: MOREIRA MENDES E OUTROS
Data de Apresentação: 22/09/2009 7:17:12 PM

Ementa: Recorre contra apreciação em caráter con-
clusivo pelas Comissões do PROJETO DE LEI Nº 
3.496/2000.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:   58
Não Conferem:   1
Fora do Exercício:  0
Repetidas:   0
Ilegíveis:   0
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Total:    59
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43 – EDSON DUARTE (PV-BA)
44 – MAJOR FÁBIO (DEM-PB)
45 – VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM)
46 – JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM-PE)
47 – ABELARDO LUPION (DEM-PR)
48 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC-PE)
49 – ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE)
50 – ARMANDO MONTEIRO (PTB-PE)
51 – JOÃO DADO (PDT-SP)
52 – MARCOS MEDRADO (PDT-BA)
53 – JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR – BA)
54 – FLAVIANO MELO (PMDB-AC)
55 – ALCENI GUERRA (DEM-PR)
56 – OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF)
57 – FRANCISCO TENORIO (PMN-AL)
58 – PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC)

Assinaturas que Não Conferem

1 – WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao
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IV – PEQUENO EXPEDIENTE

A Presidência informa que, conforme determina 
o Regimento Interno, a primeira meia hora é destinada 
aos pronunciamentos dados como lidos e aos pronun-
ciamentos de 1 minuto.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jackson 
Barreto.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar, neste mo-
mento, o que considero de muita importância para o 
nosso País: a 3ª Conferência Nacional da Aquicultura 
e Pesca, instalada, hoje pela manhã, no Auditório do 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Destacamos a organização desse evento e, aci-
ma de tudo, o compromisso do Governo do Presidente 
Lula com esse setor, representado pelas pescadoras 
e pelos pescadores.

Realmente, só o Governo Lula seria capaz de 
mobilizar, organizar, discutir políticas públicas voltadas 
para esse setor que, na verdade, sempre foi esqueci-
do neste País.

O objetivo do evento é o fortalecimento desse 
setor, a preocupação do Governo com a questão da 
geração de emprego e renda e, acima de tudo, pro-
porcionar ao País melhores políticas para o setor da 
pesca, até porque é fundamental para a alimentação 
do povo brasileiro.

Parabenizo, portanto, os organizadores desse 
evento e também a Sra. Ministra Dilma Rousseff pelo 
pronunciamento e trabalho!

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

a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jackson Bar-
reto.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, com pouco mais de 1 mês de 
exercício no nosso novo mandato na Câmara Federal, 
temos a grata satisfação de já percorrer os Municípios 
do nosso querido Mato Grosso do Sul para anunciar a 
viabilização de recursos para obras, programas e ser-
viços, aproveitando esses contatos diretos para ouvir 
as autoridades locais e as comunidades e delas extrair 
subsídios para nossa atuação parlamentar.

Com essa finalidade estivemos, na sexta-feira, 
em Amambaí, onde, com o Prefeito Dirceu Lanzarini, 
o Vice-Prefeito José Aguiar, o Presidente da Câmara, 
Anderson Mansano, e demais Vereadores e a popula-
ção, participamos do lançamento de um grande pacote 
de obras, como parte dos festejos do aniversário de 

61 anos de emancipação do Município, transcorrido 
na segunda-feira.

Foi a primeira visita oficial que fizemos ao Muni-
cípio desde a nossa posse na Câmara Federal, ocor-
rida em julho. Foi gratificante lá chegar e ser recebido 
com carinho pela população, com reconhecimento 
por parte dos representantes da esfera administrativa 
e legislativa e ouvir palavras de esperança em nossa 
nova jornada na Câmara Federal.

Sinto-me à vontade para falar de Amambaí, pois 
a tenho como minha cidade adotiva. Lá recebi, por 
deferência da Câmara Municipal, o título de Cidadão 
Amambaiense, o que me aproximou ainda mais do 
Município. Foi um reconhecimento ao nosso empenho 
para viabilizar recursos para obras que, nas palavras 
generosas do Prefeito Lanzarini, “revolucionaram” áre-
as como a produção rural, por meio da implantação 
de uma rede elétrica que contemplou mais de 230 
propriedades, e a saúde, com a construção de labo-
ratórios e postos de saúde que atendem centenas de 
pacientes diariamente.

Se foi gratificante ser recebido de braços aber-
tos, mais gratificante ainda é não voltar ao Município 
de “mãos abanando”. Como presente para a cidade 
pelo aniversário de liberdade política e administra-
tiva, assinamos o convênio que vai liberar recursos 
para a execução de obras de pavimentação asfáltica 
na Vila Vilarinho, na Vila Manvailler e na Vila Jussara, 
atendendo à antiga reivindicação dos moradores dos 
3 bairros.

Queremos, nesta tribuna, reafirmar nosso com-
promisso com Amambaí e com os demais Municípios 
de Mato Grosso do Sul e colocar nosso mandato à 
disposição dos administradores, dos legisladores mu-
nicipais, das entidades de classe e da população em 
geral para buscarmos dias melhores.

Para finalizar, registramos audiências que reali-
zamos com os Prefeitos de Antonio João, Juneir Mar-
ques, do PMDB; a Prefeita de Caracol, Maria Odeth, 
do PR; e o Vice Valdir Pradela, do PMDB, e com o 
Prefeito de Maracaju, Celso Vargas, do PTB, com os 
quais discutimos a viabilização de recursos com o 
Governo Federal.

Assim, estamos cumprindo nossa missão de, a 
par da nossa atuação neste plenário e nas Comissões, 
buscar, na base do sistema federativo, os Municípios, o 
animus motivandi para prosseguir defendendo os inte-
resses maiores de Mato Grosso do Sul nesta Casa.

Muito obrigado!
 O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra V.Exa.
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O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de ressaltar a importância da 3ª Confe-
rência Nacional de Aquicultura e Pesca, iniciada hoje, 
em Brasília, onde estivemos presentes. 

Essa conferência tem sido muito frequentada. 
Cito a presença do Ministro Altemir Gregolin, da Mi-
nistra Dilma Rousseff, de vários Senadores e Deputa-
dos Federais. Quero destacar a participação do nosso 
Presidente da Frente Parlamentar da Pesca, Deputado 
Flávio Bezerra, e dizer que, sem dúvida alguma, é uma 
demonstração de compromisso da equipe do Governo 
e do Ministério da Pesca para com esse setor, que é 
extremamente viável, possibilita a geração de emprego 
e renda e está em crescimento em todo o Brasil. 

No meu Estado de Mato Grosso não é diferente. 
O Governo Blairo Maggi também estimula a piscicul-
tura, a aquicultura e a pesca, o que só tem a contribuir 
com o Brasil e com o nosso Mato Grosso.

Muito obrigado.
O SR. IRAN BARBOSA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero me 
congratular com todos os participantes da 3ª Confe-
rência Nacional de Aquicultura e Pesca.

Quero saudar, especialmente, os meus compa-
nheiros da delegação que veio lá do meu Estado, Ser-
gipe. Quarenta e dois representantes de pescadores, 
dos mais variados municípios, estão aqui, de forma 
entusiasmada, discutindo as políticas públicas volta-
das para o setor de aquicultura e pesca, fazendo um 
balanço, que é positivo, em função dos investimentos 
que o Governo tem feito, mas também apresentando 
as pautas que ainda precisam ser resolvidas. Portan-
to, minha saudação a todos os participantes dessa 3ª 
Conferência.

Aproveito esta oportunidade para fazer um apelo 
desta tribuna ao Prefeito Manoel de Rosinha, do Muni-
cípio de Porto da folha, no meu Estado, para que ele 
pague os salários dos professores, que há 2 meses 
estão em atraso. Acaba de ser decretada uma greve 
por tempo indeterminado no município, por causa da 
falta de pagamento. Com o FUNDEB, não há justifi-
cativa para esse tipo de atraso. Daí o meu apelo para 
que o Prefeito pague os salários dos nossos colegas 
professores.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Professor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Presidenta da Associação das In-
dústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul 
– MOVERGS confirmou, ontem, que as barreiras im-
postas pela Argentina aos móveis produzidos no Rio 
Grande do Sul representam uma queda prejudicial ao 
nosso Estado.

Enquanto isso, a nossa diplomacia fica se me-
tendo num vespeiro de Honduras e não defende o 
que deveria ser uma de suas atividades: lutar contra 
as barreiras impostas pela Argentina e pelo Uruguai, 
no caso da exportação de carne e da importação de 
frangos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para di-
zer que acompanhei pela mídia, na semana passada, 
os números divulgados pelo Governo sobre o déficit 
da Previdência Social.

Segundo os dados, de janeiro a agosto deste ano, 
o déficit atingiu 29 bilhões de reais. Não acredito.

Para colaborar com os aposentados tenho o de-
ver de denunciar o desvio de dinheiro da Previdência 
para pagar outras contas do Governo, o que contraria 
a Constituição brasileira, no seu art. 167.

Por que acontece tal fato? Existem centenas de 
devedores da Previdência anistiados pelo Governo Fe-
deral, são os apadrinhados do Presidente da Repúbli-
ca. Enquanto isso, os aposentados e pensionistas têm 
perdas em seus benefícios em mais de 67% a contar 
do início do Governo petista.

Vamos recordar que o sindicalista Lula achava 
uma grande injustiça o que o então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso fazia com os aposentados e disse, 
na época, se eleito, acabaria com tamanha injustiça. 
Chegou a entregar uma carta aqui, no Auditório Nereu 
Ramos, com esse compromisso.

Mas agora, o seu governo massacra, sem pie-
dade, os aposentados do País. Isso porque, naquela 
época, o Governo Fernando Henrique Cardoso con-
cedeu reajuste aos benefícios de acordo com os ín-
dices oficiais.

Sr. Presidente, o Governo Lula tenta passar para 
a imprensa uma imagem de que se preocupa com os 
aposentados e pensionistas. Na verdade, o que o Go-
verno quer é dar uma migalha, tentando fazer com que 
a sociedade acredite no seu empenho.

Segundo denuncia o Presidente da Confedera-
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas, Warley 
Gonçalves, as centrais sindicais participam das nego-
ciações a mando do Presidente Lula e, então, pousam 
de defensoras dos aposentados para a opinião pública, 
mas, de fato, estão do lado do Governo. 
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Sr. Presidente, de acordo com as últimas nego-
ciações entre Governo e centrais sindicais, o reajuste 
será de apenas 6%, a partir de 2010, por falta de di-
nheiro nos cofres da União.

Mas agora pergunto: como não há verba para 
pagar os aposentados se o Presidente Lula, que se 
intitula o pai dos pobres, deu 32 milhões de dólares 
ao Governo da Bolívia para construir uma estrada e 
mais 4 milhões de dólares para programas bolivianos 
de saúde e de educação? 

Leio, nos jornais de hoje, que a empresa Santa 
Rosa Bureau Cultural, de propriedade da ex-Secretária 
de Cultura de Minas Gerais, recebeu do Governo, sem 
licitação, a importância de 400 mil reais para criar o 
Memorial da Anistia Política, em Brasília.

Diante do exposto, chamo atenção desta Casa 
legislativa para maior rigor na fiscalização das contas 
do Governo.

Muito obrigado.
 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em matéria de responsabilidade do 
jornalista Antônio Vicelmo, o Diário do Nordeste divul-
gou, no último sábado, que, durante visita ad limina, 
o Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil solicitou ao Papa Bento XVI que pro-
movesse a reabilitação canônica do Padre Cícero Ro-
mão Batista e a canonização do Padre Ibiapina, ambos 
com processos tramitando na Santa Sé.

Recorde-se, por oportuno, que, em 2006, comi-
tiva liderada pelo Bispo do Crato, Dom Fernando Pa-
nico, fez entrega, naquele ano, ao Pontífice de funda-
mentado procedimento histórico-eclesial, enfatizando 
razões bastantes para a ultrapassagem de embargos 
existentes na Congregação para a Doutrina da Fé, sem 
o que não teria seguimento o processo que envolve o 
Patriarca de Juazeiro do Norte.

Aliás, o próprio Observatório Romano, órgão ofi-
cial do Vaticano, noticiou o importante evento, numa 
prova de que o assunto, ali, passa a ser tratado com 
maior empenho por parte dos prelados que decidem 
sobre a palpitante postulação.

O Bispo de Maceió, Dom Antonio Muniz Fernan-
des, fez-se intérprete de seus colegas do Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, enfatizando 
a justeza do pleito submetido à soberana decisão do 
comando da Igreja Católica.

Vale ressaltar que a visita ad limina, procedida 
a cada 5 anos, em Roma, pelos nossos Antístites é 
preceituação eclesiástica tradicionalmente observada e 
cumprida de forma exemplar por todos os purpurados, 
os quais rendem tributo de respeito a Sua Santidade.

Há uma esperança de que, ao emprestar solida-
riedade ao Padre Cícero e ao Padre Ibiapina, o Regio-
nal Nordeste 2 foi ao encontro de um anseio latente 
do povo brasileiro, particularmente dos devotos de 
ambos, cuja beatificação é esperada, com ansiedade, 
por milhares de fiéis.

Ao mencionar o significativo acontecimento, na 
tribuna da Casa, desejo ampliar o espectro de ajudar 
algo que se acha entranhado no espírito dos nossos 
coestaduanos.

Com a sensibilidade que já evidenciou, Bento 
XVI poderá, nos próximos dias, deliberar em torno do 
magno assunto, como aguarda o povo brasileiro. 

Juazeiro do Norte, por todas as suas categorias 
sociais, notadamente os romeiros das unidades fede-
radas circunvizinhas, confia em que, dentro em breve, 
Padre Cícero Romão Batista alçar-se-á à condição de 
beato e, a seguir, de Santo, já que possuiu em vida 
trajetória de luta em prol dos carentes e necessitados, 
contra as oligarquias que garroteavam as aspirações 
das camadas mais humildes de nossa população.

 O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, aproveito a oportunidade para manifestar de 
público os meus agradecimentos, em nome de cerca 
de 200 mil nilopolitanos, ao Governador Sérgio Cabral, 
ao Vice-Governador Luiz Fernando Pezão e também 
ao Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro e colega nesta Casa, o Deputado Federal 
Alexandre Cardoso, que entregaram, na tarde de on-
tem, à população da minha querida e amada cidade 
de Nilópolis, o tão sonhado e esperado projeto Bai-
xada Digital.

Trata-se, Sr. Presidente, como já tive a oportuni-
dade de relatar aqui, em outras ocasiões, de importante 
projeto de democratização do acesso às tecnologias 
da informação, que já está levando Internet sem fio, 
pública e gratuita, não ao só Município de Nilópolis, 
mas também a toda a Baixada Fluminense.

Nessa primeira fase, o projeto contou com in-
vestimentos da ordem de R$3 milhões, beneficiando 
cerca de um milhão e meio de pessoas na região. E 
quando o projeto estiver concluído, provavelmente até 
o final deste ano, vai beneficiar cerca de 3 milhões de 
habitantes.

Como bem frisou o Vice-Governador Pezão, é 
necessário, no mundo de hoje, com o corre-corre tre-
mendo, termos capacidade de nos comunicar rapida-
mente. E o Baixada Digital se constitui no maior projeto 
de Internet do mundo com essas características e vai 
permitir que diferentes classes sociais se conectem 
com o planeta. Ou seja, a Internet sem fio é da mesma 
forma um grande projeto de revolução na educação, 
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visto que um computador ligado a ela é como uma 
escola dentro de cada casa.

Ontem, na solenidade de inauguração do proje-
to, o Secretário Alexandre Cardoso enviou e-mail com 
votos de sucesso ao Governador Cabral, que está em 
Copenhague, na Dinamarca, cuidando da candidatu-
ra do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos 
de 2016. Cardoso também conversou em tempo real, 
usando o programa Skype, que funciona como um te-
lefone por Internet, com vídeo, no sistema de voz so-
bre IP, com o Governador em exercício, Luiz Fernando 
Pezão, que estava no Palácio Guanabara.

Agora, Sr. Presidente e nobres Deputados, já é 
possível aos moradores da Baixada Fluminense se 
conectarem à Internet, gratuitamente, nas residências, 
em prédios públicos e estabelecimentos comerciais, 
bem como nas ruas, nas praças, desde que o interes-
sado disponha de um laptop, sendo necessário apenas 
comprar um adaptador de USB.

Isto posto, Sr. Presidente, só me resta reiterar 
o meu sentimento de gratidão ao Governador Sérgio 
Cabral e a toda a sua equipe, que tantas alegrias tem 
levado à população da minha querida Baixada Flumi-
nense. São iniciativas como essa que acabo de referir 
que vão ajudar a transformar a Baixada Fluminense 
numa região próspera e feliz.

Muito obrigado.
 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Estado de Santa Catarina, nova-
mente, passa por dias difíceis devido às condições cli-
máticas que infelizmente voltam a prejudicar o Estado. 
Venho, no entanto, informar aos colegas que, apesar de 
tantas dificuldades enfrentadas, nosso Estado passa 
por um grande momento administrativo e que o povo 
catarinense é lutador e certamente vamos superar, 
juntos, as dificuldades. 

O Governo do Estado está agindo rapidamen-
te no atendimento aos atingidos pelas chuvas e não 
interrompe seus investimentos para atender diversos 
setores no fortalecimento do Estado. O Governador 
Luiz Henrique entregou, na última semana, a ordem 
de serviço para a retomada imediata das obras de 
construção do Aeroporto Regional do Planalto Serrano. 
Localizado no Município de Correia Pinto, o aeródromo 
já tem prontos a pista, de 1,8 mil metros de extensão, 
e o pátio para as aeronaves. 

A empresa vencedora da licitação será responsá-
vel pela construção do terminal de passageiros, redes 
de água e esgoto, de energia e telefonia, além de ser-
viços externos complementares e serviços de infraes-
trutura das áreas externas, onde serão investidos R$4,8 
milhões repassados pelo Governo do Estado. 

Na área da segurança pública foi inaugurada a 
Central Regional de Emergência, instalada na sede do 
6º Batalhão de Polícia Militar, no Bairro São Cristóvão, 
em Lages. Foram ativadas as câmeras do sistema de 
videomonitoramento da cidade, utilizando equipamen-
tos de última geração. 

Ao inaugurar as instalações da Central, o Gover-
nador salientou os investimentos que o Governo do 
Estado vem fazendo para reforçar a política de segu-
rança pública, com a contratação de novos policiais, 
aquisição de equipamentos e construção de presí-
dios. Um dos destaques da nova Central é a atuação 
integrada entre o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU e a Polícia Militar, em que os pro-
fissionais agem em conjunto como forma de otimizar 
os recursos e melhorar o atendimento às vítimas de 
acidentes e violência na região serrana. 

O sistema tem capacidade para receber até 48 
pontos de monitoramento e na primeira etapa foram 
instaladas 26 câmeras. A Central conta com 7 câme-
ras móveis, que podem ser instaladas em eventos 
onde ocorram grandes aglomerações de público. Fo-
ram investidos na Central R$874,9 mil em recursos do 
Fundo para Melhoria da Segurança Pública. Lages é 
a oitava cidade a receber o sistema. As outras 7 são: 
Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Balneário 
Camboriú, Itajaí e São Joaquim. 

No total são 289 câmeras de vídeo monitoradas 
pela Polícia Militar em suas centrais de emergência. 
Inauguramos também no Batalhão do Corpo de Bom-
beiros, em Lages, duas salas de Telecentro montadas 
em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP para a capacitação de agentes (po-
liciais militares e civis, bombeiros militares e agentes 
prisionais, além de guardas municipais) dos Municípios 
da região serrana. 

Os equipamentos de informática foram fornecidos 
pela SENASP e a adequação dos espaços foi execu-
tada pelo Governo do Estado. Outros 7 Telecentros 
como esse serão instalados no Estado. 

Muito obrigado.
 O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
hora em que vejo dar entrada a esta Casa projeto com 
mais de 1 milhão de assinaturas para que só sejam 
candidatos quem não tem processo, imagino a minha 
situação: respondo a inquérito e, além do mais, faço a 
defesa dos produtores de Rondônia, dos pecuaristas, 
dos pequenos donos de frigoríficos. 
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Por falar em defesa, aparece agora o cartel dos 
frigoríficos. Alguns funcionários do Ministério da Agri-
cultura, onde fiz denúncias, tentam me prejudicar. Só 
por fazer defesa desses setores, meu nome consta de 
uma relação sobre indisponibilidade de bens. 

Por isso, Sr. Presidente, é importante que esta 
Casa aprove a criação de Comissão que solicitei, com-
posta de 5 Deputados, 1 delegado da Polícia Federal e 
1 Procurador da República, e mande investigar o que 
está ocorrendo.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, há exatamente 1 ano, o mundo entrava em 
espiral, numa crise financeira sem precedentes na Era 
da Globalização. Muitos compararam esta crise com a 
de 1929. Todavia, o mundo era outro, assim como as 
relações de mercado e de trabalho. 

Reservo-me o direito de olhar a atual onda de 
otimismo com certo ceticismo. Se a crise realmente 
arrefeceu, deixou um rastro de desemprego, reduziu 
postos de trabalho, levou a uma extraordinária concen-
tração econômica e redefiniu o papel do Estado. Em-
bora tenha evidenciado o descontrole da atuação do 
setor financeiro, as regras que emergiram deste então 
são frágeis, não são consensuais, e as alterações de 
normas de funcionamento ainda não foram definidas.

A impunidade quanto às apostas arriscadas com 
o dinheiro dos outros é clara, diante da continuidade 
da prática de bônus para altos executivos do merca-
do financeiro. O dinheiro público parece não ter dono; 
grandes corporações continuam sendo socorridas pelo 
Estado sem oferecer qualquer contrapartida. 

O mesmo esforço global para socorrer o merca-
do não repercute nas discussões para destravar os 
acordos multilaterais de livre comércio. As entidades 
representativas dos trabalhadores seguem enfraque-
cidas e sem alternativas para combater a precarização 
do trabalho. Os especuladores continuam agindo sem 
controle algum.

No Brasil, tivemos a redução do superávit primá-
rio, a ampliação dos investimentos públicos e apoio a 
setores específicos. Entretanto, faltou exigir da indústria 
automobilística, por exemplo, o desenvolvimento de mo-
delos mais eficientes e menos poluidores. Quanto ao 
setor de linha branca (geladeiras, fogões etc.) faltaram 
contrapartidas no caminho da eficiência energética e 
na implantação da logística reversa. 

A escolha dos setores beneficiados com as re-
núncias fiscais foi sensata? A medida não poderia ser 
ampliada para outros segmentos, resultando em be-
nefícios maiores para o País?

Nós do PPS apoiamos a aprovação das medidas 
anticrise, mas esperávamos que o Governo Lula fosse 
além e estabelecesse um plano de iniciativas coorde-
nadas para delinear um novo modelo de desenvolvi-
mento. Além disso, esperávamos que ele deixasse de 
lado a ortodoxia em relação aos juros; abandonasse a 
atual proposta de reforma tributária; adotasse postura 
mais altiva nas negociações internacionais; consolidas-
se o papel das agências reguladoras; preservasse o 
princípio da concorrência na economia; e retomasse 
os investimentos em obras estruturais e estruturantes 
para o País.

Agora, assistimos à verborragia do discurso pré-
eleitoral, que celebra o atual Governo como respon-
sável direto pelo reaquecimento da nossa economia. 
Enquanto isso, as obras de infraestrutura propagadas 
exaustivamente pelo PAC continuam a passos de tar-
taruga. Nossos juros continuam os mais elevados do 
mundo. O crédito continua caro e contribui para o au-
mento da inadimplência. Os empregos formais estão 
escassos, perpetuando uma situação de desamparo 
social. A concentração econômica torna o consumi-
dor refém dos grandes conglomerados empresarias. 
A gastança desenfreada com a máquina pública deve 
aumentar, ainda mais, neste período pré-eleitoral.

Infelizmente, nossos atuais governantes ainda pa-
decem de uma visão estritamente imediatista. Apesar 
de termos consolidado uma posição melhor no tabu-
leiro global, evidenciou-se ainda mais a necessidade 
de reformas estruturais, de mantermos a responsabi-
lidade fiscal, de construirmos um Plano Nacional de 
Desenvolvimento, de tirarmos lições da crise e nos 
prepararmos para um futuro melhor.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
A utilização de energia tem sido crucial para o de-
senvolvimento da sociedade humana, ao ajudá-la a 
controlar e a adaptar-se ao meio ambiente. Desde a 
descoberta do uso fogo, passando pela Revolução In-
dustrial, até os dias de hoje, na Era do Conhecimento, 
as grandes transformações da humanidade estão di-
retamente relacionadas à energia, palavra de origem 
grega que significa trabalho. Agora, o grande desafio 
está em gerir o uso da energia de maneira racional e 
com responsabilidade. E o Brasil, que dispõe de uma 
condição energética privilegiada, pode se tornar refe-
rência mundial no tema.

No mundo industrializado, o desenvolvimento 
de recursos energéticos tem-se tornado essencial a 
agricultura, transportes, tecnologia da informação, te-
lecomunicações etc., pré-requisitos de uma sociedade 
desenvolvida. O uso crescente de energia, desde a Re-
volução Industrial, trouxe consigo riscos potencialmente 
graves para o mundo, como o aquecimento global.
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O engenho humano transformou o petróleo em 
matéria-prima e fonte energética preferencial que mar-
cou o século passado. Avanços tecnológicos, guerras, 
riquezas, golpes de Estado e muitas desgraças, seja 
para o bem, seja para mal, muito disso teve origem 
nos negócios com o chamado ouro negro.

O fim do seu reinado não se dará pela exaustão 
das reservas, mas pelas limitações ambientais que 
devem restringir o seu uso. Afinal, a grande mazela 
da Era do Petróleo é, justamente, a deterioração am-
biental provocada pelo uso intenso de seus derivados, 
principalmente pelos países desenvolvidos, nos seus 
parques industriais e em suas redes de transportes. 
Trata-se de problema a ser equacionado, no qual to-
dos os países tem uma grande dívida a saldar para 
com a humanidade.

No Brasil, a descoberta de petróleo no pré-sal 
causou alvoroço, monopolizou os noticiários e trouxe 
consigo a esperança de um futuro com menos desi-
gualdades e um crescimento econômico duradouro. Eu, 
inclusive, estou participando ativamente das definições 
sobre o pré-sal, pois sou Presidente da Comissão Es-
pecial responsável pelo parecer sobre a capitalização 
da PETROBRAS.

O fato é que temos real possibilidade de entrar no 
restrito rol dos 10 maiores produtores de petróleo do 
mundo, diante da expectativa de que o pré-sal poderia 
abrigar reservas entre 50 bilhões e 70 bilhões de barris 
de petróleo. Nossas reservas atuais estão em torno de 
14 bilhões de barris equivalentes (óleo e gás).

A despeito de todo o entusiasmo, é preciso fazer 
uma profunda reflexão sobre a melhor matriz energética 
para o País, pois temos uma herança histórica privile-
giada no setor, pautada pela diversidade e escorada 
pela sustentabilidade. Haja vista a predominância da 
hidroeletricidade, o bem sucedido Programa do Álcool, 
o domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio 
para fins pacíficos, o uso de térmicas a gás natural em 
casos de emergência e, mais recentemente, a inser-
ção gradativa da bioeletricidade da cana, das energias 
dos ventos e do sol, além de outras fontes renováveis 
que ainda nem chegaram a ser implantadas, como a 
maremotriz (das marés).

Nosso País é “abençoado por Deus”, como diz a 
música, pois temos condições climáticas, recursos na-
turais e inteligência nacional não apenas para garantir 
segurança energética para crescer, mas também para 
criar a oportunidade de escolher o melhor modelo ou 
padrão energético para o Brasil, além da possibilidade 
real de exportar excedentes energéticos, tecnologia e 
know-how (a exemplo dos biocombustíveis e deriva-
dos de petróleo).

Para tanto, é fundamental compatibilizarmos todas 
as alternativas energéticas disponíveis, observando 
as diferentes realidades regionais, fomentando a pes-
quisa e o desenvolvimento, no sentido de evitarmos 
um movimento predatório entre elas. Tudo isso sob o 
guarda-chuva de um plano estratégico de desenvolvi-
mento energético capaz de observar as necessidades 
do País no curto, médio e longo prazos, estabelecer 
os alicerces de uma economia de baixo carbono e nos 
credenciar a ser referência mundial em termos de di-
versidade energética.

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, muitas vezes assomei a esta tribuna a fim 
de criticar e denunciar certas mazelas e atos inconse-
quentes de pessoas que têm por função justamente 
atuar em defesa do povo e fazer nosso País crescer e 
ocupar posição de destaque no mundo, principalmente 
pelos recursos humanos e materiais que possuímos 
aliados ao imenso litoral brasileiro com seus 9.198 
quilômetros de extensão.

Além de imensa área territorial, o Brasil possui 
litoral que lhe permite vários tipos de atividades como 
pesca, turismo e atividade portuária de embarque e 
desembarque de diversos produtos. É através dos por-
tos brasileiros que podemos usufruir dos diversos pro-
dutos que chegam ao País, como também exportá-los, 
movimentando, assim, a economia brasileira.

No passado, vimos serem levados daqui rique-
zas naturais sem nenhum benefício para o País. Era 
uma verdadeira exploração de nossa Nação e sem 
reconhecimento algum.

Agora, o Brasil já exporta e importa produtos 
gerando renda para a nação. Basicamente aquilo que 
não conseguimos produzir, trazemos de fora. É eviden-
te que o ideal seria que o País passasse a produzir 
aquilo de que necessita para sua subsistência, mas 
que ainda não produz.

Aos poucos, o Brasil vem avançando nessa in-
dependência, como por exemplo, o petróleo em que 
temos hoje capacidade de autossustentação com a 
exploração de jazidas naturais recém-descobertas.

O futuro só depende de nós. E por falar de futuro 
desta Nação, temos crescido muito. Quando percebo 
que algum setor está defasado e precário e a popu-
lação por conta disso passa a sofrer consequências 
negativas, apresento-me como um crítico contumaz, 
pois não consigo me calar contra as injustiças e a falta 
de compromisso de nossos governantes.

A sociedade é a massa mais vulnerável e hipos-
suficiente, pois quem detém o poder de mudar a situ-
ação para melhor atender à população são os próprios 
Governadores de cada Estado.
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E neste momento homenageio o Presidente Lula, 
que tem buscado levar o Brasil a ocupar lugar signi-
ficativo na atividade econômica mundial, trazendo in-
vestimentos ao País, crescimento econômico interno 
e geração de empregos para a população.

Um desses investimentos é o projeto do super-
porto de águas profundas para contêineres em Vitoria, 
Capital do Estado do Espírito Santo, que o Presidente 
Lula apresentará a empresários e investidores europeus 
durante a visita que fará à Bélgica, no próximo dia 5.

Hoje, o Porto de Vitória ocupa o primeiro lugar 
em tonelagem de carga do País e, com esse projeto, 
vai superar o Porto de Santos em relação à movimen-
tação de contêineres, tornando-se potência portuária 
da América Latina.

Com o novo porto em Vitória, a movimentação 
de contêineres passará de 300mil/ano para 1,2 mi-
lhão/ano, o que significa dizer que a arrecadação de 
impostos duplicará, além de geração de mais 2 mil 
empregos diretos. Isso é sensacional. É maravilhoso 
e muito simples de ser feito quando se quer.

Vale lembrar que o Brasil passou por alguns pro-
blemas em relação à crise econômica, mas brilhante-
mente soube driblar os seus efeitos negativos e con-
tinua a investir em crescimento interno.

Caros colegas, iniciativas como essa é que fazem 
do nosso País grande e valioso a ponto de receber 
inúmeros elogios internacionais. E esse crescimento 
tende a levar à redução da pobreza e ao aumento da 
qualidade de vida do cidadão brasileiro.

Quero enaltecer, mais uma vez, e parabenizar o 
Presidente Lula pela iniciativa de trazer empreende-
dores internacionais para o projeto do superporto de 
águas profundas para contêineres em Vitória, Capital 
do meu querido Estado do Espírito Santo.

E, por fim, ressalto que a PEC nº 300/2008 en-
contra-se na Comissão Especial aguardando parecer. 
E, nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares 
para aprovação dessa mudança constitucional que trará 
equidade salarial aos bravos trabalhadores militares.

Parabéns, Presidente Lula. Parabéns Brasil.
 O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
res, a TV Campinas, primeira das emissoras da EPTV, 
completa 30 anos, aliando a liderança da programação 
Globo à força das emissoras regionais. 

Inaugurada em 1º de outubro de 1979, pelo em-
presário José Bonifácio Coutinho Nogueira, a emisso-
ra criou um serviço de jornalismo dinâmico, apoiando 

diversas atividades regionais, disponibilizando progra-
mação local, oferecendo oportunidades de crescimento 
aos anunciantes regionais.

Logo em seguida, instalou-se a TV Ribeirão. 
Com o passar do tempo, tornou-se evidente que a TV 
Regional era uma realidade e, para ampliar a área de 
cobertura, foram inauguradas mais 2 outras emissoras: 
a TV Sul de Minas, em Varginha; e a EPTV Central, em 
São Carlos. O crescimento da cobertura das emissoras 
foi além dos municípios-sede, atendendo as cidades 
das microrregiões.

Sr. Presidente, a sigla EPTV surge da junção 
dessas 4 afiliadas da Rede Globo, que trazem a marca 
da excelência e da permanente inovação, seguindo os 
melhores padrões de qualidade em TV. As ações de 
interação com a comunidade refletem o envolvimento 
da EPTV com os seus mercados. Inúmeros eventos, 
nas áreas de esporte, lazer e cultura, têm sido reali-
zados e apoiados pelo grupo.

Eu, na condição de morador de São Carlos, co-
nheço a contribuição da EPTV para o desenvolvimento 
da nossa região. Os programas e telejornais refletem 
os mais de 10 milhões de cidadãos cobertos nos 300 
municípios atendidos pelas emissoras.

A EPTV, no decorrer de sua história, acompanhou, 
refletiu e contribuiu enormemente para as transforma-
ções que o País sofreu em busca da modernidade e do 
desenvolvimento, com ênfase nas regiões onde atua.

 O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a sanção, pelo Presidente da República, da 
nossa legislação eleitoral. Acho que a Câmara per-
deu espaço, quando poderia moralizar a questão das 
candidaturas. Fui um dos votos vencidos aqui, fiz um 
pronunciamento e achava que deveríamos aproveitar 
aquela mudança eleitoral para dar um breque na ques-
tão das candidaturas.

Mas existe uma boa intenção em um projeto de 
lei de iniciativa popular que contou com mais de 1 
milhão de assinaturas. Acho que a Câmara pode me-
lhorar esse projeto. Ouvi ontem o Presidente Michel 
Temer. Acho interessante modificarmos para as con-
denações em segunda instância, mas devemos, sim, 
proibir que pessoas com processos executados por 
algum motivo venham a se candidatar. A democracia 
não perde nada. 

Vá se defender e, quando estiver limpo, venha 
se candidatar.
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São estas as minhas considerações, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, “os brasileiros nunca deveram tanto no 
cartão de crédito”. É o que diz o jornal O Estadão do 
dia 23 de setembro.

Propus o Projeto de Lei nº 4.804, de 2001, que 
está na Comissão de Finanças e Tributação desta 
Casa, após passar pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor e pela Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, onde houve pareceres 
divergentes. Por essa razão, a proposição ingressa-
rá no plenário. Aguardamos a votação da Comissão 
de Finanças e após, na Comissão de Constituição e 
Justiça, para que possamos aprovar a proposição no 
plenário da Câmara. 

Dados do Banco Central mostram que o uso do 
crédito rotativo, parcelamento com juros e saque so-
maram 14,56 bilhões de reais em julho, um recorde. As 
dívidas acumuladas também bateram recorde: 26,49 
bilhões de reais é o saldo acumulado no dia 31 de julho, 
segundo dados mais recentes do Banco Central. 

Apesar de o juro do dinheiro de plástico, atual-
mente em 237,9% ao ano, ser mais alto até que o do 
cheque especial, a participação dessa modalidade 
nos empréstimos só cresce. Hoje, a cada 4 reais to-
mados emprestados pelas pessoas físicas, 1 real é 
no cartão. 

A inadimplência nas operações com cartões tam-
bém é maior que nas outras operações. Segundo os 
dados do Banco Central, em julho, 28,3% das transa-
ções tinham atraso superior a 90 dias.

Especialistas afirmam que o aumento do consu-
mo e o já elevado nível de endividamento nos finan-
ciamentos mais baratos explicam a busca pelo caro 
empréstimo do cartão. 

Entre os principais empréstimos oferecidos às 
pessoas físicas, a linha mais cara é, curiosamente, a 
que ganhou mais clientes em julho. Enquanto o volume 
de novas operações no crédito pessoal cedeu 0,16% e 
o cheque especial caiu 1,02%, as novas concessões 
nos cartões saltaram 15,4% em julho ante junho. 

Com esse ritmo acelerado do uso do crédito ro-
tativo e parcelamento com juros, o consumidor brasi-
leiro chegou, em 31 de julho, devendo 26,49 bilhões 
de reais às administradoras de cartão. Essa dívida 
é 580% maior que o total de financiamentos para a 
compra da casa própria e 54% maior que o uso do 
cheque especial. 

A opção pelo caro cartão de crédito em detrimen-
to de outras alternativas mais baratas, como o crédito 
pessoal ou consignado, pode ser preocupante. Optar, 
por exemplo, por pagar apenas o valor mínimo do ex-
trato do cartão de crédito é um erro! Os juros do cartão 
são os mais altos, e isso se transforma numa bola de 
neve, se não houver organização do orçamento. 

Pesquisa da Associação Nacional dos Executi-
vos de Finanças mostra que, apesar da queda da Taxa 
SELIC entre janeiro e julho, a taxa média cobrada no 
cartão de crédito subiu em fevereiro e, desde então, 
segue inalterada em 237,9% ao ano. 

Atento a essa situação, resolvi propor projeto de 
lei para dispor e regulamentar a atividade das emisso-
ras de cartão de crédito, já que é um serviço financeiro 
e que interfere nos mercados de crédito.

Lembramos que o Banco Central não deve perder 
o controle do dinheiro circulante no País.

Consideramos, portanto, que as atuações do 
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do 
Brasil podem se estender a essas empresas, ainda 
que não sejam instituições financeiras. Consideramos 
ser de grande importância que as administradoras de 
cartões informem ao Banco Central as taxas de juros 
cobradas dos titulares, bem como anuidades e tarifas 
incidentes inclusive sobre as emissões de faturas.

A nação mais consumista do mundo, os Estados 
Unidos, estão enfrentando a bolha dos cartões de cré-
dito, ameaçadora de seu sistema financeiro.

O Brasil não pode tolerar lucros que dependam do 
desequilíbrio de famílias trabalhadoras, muito embora 
estas tenham que ser responsáveis e viver dentro de 
suas posses. Mas as empresas emissoras não podem 
continuar explorando seus clientes: o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eliseu Padilha. 
O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ve-
nho aqui solicitar a transcrição, no seu inteiro teor, do 
discurso que recebi do Deputado Edson Brum, da As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Depu-
tado Estadual Edson Brum é originário do Município 
de Rio Pardo e fez este discurso em homenagem à 
primeira divisão política do Estado do Rio Grande do 
Sul, ocorrida no dia 7 de outubro de 1809.

Na próxima semana, os Municípios de Porto Ale-
gre, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo 
comemoram 200 anos de criação. Foi um decreto real 
que consumou essa divisão do Estado do Rio Grande 
do Sul. Vamos comemorar os 200 anos da primeira 
divisão político-administrativa do nosso Estado.
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Peço, portanto, a transcrição deste discurso, no 
mesmo momento em que homenageio a população des-
ses 4 grandes municípios e, via de consequência, toda 
a população gaúcha, porque o Estado do Rio Grande 
do Sul originou-se desses municípios, especialmente 
o Município de Santo Antônio da Patrulha.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

senhores e senhoras, certamente quis o destino, no 
contexto da história dos homens, que neste Parlamen-
to, nesta data, neste século, neste momento, tivesse 
o privilégio e a honra, na condição de Deputado rio-
pardense, de prestar ao Município de Rio Pardo a justa 
homenagem pela passagem dos seus 200 anos de cria-
ção, que transcorrerá no dia 7 de outubro vindouro.

Na homenagem que pretendo fazer usando a 
tribuna desta Casa, no espaço do Grande Expedien-
te, tenho convicção de que a história de Rio Pardo se 
confunde com a de mais de 315 municípios de nosso 
Estado.

Bastam buscar as origens destes municípios 
espalhados pelo solo gaúcho, para descobrirmos que 
foram originários de Rio Pardo.

Rio Pardo iniciou sua formação como povoação 
regular a partir de 1750. Antes disto era habitada por 
índios Tapes, que eram inofensivos, dedicando-se à 
agricultura.

Os europeus consideravam o Rio Grande do Sul 
como terra de ninguém.

O Tratado de Tordesilhas determinava que nosso 
Estado pertencesse à Espanha, mas os espanhóis não 
se interessaram num primeiro momento pela região, 
pois não oferecia atrativos de exploração comercial. 
Somente foi permitido que os jesuítas aqui se insta-
lassem. O que foi feito.

Em 1680 os portugueses criaram a Colônia de 
Sacramento, nas margens do Rio da Prata, em terras 
dominadas pelos espanhóis. Existiam a Colônia de 
Sacramento e Sete Povos das Missões, e ali portu-
gueses e espanhóis passaram a lutar pelas terras do 
Rio Grande do Sul.

Para não permitir atritos entre eles, as duas co-
roas ibéricas assinaram o Tratado de Madri em 1750, 
determinando a troca da Colônia de Sacramento pelo 
Sete Povos das Missões, permitindo explorar as terras 
conjuntamente, com fronteiras bem definidas.

Esta demarcação de fronteiras foi entregue a 
um representante dos dois países, sendo nomeado 
como chefe português o General Gomes Freire de 
Andrade.

Uma de suas primeiras determinações foi construir 
um depósito de provisões para os soldados na margem 
esquerda do Rio Jacuí, nas proximidades da foz do Rio 

Pardo. Tempo depois este acampamento foi transfor-
mado em fortaleza, com o nome de Jesus Maria José, 
sendo ali instalado o Regimento dos Dragões.

A cidade de Rio Pardo começou a formar-se ao 
redor da fortaleza.

Esta demarcação nunca chegou a ser concluída 
pelo fato de os índios das missões não concordarem 
com ela. Então, portugueses e espanhóis se aliaram 
para tentar quebrar esta barreira. Mas enquanto per-
durava esta tentativa, os portugueses avançavam na 
sua conquista, já tendo criado outros núcleos de povo-
amento, como Rio Grande, Porto Alegre e Viamão.

Muitas vezes os espanhóis tentaram em vão re-
tomar as terras dos portugueses. Já tinham tomado a 
Colônia do Sacramento, a vila de Rio Grande e que-
riam dominar todo o território, que eram chaves, como 
Porto Alegre, Rio Pardo e Rio Grande.

Mas foram contidos pelos dragões da Fortaleza 
de Jesus Maria José, que heroicamente resistiram às 
investidas de espanhóis e índios.

Pelo fato de nunca ter sido tomada, a fortaleza 
recebeu o nome de Tranqueira Invicta.

Assim sendo, fica claro que Rio Pardo foi cria-
do com função militar e representou por longo tempo 
um ponto estratégico, o que, se não acontecesse, o 
Rio Grande do Sul não teria sido incluído no território 
brasileiro.

Os açorianos começaram chegar a Rio Pardo em 
1754. O povoado começou a progredir, mesmo durante 
a ocupação pelos espanhóis da vila de Rio Grande e 
seus arredores em 1763.

Em 8 de maio de 1769, foi criada a freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo, a Quarta do 
Rio Grande do Sul, face ao progresso da região, sur-
gindo assim grandes estâncias de gado e do desen-
volvimento da indústria pastoril.

Em 1801, surge nova guerra na Europa entre os 
países ibéricos. Foi então conquistado o território das 
Missões pelos portugueses.

Foi ali que o rio-pardense José Borges do Canto, 
juntamente com Manoel dos Santos Pedroso e Ga-
briel Ribeiro de Almeida, realizaram este importante 
acontecimento.

Assim, foi selada a paz entre Espanha e Portugal, 
definindo melhor as fronteiras do Rio Grande do Sul.

Mas foi exatamente em 7 de outubro de 1809 
que, por decreto real, foram criadas as quatro primei-
ras vilas do nosso Estado: Porto Alegre, Rio Grande, 
Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo, consumando 
a divisão administrativa da Capitania do Rio Grande 
de São Pedro.
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Rio Pardo ficou com a maior parte na divisão, 
abrangendo 159.803 km², correspondendo ao território 
de mais de 315 municípios do Rio Grande do Sul.

A instalação solene da nova vila e município, 
com posse dos primeiros Vereadores, se deu em 20 
de maio de 1811.

Rio Pardo nesta época era o centro comercial da 
parte oeste da capitania, onde, através do seu porto no 
Rio Jacuí, movimentava inúmeras embarcações que 
traziam mercadorias de Porto Alegre.

Face ao seu desenvolvimento, em 1835, a nova 
vila foi muito visada por ocasião da Revolução Farroupi-
lha, registrando inúmeros confrontos entre os farrapos 
e as forças imperiais.

Numa destas batalhas foi aprisionada a banda 
musical do maestro Joaquim José Mendanha, autor 
da música do Hino Farroupilha, composta durante seu 
cativeiro em Rio Pardo.

Em março de 1846, Rio Pardo foi elevada à ca-
tegoria de cidade, por ocasião da visita do Imperador 
D. Pedro II.

Até o final do século XIX, Rio Pardo manteve 
um bom ritmo de progresso. Infelizmente, vários fatos 
sucederam-se, fazendo com que decaísse o progresso 
econômico, aliado aos contínuos desmembramentos de 
seu território e mesmo com a chegada da estrada de 
ferro que tirou parte do movimento do porto fluvial.

Neste breve relato da história de Rio Pardo, não 
poderia deixar de citar homens e mulheres que auxi-
liaram na construção do município, como Miguel Pe-
reira Simões, Mateus Simões Pires, Antonio Ferreira 
Azevedo, Francisco Costa, José Luiz Goulart, Manoel 
dos Santos Ávila, Pedro José Manoel de Azevedo Fi-
lho e muitos outros.

Com certeza seria oportuno registrar a impor-
tância de alguns homens que ajudaram a construir a 
história de Rio Pardo.

Destacamos, entre eles, José Joaquim de An-
drade Neves, Barão de Triunfo, Alexandrino de Alen-
car, Perseverando José Rodrigues Ferreira, Antonio 
Simões Pires, Gaspar Pinto Bandeira, João de Deus 
Mena Barreto, José Martins da Cruz Jobim, João An-
tonio da Silveira, Protásio Alves Nunes, Ernesto Alves 
de Oliveira.

A Sra. Ana Aurora do Amaral Lisboa represen-
tou a garra de mulher rio-pardense pelo seu exemplo, 
destacando-se como professora.

Muitos outros ilustres personagens fizeram acon-
tecer à história deste município.

Reverenciamos o passado, os feitos de glória dos 
que construíram esta terra.

Mas é também conveniente que prestemos uma 
homenagem especial a Francisco de Paula do Amaral 

Sarmento Mena, Tenente do Regimento de Dragões, 
deixando a atividade militar com brilhante folha de ser-
viços. Participou de diversas empreitadas. Era poeta 
e ardoroso farroupilha, pegando em armas em defesa 
do ideal republicano. Tombou em combate no campo 
de batalha em 1836.

Lutando também, morreu Afonso José de Almeida 
Corte Real. Militar de carreira. Participou da Campa-
nha da Cisplatina.

Chegou a coronel das forças Farroupilhas. Era 
um bravo. Faleceu lutando pelos ideais que acredita-
va em 1840.

Talvez a citação destes ilustres homens fosse 
até desnecessária, contemplando aqui a pujança da 
história de Rio Pardo e mesmo a sua atual conjuntura 
administrativa e política.

Mas fiz questão de ressaltar os feitos destes dois 
homens para ilustrar a grandeza do amor e do civismo 
que corre nas veias dos que habitavam e habitam no 
solo de Rio Pardo.

A Tranqueira Invicta, monumento histórico e re-
ferência cultural de Rio Pardo, não é apenas uma relí-
quia material da fortaleza. Não. Este monumento é um 
símbolo da grandeza de um povo que foi o patriarca 
do nascimento de centenas de outras localidades e 
que, graças ao seu exemplo, hoje figuram no cená-
rio social, econômico e político do nosso Estado com 
relevância.

Rio Pardo não pode apenas se contentar em ser 
um dos municípios de importância histórica.

Este município tem, sim, que se orgulhar, é certo, 
de ter sido uma das quatro vilas do período da coloni-
zação. Mas com absoluta convicção deve se orgulhar 
do seu povo.

Este povo mesclado de açoriano, espanhol, ín-
dio, italiano, alemão, negro e de outras origens, jamais 
perdeu a sua verdadeira identidade guerreira, pois Rio 
Pardo tinha e tem vocação militar. Militar no sentido de 
respeitar a civilidade, as fronteiras, a riqueza da terra 
e seus moradores.

Vocação de defender seus pertences, sua tra-
dição, suas origens, suas famílias, seus filhos, sua 
religião.

É necessário citar como referência do brio do 
povo de Rio Pardo a preocupação em manter viva a 
memória de seus antepassados na porta da história, 
eis que até hoje se conserva a casa que hospedou D. 
Pedro II e Conde D’Eu, de 1865: O Solar do Almirante 
Alexandrino de Alencar, de 1790; a casa do Visconde 
de São Gabriel, a casa de Ernesto Alves, o Senado 
da Câmara e Cadeia, de 1811, a Casa da Cultura, an-
tiga Escola Militar de 1888-1904; o Solar das Águias, 
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a Prefeitura Velha, a Estação Ferroviária e a 1ª Usina 
Elétrica.

Igualmente venerar com mais alto respeito a Igre-
ja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Capela de São 
Francisco de Assis, Capela dos Senhor dos Passos, 
Capela de São Nicolau e a Igreja Metodista. O museu 
histórico Barão de Santo Angelo, o museu de Arte 
Sacra Capela de São Francisco, o Museu Zoológico, 
o Espaço Cultural Pannatieri.

Citar por respeito à religiosidade a celebração 
da Semana Santa, que representa a mais nobre festi-
vidade da localidade.

Quando menino ainda, nas ruas por onde andei 
em Rio Pardo, não sabia bem o que significava a Rua 
da Ladeira, a primeira rua calçada do Rio Grande do 
Sul, estilo romano da via Ápia, a Fortaleza Jesus Maria 
e José, de 1754, a Praia dos Ingazeiros, o Monumen-
to do Barão do Triunfo, da Professora Ana Aurora, a 
ponte sobre o Rio Pardo, a Cruz do Barro Vermelho, 
a Ponte dos Arcos Romanos, a Barragem Eclusa do 
Anel Dom Marco, o Porto das Mesas e muitos outros 
monumentos e paisagens.

Não seria justo esquecer a importância do Rio 
Jacuí e do próprio Rio Pardo, seu afluente.

Hoje, depois de alguns anos, continuo a andar 
pelas mesmas ruas e passar pelos monumentos e 
paisagens e fico pensando o quanto foi importante 
conservá-los.

Sim, Srs. Deputados e Deputadas, conservar as 
referências do passado distante é uma obra, não do 
acaso, mas da determinação de um povo que se orgulha 
de onde veio, o que está fazendo e para onde vai.

Muito mais do que referenciar a epopeia dos 
farrapos e mesmo dos que ajudaram a construção do 
município, é relevante destacar que ao comemorarmos 
200 anos de existência de Rio Pardo, devemos fazer 
uma profunda reflexão sobre a sua importância na vida 
e na história dos gaúchos.

Esta reflexão certamente nos conduzirá ao co-
nhecimento de façanhas que muitos dos nossos an-
tepassados foram intérpretes, cuja origem sanguínea 
pouco importa, face ao que fizeram e que até hoje, 
conhecidos ou anônimos, estão fazendo.

Não se há de pretender aqui, neste momento, 
nesta data, nesta reunião, esquecer que devemos 
honrar o sentimento e as razões daqueles que viram 
crescer nossa civilização açoriana e espanhola, e que 
em nenhum momento titubearam diante das ameaças 
ou das adversidades, fossem quais fossem elas.

A história contemporânea de Rio Pardo, com 
certeza, escrita com a realidade dos acontecimen-
tos da vida de todos, haverá de registrar o profundo 
reconhecimento que devemos ter para com aqueles 

valentes, dedicados, honrados, humildes, homens ou 
mulheres, que jamais permitiram que o desânimo se 
abatesse sobre eles, e mesmo sem as condições de 
que necessitavam, continuaram caminhando em frente 
e avante, buscando o progresso de Rio Pardo.

Se temos o melhor solo, o melhor clima, as fon-
tes naturais mais límpidas, uma economia crescente, 
um lugar muito bom para se morar e viver com paz e 
prosperidade, devemos agradecer primeiramente a 
Deus, o Criador, por ter nos permitido esta vida que 
sonhamos ter nesta terra.

Mas é conveniente e necessário que também 
agradeçamos a todos quantos ajudam a edificar os 
pilares da compreensão, da paz, da riqueza, da saúde, 
da educação, do bem estar das pessoas.

Para mim, importa muito, é certo, as terras, o 
patrimônio cultural, artístico, paisagístico e econômi-
co do município que me viu nascer e que abriga mi-
nha família.

É muito importante o relato da história, dos feitos 
heroicos, da vida dos homens.

Contudo, muitos tributos de honra e respeito te-
mos que dar para os que fizeram e fazem a história 
de Rio Pardo uma realidade renovada a cada dia, pelo 
sentimento e coragem do seu povo.

Aos que governaram o município, a nossa grati-
dão pelo que muito fizeram.

Aos que trabalham em prol das pessoas, o nosso 
reconhecimento pelo que estão fazendo.

Aos que lutam pelo progresso da cidade, a cer-
teza de poderem contar com nossa ajuda.

Aos que sonham com dias melhores, a certeza 
das coisas boas que hão de vir.

A esperança não pode nos faltar jamais.
Aos que dariam até sua vida pela bandeira, pelo 

hino, pelo brasão, pela terra, pelo povo, pela história, 
pelo futuro de todos nós, pedimos a Deus que dê a eles 
a prosperidade necessária para terem uma boa vida.

Finalmente, aos que ainda acreditam na esperan-
ça de melhores dias, quero com humildade, na condição 
de Deputado de Estado por Rio Pardo, dizer da minha 
gratidão em poder fazer parte da linhagem de homens 
e mulheres que fizeram a nossa história.

Com certeza haverão de romper com as barrei-
ras da indiferença, das desigualdades e do ódio e se 
abraçarem na causa dos bons e dos justos, pois so-
mente assim poderemos viver e morrer nos braços da 
terra que amamos e que nos acolheu como filhos, na 
sua infinita humildade.

Por derradeiro, para melhor expressar o sentimen-
to do povo desta terra, pediria permissão a todos para 
reverenciar o Hino de Rio Pardo, escrito pela profes-
sora Marina de Quadros Rezende, que diz:
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“Tu surgiste, cidade gloriosa, 
Da caserna do bravo Dragão, 
Que, formando a heroica Tranqueira, 
Evitou de Castela a invasão.
Ó Rio Pardo de heróis legendários, 
Berço altivo de um povo viril.
Guardiã das fronteiras outrora, 
És relíquia do nosso Brasil.
No passado, ponteando o Rio Grande 
Foste forte, soberba, brilhante.
Teu presente de paz e trabalho, 
No porvir, te fará triunfante.
Pelo livro, o gado, a charrua, 
Tu trocaste a espada e o fuzil.
E agora defendeste briosa, 
Um progresso maior do Brasil.”

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Rádio Pajeú, do Município de Afogados da 
Ingazeira, no Estado de Pernambuco, a primeira emis-
sora do sertão pernambucano, completa, no próximo 
dia 4 de outubro, 50 anos. Para marcar seu Jubileu de 
Ouro, a emissora preparou uma vasta programação, 
que reúne desde eventos culturais até o lançamento 
de um livro que conta toda a sua trajetória. 

A rádio surgiu no final da década de 60, fruto do 
processo de expansão da radiodifusão no Estado de 
Pernambuco. 

Nestes 50 anos, esteve inserida como um agen-
te histórico nos principais momentos da região. Na 
nossa história política, nas transformações sociais e 
culturais do Estado de Pernambuco e do Brasil em 
mais da metade do século XX e nestes anos iniciais 
do século XXI, a Rádio Pajeú foi um veículo presente 
e atuante na divulgação dos fatos históricos que mar-
caram este período.

Sustentando o compromisso ético em ser uma 
emissora voltada para o serviço à comunidade, a Rádio 
Pajeú vem defendendo na sua grade de programação 
temas diversos, que suscitam debates mobilizando 
as múltiplas comunidades que compõem essa região. 
Além disso, desenvolve com eficiência e liderança a 
defesa das nossas tradições e manifestações culturais, 
enfocando tais valores dentro de uma perspectiva não 
somente informativa, mas, sobretudo, de conscienti-
zação cidadã.

Esse compromisso com a conscientização e ci-
dadania sempre esteve presente desde o momento 
de sua inauguração, no ano de 1959. Foi através das 
ideias e mãos de um bispo visionário, Dom João José 

Mota e Albuquerque, que viu no rádio um veículo per-
feito no processo não apenas de evangelização, mas 
especialmente o de criar um espaço de difusão de 
valores éticos, políticos e socioculturais, além de pro-
por e efetuar uma formação educativa fundamental ao 
desenvolvimento da comunidade.

Em 1961, através do processo de implantação do 
Projeto das Escolas Radiofônicas, a rádio passou por 
uma das fases mais importantes de sua história. Esse 
projeto fazia parte de um movimento maior, patrocinado 
pelo Movimento de Educação de Base (MEB), ligado 
à Igreja Católica, com o objetivo de utilizar o potencial 
difusor do rádio a serviço da educação, principalmente 
nas áreas rurais. 

Um dos que mais incentivaram essa proposta foi 
o sucessor de Dom Mota, Dom Francisco Austregé-
silo de Mesquita Filho, que assumiu ainda no ano de 
1961 o pastoreio na Diocese de Afogados da Ingazei-
ra, continuando a política em relação à rádio, iniciada 
pelo seu antecessor.

O Projeto das Escolas Radiofônicas, Sr. Presi-
dente, difundiu-se de maneira vertiginosa, chegando 
à marca de mais de 405 unidades na diocese de Afo-
gados da Ingazeira, tendo como centro difusor a Rá-
dio Pajeú. Porém, os anos de intolerância a partir do 
golpe militar de 1964 foram um forte obstáculo. Houve 
apreensão de vários equipamentos do projeto, princi-
palmente rádios. 

Dom Francisco, a Rádio Pajeú e os integrantes 
do projeto chegaram a ser taxados de comunistas. “Eu 
disse na cara de 14 generais: os senhores agiram como 
um cidadão que, ao invés de apertar a torneira do chu-
veiro, fica enfiando palitos nos buracos. Eles sabiam 
que se tirassem a rádio do ar teriam de enfrentar o País 
e dar explicações sobre o seu fechamento. Ainda bem 
que não me prendiam, respeitavam a Igreja”, disse so-
bre o episódio o Bispo Dom Francisco. Dias depois, os 
aparelhos apreendidos foram devolvidos.

Em 1968, muitos programas foram censurados 
pelos órgãos da repressão. A força de Dom Francisco 
através de sua voz e o pioneirismo ainda assim man-
tiveram a Pajeú como uma das principais emissoras 
do Sertão e do Estado Pernambucano. Destaca-se em 
toda a sua história em especial o nome de um radialis-
ta que é uma espécie de patrono do rádio interiorano: 
Valdecyr Xavier de Menezes. Convidado por Dom Mota 
para assumir a emissora, deixou a Rádio Clube de Per-
nambuco, à época a rádio mais potente do Estado, e 
esteve desde a fundação da Rádio Pajeú até falecer, 
em 4 de dezembro de 1989, aos 61 anos.

A emissora acompanhou passo a passo o proces-
so de democratização do País e acompanhou a che-
gada das novas tecnologias. Hoje, a Rádio Pajeú tem 
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uma programação com informação, música, prestação 
de serviço e um espaço especial para evangelização, 
com participação de representantes da Igreja, como 
bispos e sacerdotes. 

Muitos foram os profissionais revelados para emis-
soras de rádio de todo o País. Nomes como Anchieta 
Santos, Augusto Martins, Elias Mariano, Vanderley 
Galdino, Aldo Vidal e Nill Júnior passaram ou ainda 
permanecem na emissora. 

A emissora é líder de audiência na região e di-
funde seu som também através da Internet. Sua pro-
gramação já lhe rendeu vários prêmios, com destaque 
para o Ayrton Senna de Jornalismo e o Microfone de 
Prata (UNDA/CNBB), pelos relevantes serviços pres-
tados a toda a região.

Para comemorar os 50 anos, a emissora vai re-
alizar uma grande festa, com a participação de vários 
artistas locais, regionais e nacionais como Agnaldo 
Timóteo, Maestro Forró, Maciel Melo, Geraldinho Lins 
e Vozes do Campo, no Centro Desportivo de Afoga-
dos da Ingazeira, com entrada franca. Sábado, dia 3, a 
Câmara de Vereadores local realiza sessão solene de 
reconhecimento à sua história e haverá o tradicional 
corte do bolo. Dia 4, haverá Missa em Ação de Gra-
ças, presidida pelo Arcebispo de Vitória da Conquista, 
Bahia, Dom Luis Pepeu, e o show Consagração, com 
o Padre João Carlos Ribeiro.

“A Rádio Pajeú é um patrimônio do povo 
sertanejo. É uma comemoração de todos, pois 
cada cidadão da região guarda dentro de si 
algum ensinamento ou registro histórico trans-
mitido pela Rádio Pajeú”, diz o Gerente de Pro-
gramação Nill Júnior. “É uma bênção e graça 
de Deus, apesar de tantos desafios de comu-
nicar em uma região com dificuldades, chegar 
ao Jubileu de Ouro com tanta força, com tanta 
vida. Tudo isso é fruto do amor que o povo tem 
pela Pajeú”, complementa o Gerente Adminis-
trativo, Monsenhor João Acioly. 

Em resumo, o título da campanha publicitária que 
está sendo levada a todo o Estado neste período é um 
atestado do que a emissora representa: “Rádio Pajeú: 
Sintonia com a História de Pernambuco.”

Gostaria, Sr. Presidente, de mais uma vez louvar o 
trabalho desenvolvido pela Rádio Pajeú, da minha que-
rida Afogados da Ingazeira. Estes 50 anos representam 
bem a grandeza de uma emissora que não se curvou 
às botas dos coronéis da ditadura militar e seguiu com 
a sua vocação inequívoca de evangelização do sofrido 
povo sertanejo do Estado de Pernambuco.

Um abraço especial a todos os que fizeram e fa-
zem a Rádio Pajeú, especialmente o Monsenhor João 

Carlos Acioly, seu Gerente Administrativo, e Nill Junior, 
seu Gerente de Programação. 

Vida longa à Rádio Pajeú.
Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados. A Proposta de Emenda à Constituição nº 471, de 
2005, vem fazer justiça, concedendo direito de efetiva-
ção àquelas pessoas que estão à frente dos cartórios 
nos últimos 5 anos, mas desde que tenham sido no-
meadas substitutas do titular desses cartórios até 20 
de novembro de 1994, ou seja, são pessoas que efe-
tivamente prestam serviços há no mínimo 15 anos.

Na grande maioria dos casos, os beneficiados 
são de cartórios de pequenos municípios do Brasil 
onde só existe aquele cartório que é de pouco movi-
mento e de baixa renda, o que o torna desinteressante 
para os concurseiros, que almejam apenas cartórios 
de alta renda.

Caso os atuais responsáveis por esses cartórios, 
que geralmente são da própria cidade, sejam manda-
dos embora e os seus cartórios levados a concurso e 
não haja interessados em provê-los, em razão de sua 
baixa remunerabilidade, o CNJ determina, através da 
Resolução nº 80, que esses cartórios devam ser ex-
tintos e o seu acervo anexado a outro cartório do mu-
nicípio mais próximo. Isso significa que a população 
daquela pequena cidade cujo cartório foi extinto ficará 
desatendida, tendo que se deslocar às vezes mais de 
100 quilômetros para fazer um registro de nascimento 
ou óbito, agravando a situação de subregistro no País. 
Será um retrocesso no Brasil.

A PEC 471 evita tal situação, mantendo em seus 
cargos os atuais responsáveis por esses cartórios 
das pequenas cidades, o que é a grande maioria no 
País.

A justiça será feita, uma vez que as cortes supe-
riores e os tribunais nomearam os substitutos a respon-
der pelos cartórios há mais de 15 anos. Agora, o CNJ 
quer destituí-los, afrontando os prazos de prescrição 
e decadência de 5 anos.

Além do mais, Sr. Presidente, com o vazio da lei 
e a inexistência dos concursos no prazo estipulado, 
substitutos foram designados, assumiram os cartórios, 
investiram em instalações e funcionários por mais de 
20 anos. 

A aprovação da PEC restaura a justiça e harmoni-
za as relações sociais. Inclusive, a PEC define as vagas 
não beneficiadas, abrindo concurso imediato.

Ontem, apesar de constar da pauta do plenário, 
a PEC 471 não foi votada. Espero que isso aconteça 
o mais rápido possível.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero fazer um ape-
lo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Paulo Bernardo, nosso colega. A Polícia Federal tem 
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feito um trabalho extraordinário no País. Foram aceitos 
os que ficaram de fora, os remanescentes, mas se criou 
uma terceira classe. Não podemos ter Polícia Federal 
de primeira, de segunda e de terceira classe. Temos 
a segunda e depois a primeira. Queremos apelar para 
que se encerre com esta confusão de terceira classe 
e que todos passem para a segunda classe.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ma-
nato. 

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro que segunda-feira passada, às 19h, no 
Cerimonial Oásis, houve um grande evento do turismo 
capixaba.

Com a presença de empresários do turismo, se-
cretários municipais, Prefeitos e lideranças políticas li-
gadas ao setor do turismo, participamos de uma reunião 
com o querido Vice-Governador Ricardo Ferraço. 

Foi debatido ali um projeto para o turismo no 
Espírito Santo, ocasião em que o Vice-Governador 
mostrou-se preparado para comandar o nosso Estado. 
S.Exa. demonstrou ter conhecimento pleno do turismo 
ao falar dos investimentos no setor, com a recuperação 
de Conceição da Barra, de Marataízes e da infraestru-
tura turística na região do Caparaó. 

Parabéns, Ricardo Ferraço, pelo seu conheci-
mento do turismo capixaba.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado Glauber 
Braga.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro a aprovação hoje do Projeto 
de Lei nº 3.797, do qual fui Relator pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia.

Esse projeto altera a Lei Geral de Telecomunica-
ções, para estabelecer a possibilidade de utilização das 
redes de telefonia móvel para localização de pessoas 
desaparecidas. 

Faculta a proposta às prestadoras de serviço 
em regime privado o aluguel de suas redes para a im-
plantação de sistemas de localização de pessoas. Em 
suma, trata-se da utilização do Sistema de Posiciona-
mento por Satélites – GPS por meio dos aparelhos de 
telefonia celular, com possibilidade efetiva de se ter a 
localização de centenas das pessoas que anualmen-
te desaparecem não só no Brasil, mas em todas as 
regiões do mundo. 

Trata-se, portanto, de um projeto muito impor-
tante.

É o registro que faço. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Brandão e, 
em seguida, ao Deputado Geraldo Resende. 

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, mais uma vez, venho à tribuna des-
tacar a importância do pré-sal, assunto que dominou 
as discussões nesta Casa, e das novas refinarias que 
serão construídas para o petróleo a ser extraído des-
sa região. 

Vejo com muita preocupação a situação da refina-
ria do Maranhão, na qual deverão ser investidos cerca 
de 20 bilhões de dólares. A previsão é a de que serão 
600 mil barris de petróleo por dia, e há uma expectativa 
de geração de cerca de 200 mil empregos. 

A propósito, participei ontem de audiência pú-
blica com o Presidente da PETROBRAS, Dr. Sergio 
Gabrielli, que disse claramente: “A refinaria do Mara-
nhão tem muito de esperar: cerca de 7 a 8 anos”. Até 
hoje, nobres colegas, nunca foi decidida a localização 
do terreno em que será construída a refinaria – ainda 
em litígio jurídico – e não existe estudo de impacto 
ambiental nem projeto técnico, o que demora cerca 
de 2 anos para ficar pronto. 

Portanto, quero alertar os maranhenses sobre a 
demora na construção dessa refinaria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Geraldo Resende.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 16 de 
setembro, a Comissão de Finanças e Tributação des-
ta Casa aprovou o PL nº 2.295, de 2000, que institui 
a jornada de 30 horas de trabalho para a categoria 
que congrega enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Sem dúvida, trata-se de um avanço em 
relação à realidade dos únicos profissionais que per-
manecem na assistência durante 24 horas por dia, 
365 dias por ano, sendo essenciais na organização e 
funcionamento de todos os serviços de saúde – pú-
blicos e privados.

A jornada de 30 horas valoriza e dignifica os traba-
lhadores da Enfermagem, maior força de trabalho na saú-
de, que hoje reúne mais de 1,3 milhão de trabalhadores, 
responsáveis por grande parte das ações de prevenção 
de doenças e promoção da saúde no Brasil.

Faço questão de ressaltar que a Enfermagem é for-
mada em sua grande maioria por mulheres que, além das 
atividades profissionais, cumprem dupla ou tripla jornada 
diária de trabalho, na medida em que assumem também 
responsabilidades no âmbito doméstico e familiar.
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Digo que se trata de uma conquista histórica, Sr. 
Presidente, porque essa matéria tramita no Congres-
so Nacional há quase 10 anos. Aprová-la é mais um 
passo importante rumo à construção de um sistema 
de saúde universal, equânime, integral e resolutivo, 
como sempre desejamos. Para que alcancemos essa 
meta, torna-se imprescindível melhorar as condições 
de trabalho e promover a qualidade de vida dos tra-
balhadores do sistema de saúde.

Antes de exercer a atividade política, exerci a 
Medicina e, portanto, posso dar meu testemunho da 
importância desses profissionais para o bom funcio-
namento do sistema de saúde. Sem os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, o sistema de 
saúde não existe.

Reconheço que a jornada de 30 horas é um direito 
dos trabalhadores da Enfermagem, pois são eles que 
ficam expostos aos riscos ocupacionais inerentes à sua 
atividade profissional. Garantir condições adequadas 
de trabalho e um atendimento resolutivo aos usuários 
é dever dos gestores do sistema de saúde.

Boa qualificação e equilíbrio emocional e físico 
são requisitos sem os quais os trabalhadores da En-
fermagem não conseguem desempenhar bem as suas 
funções, comprometendo o acolhimento e o cuidado 
que devem ter com todos aqueles que necessitam dos 
seus serviços. 

A regulamentação da jornada de trabalho de 30 
horas é parte essencial para o preenchimento desses 
requisitos e, há muito tempo, uma das principais rei-
vindicações das organizações representativas da En-
fermagem brasileira. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, da 
Organização das Nações Unidas recomenda a jornada 
de 30 horas, argumentando que é o melhor para pa-
cientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro.

Ainda em 1993, a 2ª Conferência Nacional de 
Recursos Humanos para a Saúde propôs que, “consi-
derando a natureza da atividade em saúde, a jornada 
máxima de trabalho para os trabalhadores de saúde 
seja de 30 horas semanais”.

Todas as últimas conferências nacionais, estadu-
ais e municipais de saúde têm aprovado a jornada de 
30 horas semanais para os trabalhadores da área.

Agora, está em nossas mãos, aqui no Congresso 
Nacional, levar a efeito aquilo que já foi aprovado na 
Comissão de Finanças e Tributação e que certamente 
terá o mesmo resultado na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e no Plenário desta Casa. Não 
dá mais para esperar: a Enfermagem precisa conquis-
tar o direito a 30 horas semanais de trabalho. 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem, contem com o meu apoio nessa luta!

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

cedo a palavra ao Sr. Flávio Bezerra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, às 9h da manhã de hoje, deu-se início à 
3ª Conferência Nacional da Pesca. 

Quero parabenizar os membros da Frente Parla-
mentar da Pesca e Aquicultura pela presença maciça. 
Parabenizo também o Ministro Altemir Gregolin, a Mi-
nistra Dilma Rousseff e todos os delegados e delega-
das que ali se fizeram presentes para debater o rumo 
certo da pesca do Brasil.

Parabenizo o Governo Federal, na pessoa do 
nosso querido Presidente Lula, pela iniciativa.

Feito o registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, passo ao segundo assunto que me traz à 
tribuna nesta oportunidade.

O Governo do meu Estado, o Ceará, entregou 
nesta terça-feira, dia 29 de setembro, mais uma obra 
na área de segurança pública. Assim, o Município de 
Tamboril, a 288 quilômetros de Fortaleza, passou a 
contar com uma delegacia de Polícia Civil. 

O novo equipamento segue os padrões físico e 
visual instituídos pelo Governo do Estado, com linhas 
modernas e confortáveis condições de trabalho. Na edi-
ficação, foram investidos R$584.842,73, além de quase 
R$200 mil em móveis, utensílios e equipamentos. 

A solenidade de inauguração contou com a pre-
sença do Governador Cid Gomes e do titular da Secre-
taria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS, 
Roberto Monteiro, entre outras autoridades. A sede da 
Polícia Judiciária em Tamboril faz parte da meta do Go-
verno Estadual de construir 50 delegacias no interior 
até o ano de 2010. 

Já se encontram prontas, e em breve serão inau-
guradas, as delegacias de Santana do Acaraú, Mas-
sapê e Guaraciaba do Norte. Outras 12 edificações 
se encontram em obras, algumas já em fase de aca-
bamento. São os casos de Ipueiras, Lavras da Man-
gabeira, Viçosa do Ceará, Trairi, Pentecoste, Pedra 
Branca, Itarema, Caririaçu, Missão Velha, Amontada, 
Várzea Alegre e Milagres. O Município de Aurora terá 
o processo licitatório realizado no dia 19 de outubro, 
já a delegacia de Granja aguarda a análise do terreno 
para início das obras.

Além dos 18 municípios citados, outros 15 já 
contam com processos licitatórios em andamento para 
construção de equipamentos semelhantes. Dessa vez, 
as cidades beneficiadas com novas delegacias serão 
Aracoiaba, Bela Cruz, Jijoca, Paraipaba, Jaguaruana, 
Icapuí, Jaguaretama, Alto Santo, Solonópole, Novo 
Oriente, Assaré, Cedro, Varjota, Pacujá e Coreaú. 
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A programação prevê ainda para 2009 o início 
das edificações de mais 5 unidades da Polícia Civil 
no interior. Estão sendo estudadas as propostas para 
construção de delegacias em Chorozinho, Pindoreta-
ma, Independência, Banabuiú, Orós e Araripe.

Além da estrutura física moderna e padronizada, 
os novos prédios contam com mobília que contribuirá 
para a formação de um ambiente funcional, itens que 
certamente aperfeiçoarão o trabalho desenvolvido pela 
Polícia Judiciária. Segundo os gestores da Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa Social, o cidadão encontra-
rá uma delegacia ampla e confortável, sem ser luxuosa, 
condição que permitirá um bom funcionamento e, sem 
dúvida, elevará a estima dos que nela trabalharão, re-
sultando em melhor prestação de serviço ao público.

Parabéns, portanto, ao Governador Cid Gomes 
pelo brilhante trabalho que vem desempenhando à 
frente do Executivo cearense.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Edigar Mão Branca.
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a questão das 
linhas de crédito dos pequenos produtores rurais – agora, 
também os pescadores terão acesso a elas – poderiam 
até ser uma história de pescador, mas acredito nesta 
Casa. Acredito especialmente na luta do Deputado Flávio 
Bezerra, do PMDB do Ceará, que acabou de falar. S.Exa. 
preside a Frente Parlamentar da Pesca Aquicultura e tem 
sido um grande lutador em defesa dessa causa. Parabéns, 
Deputado Flávio Bezerra.

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para informar que a Bahia também esteve presente, 
com seus delegados e delegadas, na 3ª Conferência 
Nacional de Aquicultura e Pesca. 

Daqui a pouco vamos falar sobre o aniversário 
da CAESG, em Vitória da Conquista, nesse final de 
semana, e também sobre o encontro com os Voluntá-
rios do Sertão. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, por até 5 minutos – Depois retornare-
mos à fase em que o prazo para cada orador é de 1 
minuto –, ao ilustre Deputado José Genoíno, porque, 
em seguida, S.Exa. terá de presidir a reunião da Co-
missão Especial de Acesso à Informação. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi 
hoje, da Dra. Regina Miki, Coordenadora da 1ª Confe-
rência Nacional de Segurança Pública, relatório que 
mostra o sucesso e a vitória da Conferência. 

Para demonstrar esse sucesso, cito alguns da-
dos. Número de participantes: 521 mil; participação 
direta: 222 mil; participação via Internet: 256 mil; Mu-
nicípios: 514; atividade de mobilização: 42.468 par-
ticipantes; conferências estaduais: 27; conferências 
municipais: 126. 

Foram realizadas conferências livres, seminários 
temáticos, projetos especiais, cursos de participação 
e consulta aos policiais. 

A soma desses números mostra que foi uma 
conferência de massa, popular, que se destacou por 
colocar a segurança pública como objeto de política 
pública e questão de Estado, e não apenas de polícia – 
é polícia, prevenção, programa social, formação. Essa 
é a visão com que o Ministério da Justiça, por meio da 
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, define 
parâmetros e balizamentos.

Entregou-me também a Dra. Regina Miki a reso-
lução dos princípios e diretrizes para a segurança pú-
blica – e solicito a V.Exa., Sr. Presidente, a transcrição 
desse documento oficial da 1ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública, que, primeiro, mostra que esta é 
uma entre as 18 conferência que o Governo do Presi-
dente Lula tem estimulado Brasil afora; segundo, muda 
conceitualmente a definição de segurança pública para 
política pública de Estado e a articula com seu principal 
programa, o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, uma visão social, hu-
mana, eficiente de como trabalhar o tema.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
outro tema que quero registrar diz respeito ao Dia de 
Luta pela Descriminalização do Aborto na América 
Latina e Caribe, celebrado no dia 28 de setembro. E, 
nesse sentido, solicito também que o documento refe-
rente ao direito fundamental de as mulheres decidirem 
e tratarem o abordo como questão de segurança pública 
seja incorporado ao meu pronunciamento. Trata-se de 
algo relacionado aos direitos e garantias individuais, à 
preservação das mulheres e à saúde pública, tal como 
é definido. Esse documento aborda alguns temas, en-
tre os quais, destaco: Por que lutamos?, Por que as 
mulheres abortam?, Quem são as mulheres?. E tem a 
finalidade de debater, descriminalizar, legalizar.

Neste plenário, tenho dito que respeito todas as 
religiões, principalmente quando envolvem a lei da 
consciência. Mas, quando se vinculam ao Estado, es-
tabelecem comportamento único e tratam de direitos 
e garantias individuais, como é o direito da mulher, 
tenho algumas divergências.

Portanto, nobre Deputado Inocêncio Oliveira, 
solicito à Mesa a transcrição desses documentos nos 
Anais da Câmara.
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E, finalmente, informo que tenho de deixar este ple-
nário agora para presidir reunião na Comissão Especial 
que analisa projeto de lei de acesso à informação.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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1a Conseg define “princípios” e “diretrizes” 
para segurança pública

Dom, 30 de Agosto de 2009

Conheça os princípios e diretrizes definidos pela 1a Con-
ferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG):

Princípios

1. Ser uma política de Estado que proporcione a 
autonomia administrativa, financeira, orçamentária e 
funcional das instituições envolvidas, nos três níveis de 
governo, com descentralização e integração sistêmi-
ca do processo de gestão democrática, transparência 
na publicidade dos dados e consolidação do Sistema 
Único de Segurança Pública – SUSP e do Progra-
ma Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI, com percentual mínimo definido em lei 
e assegurando as reformas necessárias ao modelo 
vigente. (793 Votos)

2. Pautar-se na manutenção da previsão consti-
tucional vigente dos órgãos da área, conforme artigo 
144 da Constituição Federal. (455 Votos)

3. Ser pautada pela defesa da dignidade da pes-
soa humana, com valorização e respeito à vida e à 
cidadania, assegurando atendimento humanizado a 
todas as pessoas, com respeito às diversas identida-
des religiosas, culturais, étnico-raciais, geracionais, 
de gênero, orientação sexual e as das pessoas com 
deficiência. Deve ainda combater a criminalização da 
pobreza, da juventude, dos movimentos sociais e seus 
defensores, valorizando e fortalecendo a cultura de 
paz. (402 Votos)

4. Fomentar, garantir e consolidar uma nova con-
cepção de segurança pública como direito fundamental 
e promover reformas estruturais no modelo organiza-
cional de suas instituições, nos três níveis de gover-
no, democratizando, priorizando o fortalecimento e a 
execução do SUSP – Sistema Único de Segurança 
Pública –, do PRONASCI – Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – e do CONASP 
– Conselho Nacional de Segurança Pública com Ci-
dadania. (265 Votos)

5. Pautar-se pelo reconhecimento jurídico-legal 
da importância do município como co-gestor da área, 
fortalecendo sua atuação na prevenção social do cri-
me e das violências. (258 Votos)

6. Ser pautada na intersetorialidade, na transver-
salidade e na integração sistêmica com as políticas so-
ciais, sobretudo na área da educação, como forma de 
prevenção do sinistro, da violência e da criminalidade, 
reconhecendo que esses fenômenos tem origem multi-
causal (causas econômicas, sociais, políticas, culturais, 
etc.) e que a competência de seu enfrentamento não 

pode ser de responsabilidade exclusiva dos órgãos de 
segurança pública. (243 Votos)

7. Reconhecer a necessidade de reestruturação 
do sistema penitenciário, tomando-o mais humanizado 
e respeitador das identidades, com capacidade efetiva 
de ressocialização dos apenados, garantindo legitimi-
dade e autonomia na sua gestão, privilegiando formas 
alternativas à privação da liberdade e Incrementando 
as estruturas de fiscalização e monitoramento. (135 
Votos)

8. Estar fundamentada no fortalecimento da fa-
mília, na educação como garantidora da cidadania e 
de condições essenciais para a prevenção da violên-
cia. Deve ser assumida por todos os segmentos da 
sociedade com vistas ao resgate de valores éticos e 
emancipatórios. Deve ainda considerar os trabalhadores 
da área como educadores, enfatizando sua formação 
humanista. (122 Votos.)

9. Estabelecer um sistema nacional de conselhos 
de segurança autônomos, independentes, deliberati-
vos, participativos, tripartites para favorecer o controle 
social nas três esferas do governo, tendo o Conselho 
Nacional de Segurança Pública – CONASP como Im-
portante instância deliberativa de gestão compartilha-
da. (112 Votos)

10. Estar pautada na valorização do trabalhador 
da área por meio da garantia de seus direitos e for-
mação humanista, assegurando seu bem estar físico, 
mental, familiar, laboral e social. (108 Votos)

Diretrizes

1.6.6 A – Manter no Sistema Prisional um quadro 
de servidores penitenciários efetivos, sendo específica 
a eles a sua gestão, observando a proporcionalidade 
de servidores penitenciários em policiais penais. Para 
isso: aprovar e implementar a Proposta de Emenda 
Constitucional 308/2004; garantir atendimentos médico, 
psicológico e social ao servidor; implementar escolas 
de capacitação. (1.095 Votos)

2.4.16 – Promover a autonomia e a modernização 
dos órgãos periciais criminais, por melo de orçamento 
próprio, como forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada da pro-
va material, bem como o principio da ampla defesa 
e do contraditório e o respeito aos direitos humanos. 
(1.094 Votos)

3. 7.7. B – Manter as atribuições constitucionais e 
a autonomia dos corpos de Bombeiros Militares, defini-
ção de piso salarial nacional; formação e capacitação 
continuada, bem como melhores condições de trabalho 
com equipamentos adequados. (1.013 Votos)

4. 2.6 A – Estruturar os órgãos policiais federais 
e estaduais para que atuem em ciclo completo de po-
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lida, delimitando competências para cada Instituição 
de acordo com a gravidade do delito sem prejuízo de 
suas atribuições especificas. (868 Votos)

5. 1.1 A (+1.3) – Criar, implantar, estruturar, re-
estruturar em todos os municípios, conselhos munici-
pais de segurança, conselhos comunitários de segu-
rança pública, com poderes consultivo e deliberativo, 
propositivo e avaliador das Políticas Públicas de Se-
gurança, com representação paritária e proporcional, 
com dotação orçamentária própria, a fim de garantir 
a sustentabilidade e condições necessárias para seu 
efetivo funcionamento e a continuidade de Conseg 
como fórum maior de deliberações. Estruturar os GGI 
(Estadual e Municipal) como forma de integrar a socie-
dade e o poder executivo, com a composição paritária 
e proporcional. (799 Votos)

6. 3.13. A – Instituir lei orgânica que proteja di-
reitos como um sistema remuneratório nacionalmente 
unificado, com paridade entre ativos e inativos, apo-
sentadoria especial com proventos integrais, de 25 
anos de serviço para mulher e 30 anos para homens, 
desde que tenham no mínimo 20 anos de efetivo ser-
viço, para profissionais de segurança pública, instituin-
do cota compulsória à Inatividade em favorecimento 
da progressão funcional e que garanta aposentadoria 
integral. (722 Votos)

7. 5.2 C – Desenvolver e estimular uma cultura da 
prevenção nas políticas públicas de segurança, através 
da implementação e Institucionalização de programas 
de policiamento comunitário, com foco em três aspectos: 
um, dentro das instituições de segurança, com estudos, 
pesquisas, planejamento, sistemas de fiscalização e 
policiamento preventivo, transparência nas ações po-
liciais, bem como a própria reeducação e formação 
das forças policiais; reduzindo a postura militarizada; 
dois, com programas educativos de prevenção dentro 
das escolas, famílias, movimentos sociais e culturais 
e a comunidade como um toda; três, apoiados no de-
senvolvimento de redes sociais e intersetoriais para a 
criação de uma ampla rede de prevenção e seguran-
ça. (707 Votos)

8. 2.18 B – Regulamentar as Guardas Municipais 
como policias municipais: definir suas atribuições cons-
titucionais; regulamentar a categoria; garantir direitos 
estatutários, dentre eles jornada de trabalho, plano de 
carreira, aposentadoria, assistência física e mental, re-
gime prisional diferenciado, programas habitacionais, 
seguro de vida, critérios do exame psicotécnico a cada 
quatro anos, concurso público, com exigência mínima 
de nível médio completo. (697 Votos)

9. 5.30 A – Criar mecanismos de combate e pre-
venção a todas as formas de preconceitos e discri-
minações e a impunidade de crimes por motivações 

preconceituosas, com os recortes em pessoas com 
deficiência, geracional, étnico-racial, orientação sexual 
e identidade de gênero. (668 Votos)

10. 7.1. A – Inserir no currículo e no calendário 
escolar em todos os sistemas de ensino: Semana de 
Prevenção a sinistros; aulas de primeiros socorros; te-
mas afetos à Defesa Civil, à Educação para o Trânsito, 
à pessoa com deficiência, à Educação Ambiental e à 
Segurança pública. (580 Votos)

11.1.8 A – Definir e regulamentar o papel e as 
atribuições constitucionais dos municípios no tocante 
à Segurança Pública. (514 Votos)

12. 2.19 A – Realizar a transição da segurança 
pública para atividade eminentemente civil; desmili-
tarizar as polícias; desvincular a polícia e corpos de 
bombeiros das forças armadas; rever regulamentos e 
procedimentos disciplinares; garantir livre associação 
sindical, direito de greve e filiação político-partidária; 
criar código de ética único, respeitando a hierarquia, 
a disciplina e os direitos humanos; submeter irregu-
laridades dos profissionais militares à justiça comum. 
(508 Votos)

13.7.17. A – Incluir os Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados e do Distrito Federal no Pla-
no Nacional de Segurança Pública, bem como: criar 
Comissões Municipais de prevenção de acidentes e 
desastres custeadas pelo governo federal, criar uma 
Secretaria Executiva de Defesa Civil, e garantir a co-
ordenação da Defesa Civil sob responsabilidade dos 
Corpos de Bombeiros. (507 Votos)

14.3.1. A – Criar planos de carreira com piso sa-
larial digno, Justo e Igualitário, para os profissionais de 
segurança pública, nas três esferas governamentais, 
com reajuste periódico, visando à garantia da dedica-
ção integral e exclusiva desses profissionais ao serviço 
de segurança pública. (482 Votos)

15.2.6. C – Rechaço absoluto à proposta de cria-
ção do Ciclo Completo de Polícia. (446 Votos)

16.4.23. A – Modernizar o inquérito policial num 
mecanismo ágil de investigação, de maneira a estipular 
instrumentos legislativos, diminuindo seu caráter es-
sencialmente cartorial, prevalecendo a sua natureza 
jurídico-técnico-científica para a produção de provas 
com maior sustentabilidade no processo penal, e de 
tempo razoável para a duração do inquérito e do pro-
cesso, privilegiando a eficiência, a resposta oportuna à 
saciedade e combatendo a morosidade. (427 Votos)

17.6.2 A – Garantir o acesso à justiça e assis-
tência jurídica gratuita àqueles em conflito com a lei, 
por intermédio da implementação e fortalecimento das 
defensorias públicas, assegurando maior celeridade 
aos processos e aos benefícios da Lei de Execução 
Penal. (339 Votos)
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18.3.2. A – Criar e Implantar carreira única para 
os profissionais de segurança pública, desmilitarizada 
com formação acadêmica superior e especialização 
com plano de cargos e salários em nível nacional, efe-
tivando a progressão vertical e horizontal na carreira 
funcional. (331 Votos)

19. 7.6. A – Criar mecanismos legais que garan-
tam recursos orçamentários e financeiros mínimos e 
proporcionais para adoção de políticas públicas na 
área de prevenção de acidentes. (313 Votos)

20.1.13 A – Reestruturar o Conselho Nacional 
de Segurança Pública e reformular os Conselhos es-
taduais e municipais, considerando os princípios de 
democracia, representatividade, paridade, autonomia, 
transparência, e tendo como foco principal o combate 
à corrupção, a prestação de serviços de qualidade à 
população e a articulação permanente com as forças 
sociais. Para isso: eleger seus membros bienalmen-
te, por melo de conferências e fóruns nos quais haja 
plena participação social; adequar suas ações às re-
alidades locais e regionais, operando os instrumen-
tos democráticos de controle com monitoramento de 
dados quantitativos e qualitativos das situações de 
violência e ocorrências criminais; trabalhar em ações 
de caráter consultivo, propositivo, fiscalizatório e deli-
berativo, adequando suas resoluções às orientações 
e regulamentações do Ministério da Justiça; manter 
estreita relação com todos os conselhos da área de 
segurança e outros, de modo a facilitar a articulação de 
ações; gerir todos os seus recursos participativamen-
te, cuidando para que sejam efetivamente utilizados 
no alcance de seus objetivos. Elaborar e aprimorar a 
estrutura político-administrativa do Conselho Nacio-
nal de Segurança Pública em harmonia legal com os 
conselhos estaduais e municipais de segurança, con-
siderando os princípios de democracia, representati-
vidade, paridade, autonomia e transparência, focado 
no combate à corrupção e na qualidade de prestação 
de serviço a população. (305 Votos)

21. 3.20.8 – Revisar, atualizar e democratizar 
os regulamentos e procedimentos disciplinares mili-
tares, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. 
(304 Votos)

22. 6.52-A Priorizar na agenda política, adminis-
trativa e financeira dos governos para a estruturação 
de um Sistema Nacional de Penas e Medidas Alterna-
tivas, criando estruturas e mecanismos nos Estados 
e o Distrito Federal, no âmbito do Executivo, estrutu-
rando e aparelhando os órgãos da Justiça Criminal e 
priorizando as penas e medidas alternativas, a justiça 
restaurativa e a mediação de conflitos. (293 VOTOS)

23. 1.9.-A Criar, estruturar, implantar, compor, e 
fortalecer, democraticamente, Gabinetes de Gestão 

Integrada nos três níveis de governo, para: promover 
a atuação conjunta e coordenada dos organismos de 
segurança pública com entidades públicas e privadas, 
respeitando e acatando as diretrizes e deliberações dos 
conselhos de segurança pública. (283 VOTOS)

24. 4.4-A (+4.14) Fortalecer e utilizar as Unida-
des de Inteligência Policial como base para o desen-
volvimento de ações direcionadas a alvos específicos, 
visando a reduzir o impacto negativo da ação policial 
repressiva na comunidade como um todo. Investir nas 
áreas de inteligência e tecnologia de combate às orga-
nizações criminosas. Aperfeiçoar e Integrar a rede de 
captação, circulação, processamento e disseminação 
de informações e conhecimento de Inteligência de se-
gurança pública, além de promover intercâmbio nacio-
nal e Internacional com outros órgãos de Inteligência, 
aperfeiçoando o sistema judicial (254 VOTOS)?

25. 6.17 Definir diretrizes norteadoras para a ges-
tão democrática do sistema prisional, estabelecendo 
normas nacionais, com fortalecimento, reforma, oficia-
lização e Incentivo à criação de Conselhos Penitenci-
ários Federal, Estadual e Municipais como instância 
deliberativa e órgão de fiscalização, de ouvidorias e de 
corregedorias do sistema, com ampla composição e 
participação, com incumbência de fomentar a gestão 
compartilhada, facilitar o controle social através de me-
canismos autônomos e paritários. (245 VOTOS)

26. 3.3-A Instituir políticas de valorização, quali-
dade de vida, apoio biopsicossocial, ético e profissio-
nal dos trabalhadores da área de Segurança Pública. 
(228 VOTOS)

27. 4.13-B (+4.24) – Instituir, construir e aumen-
tar o número de delegacias especializadas e distritais 
com atendimento a grupos vulneráveis e especiais, com 
profissionais especialistas em crimes de intolerância 
social, capazes de desenvolver ações de sensibiliza-
ção e capacitação continuada dos policiais para aten-
dimento e acolhimento de vítimas, garantindo a elas 
e seus familiares todos os seus direitos, bem como 
a eficiência no programa de proteção a testemunhas 
e denunciantes. Para isso, se necessário, fortalecer 
abrigos, ações e programas de proteção à vítimas, ga-
rantindo: a implantação de comitês gestores em nível 
estadual e municipal de monitoramento do pacto de 
enfrentamento à violência contra as mulheres; a implan-
tação das delegacias legais e Delegacias da Mulher 
nos municípios ainda não contemplados e unidades 
de perícia técnico-científica; realização de plantões 
de atendimento durante o final de semana e feriados: 
promoção de programas para a erradicação da intole-
rância e da violência de gênero, da pessoa idosa, de 
crimes raciais, e contra GLBT. (220 VOTOS)
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28. 1.29-B Implantar, manter e aprimorar o Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com a Cidada-
nia (PRONASCI), em todos os espaços do território 
nacional como política permanente de Estado. (213 
VOTOS)

29. 3.19-A Prover os servidores da segurança 
pública das prerrogativas constitucionais dos Inte-
grantes do Ministério Público e do Poder Judiciário. 
(206 VOTOS)

30. 6.39 Desvincular totalmente a custódia de 
presos, tanto provisórios como condenados, das se-
cretarias de segurança pública conforme as recomen-
dações internacionais. (205 VOTOS)

31. 4.9-A Promover políticas que estimulem a 
construção de redes de atendimento intermultidiscipli-
nar para grupos vulneráveis com unidades especializa-
das dos órgãos de segurança pública e do sistema de 
Justiça, com equipamentos adequados e profissionais 
em quantidade suficiente, dentro da filosofia do poli-
ciamento comunicado, respeitando a heterogeneidade 
dos diversos grupos sociais, evitando abusos e inten-
sificando o combate ao trabalho escravo, ao tráfico 
de seres humanos,  exploração sexual de crianças e 
jovens, à homofobia, ao racismo e à violência familiar. 
(205 VOTOS)

32. 7.2-A Estruturar e ampliar a rede do Sistema 
de Prevenção, Atendimentos emergenciais e aciden-
tes em todos os municípios do Brasil, priorizando os 
serviços aos municípios, onde seja reconhecido o risco 
de acidentes ou desastre. (203 VOTOS)

33. 5.41-A Manter a maioridade penal em 18 anos 
e o tempo de cumprimento de medidas socioeducativas 
de acordo com a legislação vigente. (200 VOTOS)

34. 4.6-B Implementar uma Política Nacional de 
Combate ao Crime Organizado para intensificar, am-
pliar e realizar ações policiais qualificadas, criar sistema 
de bloqueio de celulares e rádios em presídios como 
medida de soberania e proteção a toda a população, 
com vistas à redução da violência e criminalidade, e 
ao combate estratégico do crime organizado de todos 
os tipos. Para isto, se necessário, deve-se: identificar o 
ciclo criminal de cada região, reforçar o policiamento 
rodoviário e instalar postos policiais nas rotas do tráfico; 
criar unidades especializadas integradas às unidades 
de inteligência para atuarem em centros urbanos e ru-
rais, rodovias, portos, aeroportos e fronteiras; envolver 
o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias e outros 
órgãos nas ações; modernizar o ordenamento jurídico; 
criar Varas Criminais Especiais para o Crime Organi-
zado; acabar com a estrutura prisional criminalizatória 
e promover punições severas. (199 VOTOS)

35. 6.7-B Melhorar os serviços de saúde dos re-
clusos e profissionais, atendendo às especificidades 

de idade e gênero. Implantação do programa de saú-
de da família com profissionais de todas as áreas, em 
número suficiente. Fornecer alimentação adequada. 
Construir hospitais penitenciários em todos os esta-
dos. Considerar os princípios de reforma psiquiátrica. 
Criação de CAPS para tratamento dos dependentes 
de álcool, drogas e pessoas com sofrimento mental, 
com participação familiar. (194 VOTOS)

36. 5.42-A Fortalecer a Defensoria Pública, com 
a sua estruturação em todas as comarcas do País, 
como instrumento viabilizador do acesso universal à 
justiça e à defesa técnica, bem como criar os juizados 
especiais em âmbito nacional e ampliar a efetivação 
dos já existentes, como forma de aperfeiçoar a pres-
tação Jurisdicional. (187 VOTOS)

37. 5.28-A Reafirmar e cumprir o Estatuto do 
Desarmamento como política de Estado, observando 
a efetivação dos convênios com os Estados-Membros 
para o recolhimento voluntário de armas, o fortaleci-
mento da fiscalização do uso de armas pelo SENARM 
(Serviço Nacional de Registro de Armas) e a integração 
dos sistemas de cadastro de armas. (179 VOTOS)

38. 1.2-A Criar, reformular e estruturar, o funcio-
namento dos Conselhos de Segurança Pública nos 
três níveis governamentais, assim como os Conselhos 
Comunitários, sendo espaços deliberativos da Política 
de Segurança Pública, de forma paritária e proporcio-
nal (Sociedade Civil, Gestores e Trabalhadores) inte-
grando-os aos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI). 
(177 VOTOS)

39. 5.9-C Instituir programas de prevenção primá-
ria da violência, com foco nas áreas de trânsito, saúde, 
educação, cultura, lazer, esporte, assistência social e 
urbanismo para a intersetorialidade das políticas de 
segurança pública e incentivando a adoção da filosofia 
de policiamento comunitário. (170 VOTOS)

40. 4.22-A Tipificações específicas de crimes 
cometidos contra profissionais de segurança e ope-
radores do direito no exercício ou não da função, e 
contra seus familiares, com a revisão das leis penais e 
processuais e segurança transformando esses crimes 
em hediondos. (170 VOTOS)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Raimundo 
Gomes de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, as ações do Tribunal de Con-
tas da União, sob a presidência do Ministro Ubiratan 
Aguiar, evitaram o desperdício de R$4,43 bilhões aos 
cofres públicos.

O resultado da fiscalização no segundo trimes-
tre de 2009 constou de 2.500 processos julgados; 20 
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cautelares adotadas; 294 fiscalizações; 752 respon-
sáveis condenados; 619 processos formalizados e 25 
empresas com inidoneidade do licitante. E destaco 
que a cada R$1,00 do Orçamento da União alocado 
ao TCU, o País teve um retorno de R$17,53.

O acompanhamento do trabalho do TCU pela 
imprensa tem sido importante ferramenta posta à dis-
posição da população para conhecimento das obras e 
seus custos. Na edição do último domingo, por exem-
plo, o jornal O Povo publicou excelente reportagem 
assinada pelos jornalistas Giselle Dutra e Henrique 
Gonçalves, destacando que a fiscalização do órgão 
evitou, ao todo, gastos de R$31,9 bilhões. A rede de 
controle, segundo o Ministro Ubiratan Aguiar, envolve 
também a Receita Federal, a Polícia Federal e a Jus-
tiça Eleitoral. 

Frente às interferências políticas, visando coibir 
recomendações do TCU, o seu Presidente é enfático: 
“Se o controle está incomodando, vai continuar inco-
modando. É dever nosso, não é favor”. 

Somente no Programa Bolsa Família a econo-
mia anual com a correção de falhas, como o corte de 
beneficiários com patrimônio superior ao permitido 
ou já falecidos, permitirá a injeção de R$320 milhões 
nos cofres do Governo Federal. A área da educação 
também foi reprovada na malha fina do TCU, isso por-
que estudantes com renda familiar superior aos limi-
tes previstos no Plano Nacional de Educação vinham 
recebendo bolsas do PROUNI. O programa, por sua 
vez, estabelece que 30% dos alunos de baixa renda 
devem entrar na universidade até 2011. Adotadas as 
recomendações, o benefício a ser obtido nessa área 
tão carente é superior a R$1,1 bilhão, em 4 anos.

As principais deliberações do TCU envolvem tam-
bém a suspensão da utilização de recursos federais 
nas obras do perímetro de irrigação do Rio Bálsamo, 
em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, até que 
sejam adotadas as medidas para correção dos proble-
mas detectados. Nesse caso, o sobrepreço ultrapassa 
R$13 milhões. O órgão avaliou, no caso do Fundo de 
Participação dos Municípios, que a distribuição poderá 
ser mais justa se forem considerados também os dados 
sobre o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

No tocante à segurança pública, a recomenda-
ção do Tribunal de Contas da União foi no sentido do 
aprimoramento da aplicação dos recursos federais do 
Fundo Nacional de Segurança Pública. Em casos de 
convênios e contratos, o órgão vê a necessidade de os 
responsáveis pelo Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasses – SICONV estabelecerem 
prazo para a inclusão dos dados sobre atos realizados 
fora do sistema, bem como a obrigatoriedade do seu 

uso na celebração e execução de convênios, contratos 
de repasse e termos de parceria. 

Já a estrutura atual da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil deverá receber em breve auditoria ope-
racional, tendo em vista o grande número de catás-
trofes naturais registrado em todo o País e até por so-
licitação do Congresso Nacional. O objetivo é propor 
recomendações para melhorar o sistema de defesa 
civil brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as re-
comendações feitas pelo TCU à Comissão Mista do 
Orçamento não devem sofrer interferências, dados os 
enormes benefícios financeiros que geram a partir das 
auditorias, já mencionados acima. 

O sério trabalho de fiscalização executado pelo 
órgão na tentativa de coibir irregularidades nas lici-
tações, como sobrepreço e superfaturamento, vem 
sendo criticado pelo Governo Federal que não aceita 
a paralisação das obras, principalmente as constantes 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
bandeira eleitoral da pré-candidata Dilma Rousseff.

No caso das obras públicas em que há maior 
índice de irregularidades, sugiro que no Orçamento 
Geral da União de 2010 as mesmas fiquem impedidas 
de receber recursos públicos. 

Entre os muitas outras ações neste ano de 2009, 
o TCU recomendou mudanças e a retenção de 10% 
do orçamento previsto para a construção da Ferrovia 
Norte-Sul, após ter detectado um ganho potencial de 
R$300 milhões. Na mesma situação encontra-se a Re-
finaria Abreu e Lima, da PETROBRAS, em Pernambu-
co, com um montante de R$94 milhões.

Desta tribuna, portanto, parabenizo o TCU, por 
intermédio de seu Presidente, Ministro Ubiratan Aguiar, 
e destaco a importância dos relatórios trimestrais ela-
borados por aquele colegiado, o que nos possibilita 
fiscalizar o uso do dinheiro público. 

Neste momento em que a Comissão de Orçamen-
to já está trabalhando no Orçamento de 2010, devería-
mos deixar a prerrogativa de fiscalizar, deliberar e fazer 
recomendações para o TCU, a fim de evitar interferên-
cias políticas na execução do recurso público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Maria 
do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna 
para manifestar minha total solidariedade à população 
de meu Estado, o Rio Grande do Sul, que tem sofrido 
com as fortes chuvas, as inundações, as enchentes e 
o granizo nos últimos dias. 
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Quero externar minha solidariedade especial 
aos moradores e moradoras dos Municípios de Triun-
fo, Bom Retiro do Sul, Taquari, Tabaí, Cruzeiro do Sul, 
Venâncio Aires, Mato Leitão, Vera Cruz, Montenegro, 
Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Parobé, Três Co-
roas, Maquiné, São Francisco de Paula, Constantina, 
Tupananci do Sul, Herval e Barra do Guarita, que até 
este momento já decretaram situação de emergência 
por carecerem de uma atenção especial e imediata.

É preciso registrar, Sr. Presidente, que a previsão 
da meteorologia é de mais chuvas para o Rio Grande 
do Sul, o que exige do Poder Público, nos 3 níveis, uma 
maior atenção para que os efeitos dessas catástrofes 
climáticas sejam minimizadas. O próprio Ministro da 
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, já sobrevoou 
parte da região atingida há cerca de 10 dias e se com-
prometeu a liberar recursos federais para atender a uma 
parcela da população que perdeu suas casas.

Intempéries como essa, em certo sentido, são 
fenômenos naturais, previsíveis, mas inevitáveis. As 
consequências de fatos como esse, entretanto, podem 
e devem ser abreviadas, desde que os Governos Es-
taduais e Municipais atuem de forma célere, com as 
defesas civis atuando de modo preventivo, procurando 
evitar os possíveis danos das famílias que possam, 
eventualmente, sofrer com o desamparo. E, infelizmen-
te, são as famílias mais carentes, os mais pobres que 
acabam perdendo tudo o que tem em situações adver-
sas como a que nosso Estado tem sido vitimado.

É importante também não esquecer de cobrar 
responsabilidades do Governo Federal em agir pron-
tamente e liberar os recursos necessários para que 
os municípios possam socorrer seus habitantes. Mas 
a essa cobrança ao Governo Federal cumpre tam-
bém registrar que os municípios devem priorizar os 
trâmites formais para que os citados recursos sejam 
liberados.

A situação de emergência é um passo necessário 
para que a burocracia estatal não perpetue os prazos 
legalmente estabelecidos para a liberação dos recur-
sos. Mas os Prefeitos precisam agilizar seus planos 
de trabalho, seus projetos prioritários e formalizá-los 
em tempo recorde, para que a sofrida população não 
tenha ainda mais agravada sua situação de desam-
paro por incompetência ou morosidade dos gestores 
públicos.

Para concluir, é preciso registrar que a fatalidade 
das chuvas e das cheias, só no mês de setembro, já 
ocorre pela segunda vez em grande parte do Estado. 
Além da minha solidariedade, necessária e primeira, 
quero reiterar minha disposição e a de meu mandato 
popular no sentido de colaborar nesse necessário es-
forço coletivo de enfrentar essa situação específica e 

lutar junto com todos os gaúchos e todas as gaúchas 
na reconstrução de nossas cidades.

Meu abraço fraterno a todos os que sofrem com 
essas cheias. Tanto os que sofrem por serem vítimas 
diretas quanto os que sofrem mesmo não tendo sido 
vitimados, mas são solidários com o sofrimento alheio. 
A solidariedade é o primeiro passo. O trabalho árduo 
de devolver a dignidade e os bens a quem tudo perdeu 
é um compromisso imediato. É compromisso de todos, 
mas com especial cobrança aos gestores públicos e 
aos detentores de mandatos populares. É como cida-
dã e Deputada Federal que me sinto comprometida 
com esse trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Guimarães.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar fato absolutamente importante para o meu 
Estado, especialmente para Juazeiro do Norte e re-
gião do Cariri.

A televisão Verdes Mares, afiliada da TV Globo 
no Ceará, agora denominada Verdes Mares Cariri, 
entrará no ar amanhã. Ela atenderá, com seu sinal, a 
partir de Juazeiro do Norte, 66 cidades que compõem 
o Cariri, o Vale do Jaguaribe, parte do Sertão Central, 
o Sertão de Inhamuns e o Sertão de Crateús, levando 
boa comunicação, comunicação de qualidade, porque 
primará pela divulgação das questões que dizem res-
peito àquela região, levando seu sinal a mais de 1,9 
milhão de habitantes que lá residem.

É fato absolutamente importante para o Cariri e 
Juazeiro do Norte, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, reza a Constituição da República de 
Honduras que a soberania é do povo, do qual emanam 
todos os poderes e que a suplantação da soberania 
popular e a usurpação dos poderes constitucionais se 
tipificam como delitos de traição à Pátria. E, ainda, em 
seu art. 3º, que ninguém deve obediência a um governo 
usurpador nem a quem assumir funções ou empregos 
públicos por força das armas.

Os que procuram constitucionalizar o golpe deve-
riam ler por inteiro a Constituição hondurenha. 

Um setor da grande mídia e do Parlamento bra-
sileiro tem buscado na Constituição da República de 
Honduras justificativas para legitimar o golpe de Es-
tado naquele país. Tentam justificar o injustificável! Os 
últimos atos do governo golpista sepultaram qualquer 
tentativa de “constitucionalizar” a usurpação do poder. 
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Foi decretado estado de sítio, o que restringiu a liber-
dade de expressão, de pensamento e de associação, 
por intermédio do fechamento de meios de comunica-
ção e da dissolução de reuniões públicas.

A tentativa de alguns juristas de negar o golpe, 
para gáudio dos usurpadores do poder, parte de falso 
pressuposto: confunde, de propósito, a consulta popu-
lar sobre a convocação ou não de uma Constituinte, 
como queria o Presidente Zelaya, e a instituição de 
reeleição.

O anátema radical ao direito de reeleição – ins-
tituto, aliás, praticado pelo povo brasileiro com FHC e 
Lula, mas sempre vinculado ao demonizado Presidente 
da Venezuela, Hugo Chávez, e em geral omitindo-se o 
Presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, reduz a questão 
à “perpetuação no poder”. 

Na verdade, isso diz respeito a um processo 
plebiscitário e eleitoral, na linha daquilo que o soció-
logo português Boaventura Souza Santos chama de 
“democracia de alta intensidade”, com ampliação da 
participação popular e empoderamento de setores 
marginalizados, o que sempre provoca violenta rea-
ção conservadora.

Quase todos os governos golpistas têm algum 
respaldo na sociedade – foi assim em 1964, no Bra-
sil, e com Pinochet, no Chile, entre outros –, mas isso 
não os legitimam. É óbvio que setores secularmente 
dominantes da elite hondurenha apoiam os atuais 
controladores do poder em seu país e têm maioria 
no Judiciário, no Legislativo e na alta hierarquia das 
Forças Armadas. Os sistemas políticos tradicionais de 
“nuestra América” impedem que as maiorias sociais 
se traduzam em maiorias políticas. 

Zelaya, por ser originário desse esquema, come-
teu o crime de “traição de classe”. Por sinal, é percep-
tível, nas imagens das manifestações, a composição 
social bem distinta dos pró-golpe e dos defensores do 
Presidente eleito.

Parte da mídia espetaculariza o secundário e es-
quece o essencial: o chapéu de cowboy, por exemplo, 
aparece mais do que as ideias que levaram o seu por-
tador a ter um fuzil apontado para a cabeça e ser bani-
do, de pijama, do país que presidia, numa truculência 
que nenhum democrata pode aceitar. Infelizmente, a 
trajetória, os apoios e os expedientes que Zelaya teria 
usado para regressar ao seu país passam a ser mais 
importantes do que o sequestro, a falsa carta renúncia 
e a expulsão de sua própria terra.

A suposta inconstitucionalidade de uma consulta 
popular vira razão para o dedo no gatilho, jamais se 
considerando que o procedimento civilizado da Direi-
ta hondurenha deveria ser o de, no pleito, dizer “não” 
à convocação da Assembleia Constituinte, ou ainda 

boicotar a “quarta urna” – lá, o voto não é obrigatório 
–, ou mesmo propor um processo de impeachment, 
em que poderia, ao contrário do que aconteceria no 
espaço do sufrágio público, ter algum êxito.

Os que tentam suavizar o regime arbitrário es-
quecem que a Constituição de Honduras, promulgada 
em 1982 e elaborada com a preocupação de evitar a 
repetição das muitas quarteladas ocorridas na histó-
ria do país, traz em seu coração a rejeição a qualquer 
aventura desse tipo, como claramente explícito nos 
seus arts. 2° e 3º. Esses artigos, repito, estabelecem 
que a soberania é do povo, do qual emanam todos os 
poderes, que a suplantação da soberania popular e 
a usurpação dos poderes constitucionais se tipificam 
como delitos de traição à pátria e ainda que ninguém 
deve obediência a um governo usurpador nem a quem 
assumir funções ou empregos públicos por força das 
armas, pois seus atos são nulos, e o povo tem o di-
reito de recorrer à insurreição na defesa da ordem 
constitucional.

Os que questionam o direito palmar do Brasil – e 
da legação diplomática de qualquer país – De abrigar, 
hospedar ou asilar quem foi defenestrado à força do 
cargo eletivo que ocupava e sofria perseguição, com 
ou sem conhecimento prévio do pedido de acolhida, 
minimizam a inaceitável agressão do cerco à nossa 
Embaixada e o corte de luz, água e telefone.

Reverberou-se à exaustão o fato de Zelaya ter 
se dirigido a seus seguidores dos jardins da nossa 
Embaixada, antes da violenta repressão movida pe-
los golpistas. Mas não os potentes carros de som 
que estes estacionaram em frente ao prédio durante 
toda a madrugada para impedir o descanso dos que 
ali estavam e a continuada pressão e censura sobre 
órgãos de comunicação, como a Rádio Globo local 
(afinal fechada, vítima dos ditadores), que dão voz à 
resistência hondurenha, além da prisão, tortura e até 
morte dos que ousam contestar a nova ordem imposta 
com brutalidade.

Por tudo isso, é muito oportuna a ida de uma re-
presentação do Congresso Brasileiro a Honduras para 
resguardar a integridade de nossa Embaixada. Nossos 
Deputados defendem a democracia, lutam para que o 
autoritarismo seja banido da história da América La-
tina e se posicionaram resolutamente contra o golpe, 
na defesa da restituição imediata do governo ao Pre-
sidente democraticamente eleito.

Agradeço a todos a atenção.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Marcelo Teixeira.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Co-
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missão de Turismo e Desporto aprovou recentemente 
a flexibilização dos vistos.

Com o advento da Copa do Mundo, o turismo no 
Brasil tem aumentado significativamente. É importan-
te que esta Casa vote imediatamente o acerto para a 
flexibilização do visto a todos que vêm ao Brasil fazer 
turismo, para que a entrada de turistas estrangeiros 
no País cada vez prospere mais.

Por meio do projeto de lei dos Deputados Car-
los Eduardo Cadoca, Otavio Leite e Cândido Vacca-
rezza, do qual fomos Relator, esta Casa, por acordo, 
fez o entendimento. Agora falta o Plenário votar esse 
projeto de uma vez por todas. É muito importante, re-
pito, caro Presidente, a votação dessa matéria para o 
setor do turismo.

Ontem mesmo, em reunião com a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, esse tema foi discu-
tido. Destaco que é importante para o Ministério do 
Turismo a votação desta matéria.

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. determinas-
se a divulgação deste pronunciamento nos meios de 
comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Rubem San-
tiago. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero que fique registrada 
nesta Casa a nossa solidariedade ao jornalista Rafael 
Dias, do Diário de Pernambuco, brutalmente agredido 
ontem por 2 pessoas que se identificaram como filhos 
do ex-Vereador do Recife, Luiz Vidal, falecido no último 
sábado. Conheci o ex-Vereador Luiz Vidal, convivi com 
ele como Vereador na Câmara Municipal do Recife e 
jamais vi de sua parte qualquer ato violento.

Quero, portanto, repudiar a atitude de seus filhos, 
agredindo violentamente o jornalista Rafael Dias em 
função de uma matéria na qual o jornalista, ao ouvir 
médicos especialistas, simulava ou especulava que a 
morte do Vereador Luiz Vidal teria sido causada por 
uma doença rara, talvez o mal da vaca louca. 

Li a matéria e não vi nenhum tipo de sensacio-
nalismo, nenhum tipo de desrespeito. Por isso, repudio 
esse tipo de violência e solidarizo-me com o jornalista 
Rafael Dias e com o Diário de Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Gos-
taria de também apresentar minha total solidariedade 
ao jornalista Rafael Dias e a todos os que fazem o Di-
ário de Pernambuco.

Parabéns a V.Exa. pelo discurso que faz neste 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Sebastião Bala 
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
daqui a pouco o Deputado Eudes Xavier nos brindará 
com sua fala, com certeza.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prosse-
guem os esforços para votarmos na Casa projeto de lei 
complementar que estabelece critérios para a criação 
de novos municípios. De manhã, tivemos uma impor-
tante audiência pública na Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, e 
às 15h teremos uma reunião com o Vice-Presidente 
desta Casa, Deputado Marco Maia. É importante que 
todos os Deputados e Deputadas que apoiam a vota-
ção desse projeto de lei compareçam a essa audiên-
cia pública na Presidência da Câmara, daqui a pouco. 
Temos de criar no Brasil novos municípios. Para isso, 
precisamos votar o projeto de lei complementar.

Outra audiência pública importante, Sr. Presiden-
te, acontecerá amanhã, pela manhã, na Comissão de 
Legislação Participativa, para tratar do projeto de lei 
sobre a restrição ao uso da carteira estudantil.

O projeto foi aprovado no Senado. Eu particular-
mente sou contra o estabelecimento de cota de meia 
entrada para estudantes. 

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eudes Xavier.
O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, parabenizo os 100 anos de ensino técnico 
no Brasil, que, ao longo deste tempo, formaram ge-
rações de técnicos que alavancaram o crescimento 
da nossa Nação e, com isso, ajudaram a construir a 
história do Brasil. 

A questão do trabalho e da formação profissio-
nal precisou ser enfrentada pelos primeiros governos 
da República brasileira devido à necessidade de for-
mação de mão de obra qualificada, o que justificou a 
implantação de escolas federais de formação técnica. 
Assim, no início do século XX, houve o surgimento de 
políticas públicas favoráveis ao ensino técnico-profis-
sional no Brasil.

Foi nessa perspectiva que, em 23 de setembro 
de 1909, com o Decreto nº 7.566, o Presidente Nilo 
Peçanha – nosso primeiro Presidente mulato e alvo 
de discriminação em sua época – instituiu as Esco-
las de Aprendizes Artífices nas Capitais dos Estados 
brasileiros, como resposta à crescente necessidade 
de profissionais nas diversas áreas de atividade eco-
nômica. Essa necessidade advinha da modernização 
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da indústria brasileira, que precisava ampliar a produ-
tividade do seu trabalhador.

Tal modelo de escola surgiu, então, com aparen-
temente duplo objetivo: formar mão de obra qualificada 
para a nova sociedade e solucionar problemas sociais 
oriundos do desordenado processo de urbanização.

A grande referência, no que diz respeito ao mo-
delo de educação profissionalizante para o Brasil, fo-
ram os Estados Unidos. Personagens importantes da 
pedagogia local, a exemplo de Lourenço Filho, foram 
até as terras ianques a fim de importar os métodos 
de formação técnica para as escolas tupiniquins. No 
entanto, somente quando as escolas técnicas profis-
sionalizantes passaram a atender à demanda das in-
dústrias e, com isso, perderam o caráter meramente 
assistencialista herdado de suas formas primitivas é 
que puderam ter sucesso em seus objetivos. 

Assim, 1911, em São Paulo, surgiram as escolas 
femininas e masculinas no bairro operário do Brás. Ao 
saírem dessas escolas, os jovens encontravam em-
prego nas pequenas oficinas ou grandes indústrias 
da região também como mestres e repassadores do 
conhecimento adquirido.

A Constituição de 1937 foi a primeira a abordar 
o ensino profissionalizante. Já no ano de 1941, a edu-
cação profissional foi promovida ao grau secundarista, 
com duração de 3 anos e necessidade do exame de 
admissão para o ingresso nos Liceus Industriais. No 
ano seguinte, 1942, o Decreto nº 4.127 estabeleceu 
a criação das Escolas Industriais e técnicas, que, na 
realidade, eram os antigos Liceus com novo nome.

Com o aquecimento da indústria brasileira no pós-
guerra, as Escolas Industriais ganharam novo fôlego 
graças à grande demanda por seus profissionais. Não 
foi diferente nos anos de Juscelino Kubitschek, com a 
demanda da indústria automobilística.

Durante o governo militar, as Escolas Industriais 
foram transformadas em Escolas Técnicas Federais por 
ordem do Presidente Costa e Silva. Em 1978, com o 
País já respirando ares de reabertura política, as es-
colas Federais do Paraná, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro foram convertidas em CEFETs, centros que se 
expandiram fortemente nos anos 2000 e deram origem 
aos atuais Institutos Federais de Educação, Ciências 
e Tecnologias, com educação técnica superior, além 
do já tradicional ensino tecnológico.

As grandes e pequenas mudanças que ocorreram 
nos 100 anos de história da educação profissional favo-
receram a formação da mão de obra necessária para 
o desenvolvimento nacional, bem como propiciaram a 
jovens profissionais condições de realizarem na vida. 
As mudanças na educação técnica, sua conversão em 
educação superior, enfim, abrem perspectivas que, 

com certeza, estão ligadas aos propósitos de desen-
volvimento nacional.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, ressalto os 
incentivos e o apoio técnico destinados pelo Governo 
Lula para a expansão dessa rede de ensino. Eram 140 
as escolas técnicas em 2003 e, até 2010, elas serão 
214, distribuídas com forte foco na interiorização do 
País, e abrangendo todos os Estados. O coroamento 
dessa expansão está se consolidando com a criação 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tec-
nologia.

Dessa forma, nobres colegas, registro os meus 
parabéns a essa instituição que, ao longo dos anos, 
tem favorecido o ensino técnico e muito contribui para 
o desenvolvimento do Brasil. Saúdo todo o corpo téc-
nico de professores e funcionários do ensino tecnoló-
gico federal no País. 

Por fim, Sr. Presidente, parabenizo o Prof. Cláu-
dio, do CEFET do Ceará, os alunos, os professores 
e demais integrantes da instituição e solicito a V.Exa. 
a divulgação deste pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Pinto Itamaraty. 
O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
é o Dia da Secretária, ou do Secretariado. 

A profissão de secretário é de extrema impor-
tância para o País. Não poderia deixar de fazer este 
registro. Esses profissionais têm contribuído muito 
com as instituições brasileiras e a classe política. Têm 
trabalhado também pela criação do Conselho Federal 
de Secretariado. 

Dessa forma, a luta do secretariado também é 
nossa. Há anos temos debatido nesta Casa a criação 
do Conselho Federal do Secretariado. 

Manifesto minhas homenagens aos secretários, 
porque são de muita importância para o Brasil. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Pedro Eugênio, do 
PT de Pernambuco.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não venho hoje à tribuna debater sobre 
economia e política brasileira. O motivo da minha fala 
é prestar homenagem a uma mulher que dedicou a 
vida e o trabalho à educação em Pernambuco e que 
deixa saudades.

A Profa. Gilda Maria Lins de Araújo faleceu na 
madrugada da terça-feira, dia 29 de setembro, vítima de 
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falência múltipla dos órgãos. Ela era natural do Agreste 
Pernambucano e morreu aos 63 anos. 

Gilda Lins ocupava o quadro de docentes da Uni-
versidade Federal de Pernambuco desde 1964. Recente-Recente-
mente, estava à frente da direção da Editora Universitária. 
Era graduada em Letras e Direito pela UFPE, mestre em 
Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo e doutora em Letras Clássicas pela Univer-
sidade de São Paulo. Atuou ainda como coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Letras e participou 
de projetos governamentais na área de educação, como 
o Projeto Vitae e o Projeto Graciliano Ramos.

O currículo da Profa. Gilda Martins não deixa 
dúvidas da sua dedicação e paixão pela atividade. 
Durante toda a carreira esteve comprometida com a 
realidade da vida universitária e a valorização da edu-
cação pública.

Sr. Presidente, caros colegas, lamento o fale-
cimento da Prof. Gilda Maria Lins de Araújo, nossa 
amiga. 

A Profa. Gilda destacava-se não só pelo seu 
conteúdo e conhecimento, mas também pelo seu di-
namismo, como Presidenta da Editora da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

À frente da Editora, ela soube transformar os co-
nhecimentos daqueles que produzem na universidade 
em elementos de divulgação... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Fernando 
Aparecido de Oliveira.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA (PV – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dou conhe-
cimento à Casa de que, na semana passada, apro-
vamos, na Comissão de Minas e Energia, a criação 
de um grupo de trabalho para discutir o novo marco 
regulatório para o setor mineral. Não é mais possível 
continuarmos com um modelo de mineração que é o 
mais atrasado do mundo.

Enquanto o Presidente Lula manda à Casa um 
novo modelo do setor de petróleo, faz-se necessário, 
tendo em vista que petróleo e minério são bens natu-
rais não renováveis, pertencente à União, de acordo 
com o art. 20 da Constituição Federal, que seja vista 
também pelo Governo Federal a importância do setor 
mineral e que se mande para a Casa um novo marco 
regulatório também para o setor mineral, e não apenas 
para o setor de petróleo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há pouco tempo travamos, no âmbito da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos De-
putados, um intenso debate sobre decisões adotadas 
pela Organização Mundial do Comércio – OMC, que 
incluíam a educação no rol dos itens negociáveis e re-
gulados pela entidade internacional. A decisão da OMC 
taxou a educação como mais um serviço no contexto 
dos compromissos internacionais de comércio, ao lado 
de agricultura, finanças, transporte e comunicação. 

A grande maioria dos integrantes da Comissão de 
Educação e Cultura, os representantes de entidades da 
área educacional e o próprio Ministério da Educação 
manifestaram-se contrários às tentativas da OMC de 
tratar a educação como mais um negócio a ser regu-
lado, como qualquer outro, pela entidade.

Passado algum tempo dessa discussão, verifica-
mos que, nos dias atuais, esta deliberação da Organi-
zação Mundial do Comércio já está vigorando no Brasil 
e a educação passou a ser objeto de especulação e de 
lucro fácil para grandes grupos econômicos, bancos e 
empresas estrangeiras.

Os que defendiam e defendem as regras da OMC 
argumentam que, com a entrada de investimento es-
trangeiro na educação, haverá melhoria das condi-
ções de ensino, atrelada a benefícios financeiros aos 
estudantes. Porém, a realidade demonstrou que tais 
argumentos não resistem, quando confrontados com 
a triste realidade vivida por estudantes de instituições 
de ensino superior, hoje controladas por grupos es-
trangeiros, onde as mensalidades continuam caras, o 
ensino é precário e os lucros são altíssimos.

Ressalte-se que o Brasil já sofre com a invasão 
de universidades particulares, que se aproveitam de 
“arranjos e furos na legislação” para se expandir. Temos 
uma massa de instituições vergonhosas, com cursos 
precários, mostrando que a educação se tornou uma 
fonte de lucros fáceis. 

A liberação total da entrada de universidades 
estrangeiras, com diferentes graus de excelência – al-
gumas sem excelência alguma –, será uma tragédia 
para a qualidade da educação, principalmente para a 
pós-graduação. 

A invasão do capital estrangeiro no ensino supe-
rior do Brasil está em franca expansão. No último mês 
de março, a FANOR (Faculdade Nordeste) se asso-
ciou à norte americana DeVry, instituição educacional 
com mais de 100 mil alunos em 30 países e de capital 
aberto, com ações na Bolsa de Nova York. 

O contrato prevê que a DeVry assumirá com 
69,3% do Grupo FANOR e também o caixa e a reca-
pitalização das dívidas da Faculdade. A fatia da DeVry 
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poderá subir para 82,4% num futuro próximo, porque 
o grupo fará uma capitalização na FANOR para qui-
tar dívidas. 

Ressalte-se que a FANOR já era controlada por 
capital especulativo dos Fundos de Investimento Nor-
deste Empreendedor e Pactual Capital Partners, ad-
ministrados pelo UBS Pactual, grupo conhecido pela 
agressividade com que atua nos mercados, na busca 
de maior lucratividade. A DeVry Inc já era proprietária 
das faculdades Ruy Barbosa, Área 1 e de Tecnologia 
e Educação, FTE – todas na Bahia – e da FDH, de 
Fortaleza.

Ainda na Bahia, a rede texana Whitney Universi-
ty é proprietária do Centro Universitário Jorge Amado 
(UNIJORGE), e o Instituto de Educação e Tecnologias 
(INET) tem como donos o general angolano Fernando 
Vasques Araújo e o empresário português Armênio 
Venceslau Brandão Ramos. 

Recentemente uma das maiores universidades 
privadas do Brasil, a Universidade Anhembi Morumbi, 
vendeu 51% de seu controle à rede internacional de 
universidades Laureate Education, dos Estados Unidos. 
A instituição americana gastou cerca de 60 milhões de 
reais na aquisição e investiu um valor não revelado em 
obras e equipamentos. 

Informações da Secretaria de Assuntos Econô-
micos do BNDES dão conta de que, em 18 de outubro 
do ano passado, 3.875 prepostos do capital financeiro 
internacional completaram uma injeção de 412,5 mi-
lhões de dólares para assumir 80% do SEB (Sistema 
Educacional Brasileiro S.A.), detentor da marca COC e 
com centenas de milhares de alunos em praticamente 
todos os Estados da Federação.

Outros 12 mil investidores estrangeiros investiram 
478 milhões, 773 mil e 750 dólares para assumirem 
70% do controle acionário da Kroton, criadora da rede 
Pitágoras. A Estácio de Sá vendeu por 446 milhões e 
940 mil dólares 64% de seu controle acionário, num 
negócio para o qual cada aluno foi “avaliado” em 10.800 
reais. O grupo Anhanguera Educacional teve 76% de 
seu controle adquirido por 14.651 investidores estran-
geiros, que desembolsaram 512,5 milhões de dólares 
para se assenhorar de um complexo de ensino que 
possui 51 unidades distribuídas nas Regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do Brasil, congregando 140 mil 
alunos, rendendo cada um 18,8 mil dólares. 

Antes dessa negociação, Antonio Carbonari Net-
to, da Anhanguera Educacional, fez 2 ofertas públicas 
de ações na Bolsa e captou 860 milhões de reais, que 
aplicou principalmente em 17 aquisições, entre elas a 
UNIDERP, de Mato Grosso do Sul; a Faculdade Fênix, 
em Bauru e na Capital; o Centro Universitário Ibero-
Americano (UNIBERO) em São Paulo. No momento 

em que se preparava para comprar mais 25 faculda-
des, foi adquirido pelo Apollo Global (joint venture de 
1 bilhão de dólares formada em 2007 pela Apollo Inc, 
com 80,1%, e o Group Carlyle, com 19,9%). 

Seguindo modelo norte-americano, a Anhanguera 
Educacional tem suas instituições de ensino superior 
voltadas para o trabalhador jovem, que estuda à noite 
– ou seja, 85% da atual massa universitária. 

Em junho deste ano, João Carlos Di Gênio, pro-
prietário de meia centena de escolas Objetivo e do 
complexo educacional UNIP, recebeu do grupo Apollo 
uma proposta de compra de 2,5 bilhões de reais (1,53 
bilhão de dólares) apenas pelas unidades de ensino 
superior. A oferta, que corresponde a 8 mil dólares 
por aluno, era respaldada pelo Morgan Stanley Invest-
ment Bank, que acaba de ser levado de roldão pela 
crise financeira eclodida nos Estados Unidos em 15 
de setembro.

Está mais do que claro que os “investidores” es-
trangeiros querem é aplicar aqui os seus dólares e euros 
para levá-los de volta o mais rapidamente possível, re-
munerados com uma das mais elevadas taxas de juros 
do mundo. Almejam, ainda, ganhar com o PROUNI e o 
FIES, programas de bolsas financiadas, que permitem 
lotar cada vez mais as salas de aula das faculdades 
particulares, independentemente do preço cobrado e 
da péssima qualidade do ensino oferecido.

O antídoto para coibir a desnacionalização da 
educação superior no Brasil está na fixação de um 
marco regulatório do ensino superior, que é a refor-
ma universitária, proposta que dormita nesta Casa à 
espera de vontade política para ser melhor debatida 
e votada. 

A reforma universitária fixará um percentual mí-
nimo para a presença do capital estrangeiro em ins-
tituições de ensino superior, além de estabelecer cri-
térios de controle de qualidade do ensino ofertado e 
de limitação na sede de lucros dos especuladores da 
educação.

Faço um alerta ao Ministério da Educação, aos 
Parlamentares que defendem a educação pública e 
gratuita de qualidade e a todo o Congresso Nacional 
para que atentem para a invasão do capital estrangeiro 
nas universidades e faculdades privadas do Brasil e 
tomem providências para impedir a continuidade desse 
absurdo. Faço também um apelo para que discutamos 
e votemos a reforma universitária, em tramitação nesta 
Casa, que pode estabelecer um novo marco regulató-
rio da educação superior no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
a presença, cada vez maior, de grupos estrangeiros 
no controle de instituições educacionais brasileiras. O 
tema já foi debatido na Comissão de Educação. O Brasil 
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não assinou o convênio com a Organização Mundial 
do Comércio, que incluía a educação como um negó-
cio. Agora, de maneira absolutamente inesperada, a 
invasão do capital estrangeiro no ensino superior está 
em franca expansão. 

Ressalte-se que essa instituição incorporará mais 
meia dúzia de outras na Bahia. Em outros Estados, 
os megainvestidores também realizam esse tipo de 
movimento. 

Deixo esse alerta. Vamos debater a questão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton Cirilo.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, farei 2 registros. 

Primeiro, quero saudar todos os participantes 
da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, 
que está sendo realizada no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília. É o maior encontro 
da história dos pescadores, dos trabalhadores do setor 
pesqueiro do Brasil.

Trata-se de um evento muito importante, conside-
rando-se que temos hoje conquistas sacramentadas, 
como a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura 
e a aprovação da Lei da Pesca – o projeto estava pa-
rado há mais de 10 anos. Tive o privilégio de relatar 
essas 2 matérias. 

Abraço todos os delegados da 3ª Conferência 
Nacional de Aquicultura e Pesca.

Por último, quero saudar todos os Vereadores do 
Brasil pelo transcurso do seu dia, amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Cida Diogo.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero registrar com satisfação a nossa torcida 
pela comissão que está em Copenhague, defendendo 
a cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas 
de 2016.

Fazem parte da comissão o Governador Sérgio 
Cabral, o Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Edu-
ardo Paes, e o Pelé, que está reforçando essa equipe. 
Agora o nosso Presidente Lula também irá compor essa 
comissão, reforçando ainda mais a equipe, para que 
na sexta-feira ela esteja bastante forte, no sentido de 
defender o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, que 
poderá sediar as Olimpíadas de 2016.

Isso significa mais desenvolvimento econômico 
para o Rio de Janeiro e para o nosso País. Registra-
mos nossa torcida pela comitiva que está em Cope-
nhague.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a 
realização da 3ª Conferência Nacional da Aquicultura 
e Pesca. Trata-se de uma atividade muito bonita, mui-
to emocionante, que vai receber pescadores do País 
inteiro. Finalmente, eles conquistaram um programa 
nacional de governo para o setor da pesca, com finan-
ciamento, com políticas equivalentes às das aposen-
tadorias, equiparando-se aos pequenos agricultores. 
O Ministério da Pesca também foi uma conquista do 
Governo do Presidente Lula e de todo o setor.

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunida-
de para saudar D. Jacinto Bergmann, o quinto Bispo 
da nossa cidade de Pelotas, nos 100 anos de eman-
cipação política. 

Deixo um grande abraço a D. Jayme Chemello, 
que foi Presidente da CNBB e Bispo de Pelotas du-
rante 40 anos.

Seja bem-vindo, D. Jacinto Bergmann.
Um grande abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Rômulo Gou-
veia.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo sempre esta honrosa tribuna, 
ora para cobrar providências, ora para apontar erros, 
ora para dar boas notícias em favor do nosso povo. 
Também a ocupo para agradecer e prestar homena-
gens àquelas pessoas que, quer por gestos isolados, 
quer pela trajetória de toda uma vida, são protagonistas 
de mudanças, de exemplos e que realmente fazem a 
diferença na sociedade.

Assim, registro os 80 anos de vida de alguém que 
se dedicou a fazer o bem e a ensinar o bem: Profa. 
Margarida da Mota Rocha, esposa, mãe, avó e educa-
dora exemplar, que honra e dignifica a história recente 
de Campina Grande e da Paraíba. 

Fazer o resumo de uma vida tão cheia de realiza-
ções é difícil tarefa. A Profa. Margarida da Mota Rocha 
nasceu em Campina Grande, no ano de 1929. Con-
cluiu o curso de Direito pela Faculdade de Direito do 
Recife, tendo feito diversos cursos de pós-graduação, 
com destaque para o de Aperfeiçoamento em Socio-
logia Rural em Áreas Irrigadas.

Foi professora titular da Universidade Regional do 
Nordeste e professora assistente da Universidade Fede-
ral da Paraíba. Foi Chefe do Departamento de Filosofia 
e Ciências Sociais da URNE. Foi também professora 
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de Educação Moral e Cívica do Estado da Paraíba, 
entre inúmeras outras atividades acadêmicas. 

Mas foi no exercício de cargos executivos que a 
Profa. Margarida da Mota Rocha deu mostras de seu 
comprometimento com as mudanças para a melhoria 
da educação. Durante sua gestão como Secretária de 
Educação do Município de Campina Grande, de 1983 
a 1982, implantou a educação em tempo integral nos 
grupos escolares do Município, numa época em que 
pouco se falava sobre esse tema. O trabalho voluntário 
também ganhou outra dimensão em Campina, graças 
ao empenho da Profa. Margarida.

Uma pessoa especial como a Profa. Margarida 
só poderia dedicar-se a atitudes especiais. Atualmente, 
dedica-se à APAE-Campina Grande, onde desenvol-
ve importante trabalho na educação e acessibilidade 
para as pessoas com deficiência intelectual. A APAE-
CG tem como filosofia promover e articular ações de 
defesa de direitos, prevenção, orientação e apoio à 
família, direcionadas à melhoria de qualidade de vida 
da pessoa com necessidade especial e à construção 
de uma sociedade mais justa e solidária. 

São 80 anos de vida e mais de 60 anos dedicados 
a fazer a diferença na educação da Paraíba. 

Amigos, principalmente os que com ela fazem 
parte da família apaeana, irão comemorar essa data 
de forma simples – como o é a Profa. Margarida –, 
agradecendo a dádiva dos seus 80 anos de vida em 
uma Missa em Ação de Graças, na Igreja do Carmo, 
em Campina Grande.

Transcrevo o belo soneto Velhas Árvores, do 
poeta Olavo Bilac, com o qual os amigos da Profa. 
Margarida da Mota Rocha a homenagearam, em pu-
blicação nos jornais de nossa cidade. Aproveito para, 
também, pedir a proteção divina para as suas belas 
ações, desejando-lhe saúde e vida longa.

Diz o soneto:

“Velhas Árvores
Olha estas velhas árvores, – mais belas, 
Do que as árvores mais moças, mais amigas,
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...
O homem, a fera e o inseto à sombra delas
Vivem livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E alegria das aves tagarelas...
Não choremos jamais a mocidade!
Envelheçamos rindo! envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem,
Na glória da alegria e da bondade
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!

Olavo Bilac.”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pes-
soas que se dedicam à educação e fazem dela um 
verdadeiro sacerdócio. Homenageio uma das gran-
des educadoras da Paraíba, Profa. Margarida da Mota 
Rocha, que, com 80 anos completados hoje, ainda se 
dedica à atividade com os deficientes e ao comando 
da APAE, na cidade de Campina Grande. Foi Secretá-
ria da Educação, reitora da nossa universidade, uma 
grande educadora.

Gostaria de, em nome dessa educadora, desse 
exemplo de mulher que foi a Profa. Margarida Mota 
Rocha, parabenizar o ensino da Paraíba pelas expan-
sões recebidas, como ocorreu na última segunda-feira 
em Sumé, no campus universitário. 

Por fim, registro a presença nesta Casa do Se-
cretário da Prefeitura de João Pessoa, Valdecir, e do 
líder sindical Olavo Rodrigues. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Lira Maia.
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, encontra-se no Congresso Nacional uma repre-
sentação de lideranças políticas – Prefeitos, Vereadores, 
lideranças comunitárias do sul do Pará. Eles estão no 
Senado Federal, fazendo um trabalho de conscienti-
zação dos Parlamentares para a votação do plebiscito 
acerca da criação do Estado de Carajás.

No Pará temos lutado pela redução das distâncias, 
pela criação dos Estados do Tapajós e de Carajás. É 
uma luta histórica que trazemos ao debate nesta Casa. 
Brigaremos também para colocar a matéria em pauta, 
uma vez que o projeto que trata da criação do Estado 
de Tapajós já se encontra pronto para ir a plenário e o 
de Carajás ainda está no Senado Federal.

No final de semana estive no sul do Pará, em Tu-
cumã, cidade próspera que ajudamos a construir.

Aproveito a oportunidade para saudar todos aque-
les que estão nesta Casa em busca desse objetivo e 
cumprimento o povo do sul do Pará, em nome da li-
derança de Tucumã.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Anun-

cio a presença neste plenário do Prefeito de Paraopeba, 
Marcelo Uberaba, acompanhado do Deputado Federal 
Miguel Corrêa. Cumprimento S.Exa. e lhe desejo boa 
estada na Capital da República.

Solicito ao Deputado José Airton Cirilo que as-
suma a presidência, para que eu possa fazer uma 
homenagem a uma empresa pernambucana de um 
grande amigo.
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O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Airton Cirilo, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Airton Cirilo) – Conce-
do a palavra, com muito prazer e alegria, ao Deputado 
Inocêncio Oliveira, meu companheiro e conterrâneo, 
camarada e batalhador.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado José 
Airton Cirilo, Sras. e Srs. Deputados, tenho a satisfação 
de registrar que ontem, 29 de setembro, transcorre-
ram os 100 anos de fundação da Usina Petribu e os 
280 anos de existência do engenho que deu origem 
ao empreendimento.

Do pioneiro Cristóvão Cavalcanti de Albuquerque, 
no século XVIII, até os atuais empreendedores Jorge 
Cavalcanti de Petribu e Teresa Cavalcanti de Petribu, 
somam-se 9 gerações, que edificaram um patrimônio 
material e cultural no setor sucroalcooleiro de Pernam-
buco e do Nordeste, com projeção nacional.

Potyraybu, Pitribu e, por fim, Petribu são refe-
rências históricas da origem indígena tupi-guarani na 
região de Igarassu, Zona da Mata Norte de Pernam-
buco. Os ancestrais da família transferiram-se para as 
margens do Rio Capibaribe, local onde foi construído 
um pequeno engenho banguê para a fabricação do 
açúcar bruto. Os historiadores dão conta de que, nos 
primórdios de 1729, o Engenho Petribu já era conhe-
cido na praça.

Como costuma acontecer no interior do Nordes-
te, os nomes de família às vezes se originam de lo-
calidades ou estabelecimentos. De tal modo, o nome 
do engenheiro Pitribu, depois Petribu, passou a ser 
associado ao sétimo descendente da família, o Coro-
nel João Cavalcanti de Albuquerque. Daí, ele resolveu 
adotar Petribu como nome de família. 

No início do século passado, advento da Revolu-
ção Industrial, o Coronel João Cavalcanti de Petribu teve 
a visão pioneira de importar máquinas da Alemanha 
para transformar o engenho banguê numa usina a va-
por. As moendas industriais começaram a funcionar em 
substituição à tração dos animais. Dos semoventes às 
moendas, nascia em 29 de setembro de 1909 a Usina 
Petribu, na linha evolutiva do Engenho Petribu. 

Considerada uma das mais sólidas e de tecno-
logia moderna do Nordeste, a Usina Petribu processa 
atualmente 1,5 milhão de toneladas de cana, para a 
produção de açúcar, álcool e energia. A unidade da 
Petribu em São Paulo processa 1,1 milhão de tonela-
das. O bagaço da cana alimenta uma termelétrica que 
produz cerca de 100 mil megawatts-hora de energia 

por ano, quantitativo suficiente para abastecer uma 
cidade com cerca de 35 mil habitantes. 

O Grupo Petribu diversifica as suas atividades, ao 
construir o Hotel Petribu Sheraton, na praia de Pieda-
de, Município de Jaboatão dos Guararapes, nos anos 
90, e instalar uma unidade industrial no Estado de São 
Paulo, no ano 2001. A fábrica de ração Irca e a Usina 
Oeste Paulista, na cidade de Monte Aprazível, interior 
de São Paulo, também fazem parte do grupo. Os Ter-
minais Marítimos de Pernambuco (TEMAPE) contam 
com participação acionária do Grupo Petribu. 

Em 1995, a Usina Petribu adquiriu do Grupo 
Votorantim, pertencente à família Ermírio de Moraes, 
também de origem pernambucana, a Usina São José, 
na Zona da Mata Norte.

Mesmo em tempos de globalização e moderni-
dade, com a expansão econômica e industrial do gru-
po, as novas gerações Petribu mantêm a tradição do 
núcleo familiar na direção das empresas. Poucos são 
os exemplos no mundo dos negócios de grandes em-
presas vitoriosas geridas em família. Este é mais um 
fator, portanto, que enaltece o perfil do conglomerado 
Petribu e se constitui em lisonja para o setor empre-
sarial em Pernambuco. 

A centenária Usina Petribu também tem seu lado 
social. Nas suas dependências a empresa mantém uma 
escola na qual estudam 350 alunos do ensino funda-
mental, sendo também ministradas aulas de música 
e de cursos profissionalizantes. 

Em nova fase de modernização, a Usina Petri-
bu atualmente pesquisa equipamentos de fabricação 
chinesa para adotar a colheita mecanizada em áreas 
de declive, conforme as características topográficas 
da zona canavieira em Pernambuco.

A Usina Petribu festejou ontem, dia 29, como dis-
se, o seu centenário, constando da programação uma 
missa em ação de graças; a inauguração do busto de 
Paulo Petribu, um dos mais importantes empresários 
de Pernambuco, que dinamizou o grupo, sendo me-
recedor do respeito e da admiração de todo o nosso 
e Estado e pai do atual diretor, Jorge Cavalcanti de 
Petribu, meu amigo particular, que, assim como o pai, 
é um dos melhores e mais respeitados empresários 
de Pernambuco; e um coquetel na casa grande, com 
a fixação de placas com os nomes dos filhos, netos e 
bisnetos do patriarca falecido em 2007.

Ao me congratular com empreendedores, fami-
liares, colaboradores e seus auxiliares, associo-me 
às comemorações alusivas à data memorável do cen-
tenário de criação da Usina Petribu, na pessoa dos 
seus dirigentes Jorge Cavalcanti de Petribu e Teresa 
Cavalcanti de Petribu.
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Meus votos são de que o conglomerado Petribu 
alcance novas conquistas em sua venturosa trajetória, 
para elevar ainda mais o nome de Pernambuco, com 
bons frutos para toda a sociedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. JULIO SEMEGHINI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Airton Cirilo) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, associo-
me à homenagem feita pelo nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira à família Petribu. Inclusive, em São Paulo, o 
Grupo Petribu foi o grande indutor e provedor de tec-
nologia do polo industrial.

Congratulo-me com o nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira pela homenagem prestada.

 O SR. PRESIDENTE (José Airton Cirilo) – Passo 
a Presidência da Casa ao nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira.

O Sr. José Airton Cirilo, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Iriny Lopes.

A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
muitos colegas falaram, nesta tribuna, acerca da cri-
se hondurenha. E hoje um grupo de Parlamentares 
da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional está se dirigindo àquele país para verificar a 
situação na Embaixada brasileira, que abriga, desde 
21 de setembro, o Presidente eleito e deposto por um 
golpe há 3 meses. 

Gostaria de abordar outros aspectos desse tema. 
O golpe de estado em Honduras, com a retirada de sua 
casa à força de um Presidente eleito e um exílio forçado, 
traz lembranças de um período nebuloso da história que 
nós, da América Latina, conhecemos bem: ditaduras 
militares implantadas com a ajuda dos Estados Unidos, 
com milhares de mortos e desaparecidos. 

Naquele momento – é preciso sempre lembrar 
– o temor aos governos de esquerda que chegavam 
ao poder era reforçado pela mídia tradicional, que 
abria espaço de convencimento para o golpe que vi-
ria a seguir. 

Não contavam os donos de empresas com o fato 
de que o estado de exceção não poupa ninguém. E 
não demorou para que os próprios meios de comuni-

cação fossem, também eles, atingidos pela censura, 
característica dos governos golpistas. 

O estado de sítio anunciado pelo ditador Micheletti 
após o retorno de Manuel Zelaya, escolhido democra-
ticamente pela população de Honduras, e seu abrigo 
na Embaixada brasileira acordaram a mídia local. Afi-
nal, a violência que atingia os que foram às ruas exigir 
o retorno de seu chefe maior e do Estado de Direito 
atingiria a própria imprensa que o apoiava. 

Recorro à entrevista do Assessor Especial para 
Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio 
Garcia, que criticou a imprensa brasileira por especular 
se o Brasil tinha ou não ajudado Zelaya no plano de 
retornar ao seu país. Diz ele: “Os jornais estão mais 
preocupados em saber se o Brasil ajudou o Zelaya a 
entrar de volta no país, se não seria uma exorbitância 
nossa. Ora, o absurdo não é ele ter entrado, mas ter sa-
ído, de pijama e com uma metralhadora na cabeça”. 

Este é um aspecto que impressiona nessa crise 
hondurenha: os pensamentos retrógrados de oposi-
cionistas do Governo Lula e também de parte da im-
prensa, sedenta em convencer os leitores de que o 
Governo brasileiro se excedeu. 

A Oposição também não consegue mais disfarçar 
o seu traço intransigente e pouco democrático. Ontem, 
na Comissão de Relações Exteriores, o Senador Álva-
ro Dias, conhecido por sua obsessiva criminalização 
dos movimentos sociais e factoides para desgastar o 
Governo, afirmou que duvidava da não participação 
do Brasil no retorno de Zelaya. 

Lembro aqui a resposta do Ministro Celso Amo-
rim, que penso exprimir nossa indignação diante de 
afirmações irresponsáveis e retrógradas como esta: “O 
Governo brasileiro não soube de nenhum preparativo. 
Eu tenho 50 anos de vida pública, sou um diploma-
ta que teve que enfrentar muitas situações duras. Se 
Vossa Excelência e outros preferirem acreditar nas 
palavras de um golpista e não na minha, eu não po-
derei fazer nada”.

Vale recordar alguns fatores que deflagraram o 
golpe, dos quais só tomamos conhecimento por meio 
de alguns veículos de informação que não jogaram no 
lixo a ética profissional. 

Zelaya desagradou grandes grupos econômicos 
hondurenhos, quando aumentou o salário mínimo de 
180 dólares para 289 dólares, em dezembro de 2008. 
Também questionou o monopólio exercido pelas com-
panhias petrolíferas e abriu o setor à concorrência.

Assinou acordo com o Governo cubano para 
importação de medicamentos genéricos a baixo cus-
to, irritando as multinacionais do setor de fármacos e, 
principalmente, a empresa local que pertence à mesma 
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família que controla os 2 maiores jornais de Honduras: 
El Heraldo e La Prensa.

A reação dos setores conservadores atingiu níveis 
exagerados com a assinatura do Governo de Hondu-
ras, aderindo à Aliança Bolivariana para as Américas, 
a ALBA.

É nesse contexto que se vai articulando o gol-
pe que depôs o Presidente eleito – portanto, legitimo. 
Manuel Zelaya foi sequestrado por militares em sua 
residência, e, em uma atitude incabível, expulso de 
seu país, em 28 de junho, para a Costa Rica, o que 
evidencia um desrespeito incomum, nos dias atuais, 
ao Estado de Direito.

O governo usurpador de Micheletti não permite 
a volta de Zelaya ao seu país, tratando de forma tru-
culenta essa possibilidade. No entanto, no dia 21 de 
setembro, Zelaya recorre à solidariedade do Brasil para 
retornar a Honduras. Num gesto de respeito ao pro-
cesso democrático, que reforce o diálogo no sentido 
de garantir o Estado de Direito naquele país, o Brasil 
aceita como hóspede na Embaixada brasileira o Pre-
sidente legitimo do povo hondurenho.

A unanimidade internacional repudia o golpe em 
Honduras e clama pela devolução do mandato pre-
sidencial a quem de direito – ao Presidente Manuel 
Zelaya – e a realização de eleições livres e sobera-
nas. Que o povo hondurenho, com a ajuda de outros 
povos, resgate a democracia tomada de assalto em 
28 de junho.

Sras. e Srs. Deputados, o que nós podemos fazer 
agora é nos colocar contra qualquer ato de exceção 
que não cabe mais no Estado Democrático de Direito, 
apoiar a população de Honduras, que quer de volta seu 
Presidente eleito e não permitir a recaída dos golpes 
militares, da suspensão da democracia, dos direitos 
da população na América Latina e no mundo. 

Lembro um curto poema do hondurenho Rafael 
Valle, que diz o seguinte:

“Eu vibro apenas por um sonho, vibro
e nesse anseio todo empenho ponho:
que leiamos os dois o mesmo livro
e sonhemos os dois o mesmo sonho.”

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, 
cumprimento o pessoal da minha terra, especialmente 
os radialistas que mencionaram nossa participação na 
tribuna hoje – J. Santos, em Macarani; o querido Wesley 
Gusmão, em Vitória da Conquista; Lima, em Itapetinga; 
e nosso querido Amaral. Agradeço a eles. 

Sras. e Srs. Deputados, informo que, no último 
final de semana, em Vitória da Conquista, no Centro 
de Cultura Camilo de Jesus Lima, foi realizado o Fes-

tival de Música da UESB. Deixo, portanto, registrados 
meus parabéns aos organizadores Paulo Mascena, 
Carlos Moreno e Dirlei Bonfim. 

Aproveito a oportunidade para comunicar também 
que foi realizada a Conferência Territorial de Saúde 
Ambiental. Dezenove Municípios se encontraram com 
o Secretário de Meio Ambiente e com o Vice-Prefeito 
de Vitória da Conquista, Ricardo Marques, a quem 
mando nosso grande abraço.

Tratarei de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, graças 

a Deus, nossos discursos nesta Casa não têm sido 
em vão. Falei aqui sobre a sensação de estar jogando 
conversa fora, às vezes. Mas, ao contrário, repercutiu 
muito a nossa fala sobre o vitiligo. As pessoas ligam 
e mandam e-mails sobre o assunto. Vamos criar uma 
Frente Parlamentar para discutir melhor o tema. Ga-
nhamos o apoio do nosso querido Deputado Emiliano 
José, que nos auxiliará nos contatos com Cuba, país 
que mais evoluiu em relação ao tema “vitiligo”.

Em relação ao sistema SICONV, a resposta tam-
bém foi imediata. Após entendimento dos Líderes com 
os Ministros do Planejamento e da Economia, ficou 
menos burocrático o cadastro de emendas. Mas pre-
cisamos encontrar uma solução para o crime cometido 
por alguns Prefeitos, que se recusam a receber recur-
sos de Parlamentares por acharem que isso prejudi-
cará o candidato da sua preferência, ou eles mesmo, 
nas próximas eleições. O resultado disso é que o Mu-
nicípio e o povo ficam sem a obra. Um projeto de lei 
poderia tornar crime essa prática absurda de muitos 
Prefeitos do Brasil.

Passo a abordar outra questão. Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, no último dia 25, sexta-feira, 
em Vitória da Conquista, participamos de uma parada 
militar no 9º Batalhão, na Avenida Brumado, em co-
memoração aos 5 anos de existência da Companhia 
de Ações Especiais do Sudoeste e Gerais – CAESG. 
Ali estava toda a sociedade representada, que assis-
tiu a diversas apresentações e depoimentos do Major 
Ivonildo da Silva, Comandante da CAESG-Vitória da 
Conquista; do Coronel PM Nilton Régis Mascarenhas, 
Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia; do Co-
ronel Ivo, de Itabuna; do Comandante Tenente-Coronel 
Inácio Lyra, de Vitória da Conquista.

Queremos parabenizar a Companhia de Ações 
Especiais do Sudoeste e Gerais. O fruto do bom tra-
balho são o respeito e a confiança que a CAESG con-
quistou de toda a população baiana. Quando se diz 
que a CAESG chegou, a população respira aliviada, 
dando o problema como resolvido.

Abordarei outra questão. Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, neste momento, queremos chamar 
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a atenção de todos os segmentos da sociedade, que 
tanto clamam por segurança. Precisamos dar segu-
rança também aos nossos policiais e seus familiares. 
Eles precisam de melhores condições de trabalho, de 
plano de saúde, de melhor salário, para não terem de 
fazer bico.

Sem dúvida, a solução pode ser a PEC nº 300, 
que virá a plenário em breve e que já conta com o 
nosso apoio. Convocamos todos os policias e todos 
os segmentos da sociedade para um grande encontro 
em Brasília, para a aprovação dessa PEC. 

Aproveito a oportunidade, Sras. e Srs. Deputados, 
para dizer que na sexta feira, na cidade de Mortugaba, 
no sudoeste da Bahia, participei de evento promovido 
pela Associação Voluntários do Sertão. Quero apresen-
tar esta camiseta (mostra camiseta com o logotipo da 
associação) e abraçar os amigos de Ribeirão Preto. 

Confesso aos senhores que, diante da situação 
da saúde no Brasil, não sei se fiquei emocionado, de-
cepcionado, revoltado ou feliz com tanta solidarieda-
de daqueles profissionais de saúde. São mais de 150 
profissionais que deixam todo ano sua cidade, Ribei-
rão Preto, e, em seus próprios aviões, levam todos os 
equipamentos para prestarem um trabalho bastante 
humanitário à população pobre do alto sertão caa-
tingueiro. 

Caetano Veloso diz que é incrível a força que as 
coisas possuem, quando elas têm de acontecer. E lá 
elas aconteceram. Nesse evento, vi pessoas que não 
enxergavam há mais de 15 anos voltarem para casa 
com a visão recuperada, após uma cirurgia de catara-
ta. No total, foram 19.401 ações, entre atendimentos 
médicos e odontológicos, procedimentos cirúrgicos, 
palestras e distribuição de kits.

Em nome do nosso povo pobre, agradeço ao Do-
rinho, à Prefeita de Mortugaba, ao Secretário de Saúde 
do Estado, Dr. Solla, à dupla Roby e Roger e a todos 
esses profissionais pelo grande exemplo.

Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência tem o prazer de anunciar a presença do Depu-
tado Estadual Vinícius Camarinha, Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

O Parlamentar, que tem muito prestígio político 
no Estado mais importante para o País, é filho de um 
colega Deputado Federal, referência de seriedade e 
trabalho nesta Casa, o querido Abelardo Camarinha.

É com satisfação que anuncio a presença do 
Deputado Vinícius Camarinha, que muito nos honra e 
traz sempre novas expectativas de uma geração futura 
que haverá de dirigir bem o País.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Armando Abílio, 
nosso prezado amigo. V.Exa. dispõe de 5 minutos.

Em seguida, José Airton Cirilo.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, a razão da minha fala é fazer um registro de 
ordem política. No sábado próximo passado, dia 26, 
o PTB de Itaporanga realizou em sua Câmara Muni-
cipal uma audiência pública exatamente para ouvir a 
apresentação do programa da gestão administrativa de 
João Pessoa. Esteve lá o Prefeito Ricardo Coutinho, 
acompanhado do Deputado Luiz Couto e do Deputado 
Estadual Agnaldo Ribeiro, e tivemos a oportunidade 
de participar desse debate.

Sr. Presidente, quero registrar ainda a presença 
do Senador Roberto Cavalcanti, da Paraíba, coman-
dante do maior sistema de comunicação do Estado e 
que está assumindo o seu mandato com seriedade, 
competência, trabalho e dedicação.

Não sei se vamos estar no mesmo palanque 
em 2010, mas, mesmo em palanques diferentes, se 
assim ocorrer, tenho certeza de que iremos continuar 
mantendo essa convivência respeitosa. Em momento 
algum irei deixar de registrar a minha admiração por 
tudo o que o Senador Roberto Cavalcanti é.

Mas, Deputado Júlio, como eu disse, o principal 
foco desse debate foi falar sobre orçamento demo-
crático, controle social, políticas públicas voltadas à 
minoria e comprometidas com ela e, principalmente, 
políticas públicas em defesa da mulher. Foi aberta a 
discussão.

Tenho certeza de que, em função desse novo 
modelo, implantado em João Pessoa, em 2010 vamos 
ter oportunidade de ouvi-lo e também de saber a me-
todologia aplicada nessa gestão pública.

Na minha intervenção, Sr. Presidente, tive opor-
tunidade de dizer que a gestão pública tem de ser um 
instrumento de paz e de progresso e não mais ferra-
menta de discórdia e da injustiça social.

Temos a obrigação de implantar na Paraíba uma 
gestão pública, a partir de 2010, comprometida com a 
cidadania e com a melhoria da qualidade de vida da 
nossa população. Esse é o desejo, a vontade, o sonho, 
o querer de toda a Paraíba.

Por isso, quero deixar registrado de público o 
meu agradecimento a todos os que fazem o PTB de 
Itaporanga, na pessoa dos companheiros Vereadores 
Berguinho, José Valeriano e Herculano. Eles foram os 
responsáveis pela construção desse evento político-
administrativo.
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Sr. Presidente, espero que a Paraíba, num futuro 
não tão distante, seja mais justa, mais humana, mais 
fraterna, mais solidária.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton Cirilo, 
anteriormente chamado.

Antes, porém, quero anunciar a presença do Se-
nador Roberto Cavalcanti, do glorioso Estado da Para-
íba. Trata-se de um dos mais importantes empresários 
da área das comunicações e uma referência muito boa 
no Senado Federal. S.Exa. honra a Paraíba, sempre 
possuidora de grandes Parlamentares, quer na Câmara 
Federal, quer no Senado da República.

Minhas homenagens ao Senador Roberto Ca-
valcanti.

Com a palavra o ilustre Deputado José Airton 
Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, também quero abraçar o Senador e agradecer 
a S.Exa. pela presença em nosso plenário.

Sr. Presidente, quero registrar com muita satisfa-
ção, que no último dia 27 de setembro comemoramos 
o Dia do Idoso. Amanhã, dia 1º de outubro, vamos 
comemorar exatamente os 6 anos da implantação da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro, que trata do Estatuto 
do Idoso, implantado em nosso País.

Já sentimos alguns resultados dos programas 
do Governo Federal que, cada vez mais, melhoram a 
qualidade de vida dos brasileiros ao envelhecer. Mas 
ainda há muito o que fazer, e sempre haverá. Essa é 
uma luta que travamos para que nossos idosos sejam 
respeitados e bem tratados e assim possam envelhe-
cer com dignidade e respeito.

Em breve, o Brasil será uma Nação mais velha. 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 
será o sexto País do mundo com o maior número de 
pessoas idosas. Daí o alerta para continuar com po-
líticas sociais que preparem a sociedade para essa 
realidade. 

Assim, aproveito para levantar a bandeira con-
tra o preconceito com relação às pessoas de terceira 
idade, outra tarefa importante. Hoje somos jovens e 
sentimos o frescor dessa etapa, mas o caminho certo 
vem com o tempo, porque é na velhice que temos uma 
das heranças mais nobres, a experiência, o toque da 
maturidade. 

Vamos trabalhar para acabar esse preconceito 
e cuidar melhor dos idosos brasileiros. Desejo a todos 
os idosos que se conservam no amor de Deus, com a 
mesma chama de entusiasmo da juventude, para nos 

ajudar nesse caminho já percorrido por eles e assim 
nos ensinar as razões do bem viver. Amadurecer é 
uma arte. “Velho é o seu preconceito!” 

Quero também fazer uma homenagem, porque 
amanhã vamos comemorar o Dia do Vereador e da 
Vereadora. Falo na qualidade de ex-Vereador, como 
também o nobre Deputado Mauro Benevides, um íco-
ne desta Casa Legislativa e orgulho do Parlamento 
Brasileiro e de nós cearenses. 

Fui Vereador na minha cidade de Aracati, onde 
iniciei a minha militância no PMDB, em 1982, de lá mi-
grando para ser o primeiro Prefeito da cidade de Icapuí 
e novamente sendo Vereador da cidade de Fortaleza, 
Capital do Estado do Ceará. 

Portanto, ao iniciar a minha vida pública, lutando 
pela minha comunidade, sei da importância do papel 
que o Vereador possui no município. 

É ele quem está mais perto do povo, é quem es-
cuta as queixas e as necessidades da comunidade, 
levando bandeiras e defendendo as causas.

Aliás, ouvindo alguns Vereadores, inclusive o 
Presidente da UVC, eles perguntaram o seguinte: o 
que é o Vereador? O nome já diz: é um homem que 
sente a dor. Senador o que é? É um homem sem dor. 
E Governador? Administrador. 

Então, quem sente a dor, são os Vereadores e 
Vereadoras, porque eles estão na parte mais próxima 
da população, da comunidade. 

O Vereador é o elo entre a população e o Poder 
Legislativo, é quem encontra soluções para os proble-
mas porque vive mais perto deles. É um fiscal do di-
nheiro público agindo com conhecimento para cobrar 
das autoridades melhorias em benefício de todos. 

Portanto, parabéns a todos os Vereadores e Ve-
readoras do Brasil. Orgulho-me muito de ter sido Ve-
reador nas cidades de Fortaleza e de Aracati. Nós 
lutamos, inclusive, para ampliar a participação dos 
Parlamentos brasileiros quando aprovamos a PEC 
que dá uma nova redistribuição para maior represen-
tatividade das Casas. 

Portanto, era o registro que eu tinha a fazer. Agra-
deço a V.Exa. mais uma vez. 

Muito obrigado.
 O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, ontem, vivi um dia de muita alegria. Estive 
no Município de Santa Luzia do Tide, no Estado do 
Maranhão, com cerca de 80 mil habitantes, onde foi 
diplomado como Prefeito Municipal e imediatamente 
empossado o Dr. Márcio Rodrigues, com o Vice-Pre-
feito José Reis. 

Após 9 meses de espera, essa posse era muito 
esperada. Há 27 anos, na verdade, a população local 
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esperava uma mudança nos rumos políticos daquele 
município. Ganhamos a eleição com mais de 3 mil votos 
de diferença, mas a juíza eleitoral resolveu, num ato 
de exceção, verdadeiro abuso de autoridade, cassar 
o registro da candidatura do Dr. Márcio Rodrigues, de-
cisão mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral, useiro 
e vezeiro em fazer suas próprias leis. Recorremos ao 
TSE, onde, por unanimidade de votos, foi considerada 
legal a eleição do Dr. Márcio Rodrigues. 

A cassação do mandato do Dr. Márcio Rodrigues 
gerou tumultos na cidade. No dia 31 de dezembro, à 
meia-noite, quando se daria a posse do segundo co-
locado, os prédios do Fórum, da Prefeitura e da Câ-
mara de Vereadores foram incendiados. Até hoje não 
se acharam os culpados. Mais de 60 foram pessoas 
presas preventivamente e espancados. 

O povo permaneceu vigilante nas ruas de Santa 
Luzia do Tide. E aqui, com o Dr. Oséas, pai do Prefeito 
eleito e grande líder político daquele município, conti-
nuamos lutando bravamente, até que, após 9 meses, 
a Justiça reconheceu a legitimidade da eleição e, em 
seguida, ocorreu a posse dos eleitos. 

Agora, é varrer o lixo, não olhar para trás e tra-
balhar pelo desenvolvimento daquele belo município, 
palco de tantas lutas do movimento sindical rural, uma 
vez que ali há grandes assentamentos feitos pela luta 
do lavrador. 

O Dr.  Márcio Rodrigues, o Vice-Prefeito José 
Reis, o Dr. Oséas e eu vamos construir juntos esse 
município tão importante para a economia do Estado, 
por ser o maior produtor de grãos da agricultura fami-
liar. Juntos, já destinamos R$1 milhão para a compra 
de equipamentos para refazer as estradas vicinais. Já 
colocamos dinheiro para abastecimento de água em 
vários povoados. Vamos agora reconstruir a saúde, 
a educação e, principalmente, a autoestima daquele 
povo, que passa a ter forte esperança no resgate de 
sua cidadania. 

Portanto, está de parabéns a população de San-
ta Luzia do Tide por ter se mantido vigilante, não ter 
deixado que a força e a truculência da Justiça Eleitoral 
no Estado prevalecesse. A resistência dos homens e 
mulheres de Santa Luzia do Tide repercutiu no TSE, 
em Brasília, e ontem finalmente tomou posse o Dr. 
Márcio Rodrigues.

Parabéns a todos os luzienses! Parabéns ao Dr. 
Oséas, o grande líder, ao Dr. Márcio Rodrigues e ao 
Vice-Prefeito José Reis.

Um grande abraço a todos! 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o nobre Deputado Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (DEM – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, quero registrar meu veemente apoio 
ao projeto de lei de iniciativa popular a respeito da es-
colha de candidatos a cargos eletivos, assinado por 
mais de 1,3 milhão de eleitores, que se manifestaram 
legitimamente. O mínimo que podemos fazer é permitir 
a tramitação dessa lei e aperfeiçoá-la se for necessá-
rio, para tirar eventuais possibilidades de injustiça que 
possam existir na escolha dos candidatos.

A população anseia por uma Câmara decente, 
já que não tivemos isso nos últimos tempos. Houve 
muitos escândalos que nos desgastaram. Mas agora 
é a hora de demonstrarmos que estamos sintonizados 
com os anseios da população.

Por isso o meu voto e o meu trabalho serão fa-
voráveis a esse projeto de lei.

 O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, quero abor-
dar um tema voltado para a agricultura familiar.

No Brasil, a agricultura familiar possui 4,1 mi-
lhões de estabelecimentos, isto é, 85% dos estabele-
cimentos rurais existentes, que perfazem um total de 
4,8 milhões.

Os estabelecimentos rurais ocupam apenas 30,5% 
da área agricultável do País e são responsáveis por 
38% da renda bruta total. As propriedades possuem, 
em sua maioria, 10 hectares (30%) e 39% têm menos 
de 5 hectares, são pequenos trabalhadores que fazem 
um grande trabalho e buscam a sua subsistência.

São 13,8 milhões de pessoas que têm na ativi-
dade agrícola praticamente sua única alternativa de 
vida, em cerca de 4,1 milhões de estabelecimentos 
familiares, o que corresponde a 77% da população 
economicamente ativa na agricultura.

Cerca de 60% dos alimentos consumidos pela 
população brasileira vêm desse tipo de produção rural, 
e quase 40% do Valor Bruto da Produção Agropecuária 
são produzidos por agricultores familiares.

Aproximadamente 70% do feijão consumido pelo 
País, alimento básico do prato da população brasilei-
ra, vêm desse tipo de produção rural, e quase 40% do 
Valor Bruto da Produção Agropecuária são produzidos 
por agricultores familiares.

Vêm daí também 84% da mandioca, 5,8% da 
produção de suínos, 54% da bovinocultura de leite, 
49% do milho e 40% de aves e ovos.

A agricultura familiar também vem registrando o 
maior aumento de produtividade no campo nos últi-
mos anos. Na década de 90, foi o segmento que mais 
cresceu. Vale a pena ressaltar que todos os países 
desenvolvidos têm na agricultura familiar um sustentá-
culo do seu dinamismo econômico e de uma saudável 
distribuição da riqueza nacional.
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A política de crédito rural do PRONAF poderá 
contribuir ainda mais para a ampliação desses espa-
ços de articulação, disseminando informações e des-
centralizando a tomada de decisões, promovendo um 
papel mais efetivo nos processos de financiamento da 
agricultura familiar. Ao estimular a atividade familiar no 
campo e, simultaneamente, o aumento da produção, o 
grande desafio estará na solução estrutural para uma 
importante questão social e econômica do País.

Por sua vez, o Governo Federal, em convênio 
com o Estado de Mato Grosso, o qual represento 
nesta Casa, deverá alocar recursos em torno de 500 
milhões de reais até o ano de 2010. Isso fará com que 
Mato Grosso apresente programas e projetos para 
desenvolver o crescimento e a renda do produtor da 
agricultura familiar.

Acredito que a bovinocultura de leite, a ovinocul-
tura e a fruticultura são os caminhos que permitirão 
ao agricultor familiar alcançar maior desenvolvimento 
nesses processos produtivos.

Mato Grosso apresenta, até o momento, 601 
projetos de assentamentos, onde estão instaladas, em 
todos os seus Municípios 91.169 famílias, ocupando 
uma área de 6.181.634,97 hectares.

No decorrer do mês, participei de uma reunião, 
com organização da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura, e percebi a dificuldade de acesso ao crédi-
to e a dificuldade de distribuição de renda que o País 
ainda tem para dar oportunidade àqueles que mais 
merecem: os que vieram da roça, que voltam para a 
roça ou permaneceram lá buscando oportunidade e 
têm dificuldades enormes.

Então, faço um apelo ao Governo Federal...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Eliene Lima, peço a V.Exa. compreensão. Esta-
mos muito atrasados e precisamos começar o Grande 
Expediente.

O SR. ELIENE LIMA – Ocorre que, quando che-
gou a minha vez, o tempo, que vinha de 5 em 5, baixou 
para 3 minutos.

Concluindo, agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e 
faço apelo para que nós possamos, mesmo vendo a 
importância da agricultura de média e grande escala, 
dar uma atenção especial ao agricultor familiar, que re-
almente é quem mais precisa de atenção neste País.

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

cedo a palavra ao último orador deste período, Depu-
tado Lindomar Garçon, para uma breve intervenção. 
S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
gostaríamos de cumprimentar, em especial, os nos-
sos amigos que aguardam a votação da PEC nº 483, 
de 2005.

Neste momento, acaba de haver uma decisão de 
Líderes: marcou-se a votação para semana que vem, 
terça ou quarta-feira, devido ao baixo quorum e tam-
bém à falta de um membro importante do PSDB que 
quer fazer parte dessa decisão.

Peço a todos que, na terça ou na quarta-feira, 
votem em definitivo a nossa PEC nº 483. Esperamos, 
em Deus, poder semana que vem já dar esse presente 
ao povo de Rondônia.

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

do a palavra ao ilustre Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, servidores da Casa e dos Gabinetes 
Parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespec-
tadores da TV Câmara.

A rede federal de educação profissional está vi-
venciando a maior expansão da sua história. De 1909 a 
2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país 
e, nos últimos sete anos, o Ministério da Educação já 
entregou à população várias unidades das 214 novas 
previstas. Além disso, outras escolas foram federaliza-
das e todas as unidades em obras serão concluídas 
até 2010. Para assegurar o crescimento, o Ministério 
da Educação está investindo R$1,1 bilhão, gerando 
500 mil vagas nas mais de 354 escolas de educação 
profissional e tecnológica em todo o País.

Com a ampliação da rede federal, senhoras e 
senhores, rompemos com o pensamento de uma bur-
guesia que historicamente sempre negou a escolari-
dade básica e a formação profissional efetiva à maioria 
dos jovens e adultos trabalhadores. Uma burguesia 
que hoje reclama a carência de mão de obra técnica 
qualificada. 

Hoje, a educação profissional e tecnológica bra-
sileira vivencia a maior expansão de sua história. Os 
institutos federais de educação, ciência e tecnologia 
já têm a excelência de escolas dos países desenvol-
vidos. Com objetivo, ainda, de que sejam formados 20 
mil professores por ano nos institutos federais. 

Em Minas Gerais, havia 22 escolas técnicas até 
2002. Com a expansão, até 2010, Minas Gerais terá 
13 novas unidades do Instituto de Educação, Ciência 
e Tecnologia. No Estado, serão investidos mais de 60 
milhões de reais do Governo Federal. Das 13 novas 
escolas, 5 delas nas cidades de Governador Valadares, 
Araçuaí, Almenara, Pirapora e São João Evangelista, 
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foram conquistadas pela indicação de nosso manda-
to. As unidades do IFMG em Araçuaí e Almenara têm 
previsão de inauguração ainda este ano.

Sr. Presidente, o Governo do Presidente Lula, por 
meio dos investimentos em educação, vem transfor-
mando a realidade de crianças, adolescentes, jovens 
e adultos em todo o País. 

Números divulgados na semana passada pelo 
Censo Escolar da Educação Básica de 2009 mostram 
que o Brasil tem mais de 52 milhões de estudantes 
matriculados na educação básica – creche, pré-es-
cola, ensino fundamental, ensino médio, educação 
especial, educação de jovens e adultos e educação 
profissional.

De acordo com os dados preliminares, há 
1.860.872 matrículas em creches. Na pré-escola, 
4.809.620, e, na educação fundamental, 17.139.755 
nos anos iniciais e 14.351.200 nos anos finais. No total, 
8.280.875 estudantes cursam o ensino médio regular. 
Na educação de jovens e adultos são 4.577.517 matrí-
culas; na profissional, 837.011 e, na especial, 242.982. 
números que comprovam o compromisso do Governo 
Lula com a educação em nosso País.

Quero ressaltar, ainda, a importância da expan-
são do ensino superior ser feito com a interiorização 
das novas vagas. Valadares não poderia ficar de fora. 
O primeiro vestibular do Instituto de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Governador Valadares já tem data 
marcada, vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezem-
bro deste ano. A implantação do IFMG em Valadares 
é uma conquista da parceria da Prefeitura Municipal 
de Governador Valadares com o meu mandato. Será 
oferecido um total de 105 vagas, distribuídas em 2 
cursos de nível superior: Engenharia de Produção e 
Tecnologia em Gestão Ambiental; e um de nível téc-
nico: Segurança do Trabalho.

A previsão é de que sejam oferecidas 30 vagas 
para professores e 20 para pessoal técnico adminis-
trativo, por meio de concurso público. A expectativa 
da empresa contratada para a realização das obras, 
é que o campus definitivo do IFMG fique pronto em 
oito meses. Enquanto isso, as aulas acontecerão no 
Polo de Apoio Presencial de Educação a Distância 
de Valadares, localizado na Escola Estadual Prefeito 
Joaquim Pedro Nascimento, podendo ser estendidas 
a outros locais que serão definidos e oferecidos pelo 
município.

Acredito, Sr. Presidente, que o desenvolvimento do 
Brasil se efetiva por meio do investimento nas pessoas 
e este é o nosso compromisso com a geração atual e 
a futura de Valadares e região. Investir na educação é 
contribuir para a geração de empregos, para a melho-

ria da distribuição de renda, para o desenvolvimento 
econômico de um País.

Muito obrigado.
O SR. MIGUEL CORRÊA (PT – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, hoje a motivação que me traz aqui é tratar 
de um dos assuntos mais presentes ultimamente na 
pauta de nosso País: o pré-sal.

Se forem confirmadas as estimativas da quanti-
dade de petróleo da camada pré-sal brasileira, essas 
recém-descobertas reservas poderão fazer com que o 
Brasil se configure entre as 3 maiores nações petrolí-
feras do mundo, uma vez que se estima que o pré-sal 
poderá render até US$7 trilhões ao País.

Para reforçar, destaco que a camada pré-sal é 
uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros 
entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, 
abaixo do leito do mar e engloba 3 bacias sedimentares: 
Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontra-
do nesta área está a profundidades que superam os 
7 mil metros, abaixo de uma extensa camada de sal 
que conserva a qualidade do petróleo considerado de 
média a alta qualidade, segundo a escala.

A descoberta do pré-sal é, portanto, um marco 
importante para o nosso País e a preocupação que se 
deve ter com sua conduta é extremamente necessá-
ria. É possível perceber essa importância ao analisar 
alguns países que descobriram reservas de petróleo, 
mas não souberam administrá-las e passaram por gran-
des dificuldades. Alguns continuaram pobres, outros 
exportaram em excesso e com isso desestabilizaram 
sua economia. Por isso é grande a importância de uma 
legislação extremamente bem formatada.

O Presidente Lula declarou que essa riqueza 
pertence ao povo brasileiro e não quer correr o ris-
co de que tudo isso fique na mão de meia dúzia de 
empresários. Por isso, pretende fazer com que essa 
descoberta sirva para melhorar a vida do nosso povo, 
com investimentos de parte do lucro em obras para a 
população, principalmente na educação, e, por isso, a 
preocupação em abrir uma empresa que possa contro-
lar toda essa riqueza, que seria a PETRO-SAL e tam-
bém a urgente necessidade de atualização da nossa 
legislação, garantindo que as reservas gigantescas 
recém-descobertas sejam controladas pelo Estado e 
que as riquezas produzidas sejam utilizadas priorita-
riamente em benefício do povo brasileiro. 

Não havia melhor momento para essa desco-
berta, que não foi fruto do acaso e sim de grande 
investimento do Governo Federal nas ações da PE-
TROBRAS. O Brasil se encontra num momento muito 
adequado, pois está maduro o suficiente para dar um 
salto em desenvolvimento, que é notado pelo reflexo 
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da estabilidade política e da solidez econômica. Atra-
vessamos com muito êxito essa crise devastadora e, 
por consequência, nós nos tornamos referência forne-
cendo segurança aos mercados. Assim, o Brasil é hoje 
um dos principais destinos dos grandes investimentos. 
Inclusive, investidores públicos e privados de inúme-
ros países têm procurado o Governo cada vez mais 
sinalizando que estão dispostos a investir no pré-sal. 
É nesse novo cenário que surge a proposta de altera-
ção do marco regulatório do petróleo no Brasil, afinal, 
o antigo cenário não existe mais.

Assim, essa descoberta coloca o Brasil em um 
novo patamar no cenário mundial, sendo esse debate 
de grande importância para o futuro do nosso País, 
que discute agora o melhor caminho para se tornar 
um grande produtor mundial de petróleo! Parabéns ao 
Governo do Presidente Lula!

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que o maior protagonista das últimas eleições 
presidenciais dos Estados Unidos não foi o fato de 
um negro apresentar-se, desde o início, como can-
didato favorito. Não foi tampouco a disputa acirrada 
pela indicação do Partido Democrata, entre um negro 
e uma mulher. E a despeito de sua importância como 
tema crucial para as eleições, o envolvimento norte-
americano na Guerra do Iraque também não pode ser 
considerado o acontecimento de maior importância 
durante o desenrolar daquela emblemática campanha 
eleitoral. De fato, o maior protagonista das eleições foi 
a Internet e o uso que dela fizeram os candidatos e, 
em particular, Barack Obama.

A Internet foi a responsável pela mobilização de 
um contigente de eleitores jamais visto na história po-
lítica dos Estados Unidos. A campanha de Obama, em 
particular, soube tirar o máximo proveito da Internet 
para alavancar a participação da juventude no proces-
so eleitoral e tornar muito mais eficaz e transparente 
a arrecadação de fundos para campanha.

Na medida em que a atenção dos brasileiros co-
meça a se voltar para a campanha eleitoral de 2010, 
as preocupações com o uso da Internet começam a 
circular nos meios políticos e na imprensa. Não é à 
toa. Com certeza, a campanha de 2010 marcará o 
processo eleitoral brasileiro em que a Internet será a 
grande protagonista. A exemplo do que aconteceu nos 
Estados Unidos no ano passado, aqui também teremos 
a Internet como veículo de comunicação e de livre ex-
pressão e como instrumento de arrecadação.

No que diz respeito às campanhas eleitorais, em 
2010 estaremos finalmente entrando no século XXI. 
Cabe lembrar, contudo, que poderíamos ter encurtado 
nosso atraso no amplo e irrestrito uso dessa importante 
ferramenta de democratização do processo de comu-

nicação associado às eleições caso a regulamentação 
imposta pelo TSE para as eleições de 2008 não tivesse 
freado o amplo uso da Internet para ampliar o debate 
político eleitoral. O art. 18 da Resolução nº 22.718, de 
fevereiro de 2008, do TSE, constituiu uma forte restrição 
ao uso da Internet durante as eleições daquele ano. 
Segundo o artigo, a propaganda eleitoral na Internet 
somente seria permitida na página do candidato des-
tinada exclusivamente à campanha eleitoral.

A regra deu fundamento para inúmeras decisões 
judiciais em todo o País que puniram eleitores e candi-
datos por coisas tão banais como o uso do Orkut, de 
blogs e de redes sociais para fazer campanha.

Ao consagrar a Internet como importante ins-
trumento de democratização da informação eleitoral 
e de participação do cidadão no processo eleitoral, o 
projeto de reforma eleitoral que o Senado e a Câmara 
recentemente aprovaram avança substancialmente, 
modernizando o marco regulatório do processo elei-
toral brasileiro para torná-lo mais harmônico com os 
tempos atuais.

Primeiro, nossa reforma anula a jurisprudência e 
regulamentação do TSE que proibia a campanha fora 
dos sites dos candidatos. A partir de agora, fica asse-
gurada a livre manifestação de pensamento na rede 
mundial de computadores. Restam vedadas apenas 
a propaganda eleitoral paga e a realizada em sítios 
de pessoas jurídicas. Outrossim, o projeto assegura 
que as doações de pessoas físicas possam ser rea-
lizadas diretamente pela Internet e não apenas por 
meio de transferência bancária, o que burocratizava 
demais o processo, inibindo uma maior participação 
de doadores.

Fiquem certos, Srs. e Srs. Deputados, de que a 
reforma não buscou um tratamento liberal, porém ir-
responsável do uso da Internet nas campanhas. Muito 
ao contrário. O texto produzido na Câmara estabele-
ce punições para candidatos e partidos por eventu-
ais irregularidades relacionadas tanto ao processo 
de comunicação eleitoral quanto ao de arrecadação 
e aplicação de recursos financeiros. Note-se que os 
Parlamentares rejeitaram emenda que estabelecia uma 
anistia aos candidatos e partidos no que concerne a 
multas eleitorais.

Muitos criticam nosso esforço em produzir a re-
forma aprovada por considerá-la pontual, tópica, mui-
to distante do alcance e do escopo que se pretende 
para uma reforma política completa. Mas o projeto 
aprovado não teve tal missão. O que se pretendeu, e 
no meu entender fomos amplamente bem-sucedidos, 
foi avançar, tornando o nosso sistema mais coerente 
com a realidade que o País vive hoje. Com a reforma, 
passamos a ter mais liberdade para usar a Internet du-
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rante o processo eleitoral. Como muito bem afirmou o 
Relator do projeto na Câmara, Deputado Flávio Dino, 
as mudanças introduzidas por nossa reforma contribui-
rão para fortalecer o diálogo direto entre candidatos e 
eleitores, tornarão mais barato o custo da campanha, 
e tornarão as campanhas muito mais transparentes. 
Concordo integralmente com essa visão.

A reforma que segue para sanção presidencial 
reflete os anseios da sociedade brasileira por eleições 
mais transparentes e por uma participação mais efetiva 
de todo um processo que, afinal de contas, elege os 
representantes que decidirão os rumos e o futuro de 
nossa Nação. De parabéns está o Congresso Nacional 
por essa missão cumprida.

Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na próxima semana, vamos realizar 
um café da manhã com a presença de representantes 
do Governo, empresários e artistas para debater uma 
política cultural inédita no País, o vale-cultura.

O Brasil é um dos países mais ricos em mani-
festações culturais. A música, o grafite, o teatro estão 
em todas as nossas cidades e Estados. Mas não po-
demos afirmar que a cultura está acessível a todos, 
muito pelo contrário. Segundo dados do IBGE, apenas 
14% da população brasileira vai ao cinema regular-
mente; 96% não vai a museus; 93% nunca foi a uma 
exposição de arte; e 78% nunca assistiu a um espe-
táculo de dança.

Para enfrentar esse desafio, o Governo Lula apre-
sentou uma inovadora política pública governamental 
voltada para o consumo cultural: o vale-cultura. Dife-
rente das ações de financiamento da produção cultural, 
o vale foi a solução encontrada para que os trabalha-
dores tenham acesso a ingressos de cinema, teatro, 
museus, shows e livros, por exemplo. 

Segundo o Ministério da Cultura, o vale-cultura 
pode aumentar em até R$600 milhões/mês ou R$7,2 
bilhões/ano o consumo cultural no País. Além disso, 
gerará renda, trabalho e emprego em setores da ati-
vidade cultural.

Nossa luta é para ampliar o benefício. Nada mais 
justo que servidores públicos e estagiários também 
recebam esse benefício, concedido através de isen-
ção fiscal.

Este é um desafio para superarmos uma dívida 
histórica e darmos voz aos milhões de brasileiros que 
heroicamente fazem da arte seu trabalho.

Um país com a nossa diversidade cultural não 
pode perder esta chance. O vale-cultura pode ser um 
imenso espetáculo.

Muito obrigada.

 O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Dia Internacional do Idoso, comemorado 
oficialmente em 1º de outubro, traz à reflexão de todos 
nós o quanto de saber de experiência feito, como di-
zia o poeta, temos absorvido daqueles, como nossos 
pais e nossos mestres, que nos deram ou nos dão 
incomparáveis e valiosas lições de vida. A eles nossa 
homenagem e o mais profundo respeito e admiração. 
A propósito, cabe-me registrar aqui o excelente traba-
lho realizado em Fortaleza, no Bairro de Passaré, pelo 
Centro de Saúde de Família Alarico Leite. O Grupo 
das Rosas, formado por idosos atendidos por aquela 
instituição, preparou uma semana repleta de ativida-
des especiais, como oferta de serviços de saúde e 
palestras com foco no cotidiano da terceira idade e, 
em especial, no acolhimento à pessoa idosa, na aten-
ção básica e na promoção de hábitos saudáveis. É de 
toda justiça ressaltar o desvelo e o carinho que esse 
Centro de Saúde da Família dedica a essa clientela, 
com o objetivo de lhe propiciar bem-estar físico, mental 
e espiritual, como forma de elevação da autoestima e 
de sua qualidade de vida.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. No último final de semana, 
cumpri uma intensa agenda, visitando 3 municípios 
cearenses do Vale Jaguaribano. Na sexta feira, 25, 
participei da inauguração da reforma do Hospital Mu-
nicipal Carlos Jereissati, na cidade de Banabuiú, a 217 
quilômetros de Fortaleza. Seguiu-se a cerimônia de 
abertura da tradicional feira de artes de Banabuiú, a 
BANARTE. Estive, no sábado, no Município de Russas 
e participei da inauguração da reforma da sede própria 
da Associação dos Municípios do Vale Jaguaribano 
(AMUVALE). Fui o único representante do Congresso 
a participar do evento no Vale, que contou com a pre-
sença do Prefeito de Russas, Raimundo Cordeiro de 
Freitas, do Ministro Chefe da Secretaria dos Portos, 
Pedro Brito, do presidente da associação e Prefeito de 
Itaiçaba, Frank Gomes, e dos Prefeitos de Limoeiro 
do Norte, de São João do Jaguaribe, de Tabuleiro do 
Norte, de Palhano e de Ererê. Em Russas, participei 
do encontro da AMUVALE, lembrando aos presentes 
o trabalho que vem sendo ali realizado pela Supe-
rintendência Regional da CONAB, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Agrário do Ceará – IDACE e todo o 
esforço que venho fazendo junto à área federal. Ainda 
no sábado, 26, acompanhado do Deputado Estadual 
Júlio César, de Vereadores e outras lideranças políti-
cas locais, estive presente à inauguração, na cidade 
de Ocara, do Estádio Municipal de Futebol. 

Outro assunto, Sr. Presidente. Este pronuncia-
mento pretende ser um gesto de homenagem e de 
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admiração a uma entidade de características muito es-
peciais surgida há 20 anos no interior do Ceará, mais 
precisamente na localidade de Espinho, às margens do 
Rio Banabuiú, Município de Limoeiro do Norte. Refiro-
me à Associação Unidos para o Progresso, concebida 
e criada para despertar e desenvolver a capacidade 
criativa de pouco mais de 500 famílias, numa comuni-
dade distante da sede do município e, por isso mes-
mo, consciente de que não pode nem deve depender 
exclusivamente de um Governo Estadual ou de uma 
Prefeitura. As famílias são orientadas dentro de uma 
concepção de que precisam colher aquilo que ali for 
plantado e depender cada vez menos do assistencialis-
mo oficial. Os jovens, especialmente aqueles em situa-
ção social vulnerável, são incentivados a se convence-
rem de que cada um deles é protagonista da melhoria 
de condições de vida da sociedade. A ideia básica é 
a de que é preciso “andar com as próprias pernas”. 
Crianças participam de projetos culturais e artísticos 
como mecanismo de realização pessoal e de benefício 
à comunidade. A associação surgiu no final dos anos 
80, numa época em que a localidade não estava bem 
servida de serviços públicos municipais. Hoje tem posto 
de saúde, escolas, igreja, comércios, mas também não 
quer depender só disso. Ficou conhecida no exterior 
desde a visita de portugueses de uma cidade com o 
mesmo nome, Espinho. O importante é que Espinho 
tem grupos de jovens e suas famílias engajadas em 
projetos que tratam de arte, educação e cultura com 
uma principal finalidade: a inclusão social.

Passo agora a tratar de outro assunto, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados. O Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste – FNE completou 20 
anos. A data foi lembrada na última sexta feira, dia 25, 
na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza. O fundo 
é a principal fonte de recursos para os empréstimos 
concedidos pelo BNB. Sua criação, em 27 de setembro 
de 1989, foi assegurada pela Constituição Federal de 
1988 e possibilitou ao BNB, nesse período, a conces-
são de mais de R$56 bilhões em financiamento. Vale 
lembrar que 41,8% dos contratos beneficiaram os pe-
quenos e microempreendedores. Na comemoração dos 
20 anos, foi pedido o aumento dos recursos federais 
para a região. Em 2009, estão sendo investidos R$9,5 
bilhões, mas o valor ainda é considerado insuficiente 
para a demanda do Nordeste, segundo o Presidente 
do banco, Roberto Smith. Na verdade, o FNE trouxe 
uma contribuição inestimável para o desenvolvimento 
do Nordeste. De acordo com dados oficiais do BNB, o 
crescimento do emprego nas empresas financiadas, 
nesses 20 anos, pelo FNE chegou a 372%. Isso com-
prova que o mecanismo de financiamento é adequado 

e eficaz. Eficiência maior só com um aumento expres-
sivo de recursos governamentais. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em outras oportunidades, desta tri-
buna, fiz pronunciamentos acerca do problema habi-
tacional que aflige milhões de brasileiros.

Na verdade, o conceito de déficit de moradias 
abrange 2 tipos: aquele que indica quantas novas mo-
radias são necessárias para absorver os que vivem nas 
ruas, em habitações improvisadas ou superlotadas, e 
o que aponta a insuficiência de infraestrutura e servi-
ços. Em um e outro caso, estimativas apontam para 
números exorbitantes.

Para o cidadão brasileiro que não disponha de 
um imóvel próprio, pouca diferença há em pertencer 
a um ou outro grupo. O direito à habitação, garantido 
pela Constituição Federal, sempre lhe foi usurpado, 
fato com que jamais poderemos compactuar.

Infelizmente, estamos quase perdendo as espe-
ranças, com relação a essa e a outras reivindicações 
da sociedade brasileira. Tanto é assim que, há muito 
pouco tempo, temos conhecimento de crédito habi-
tacional para pessoas de baixa renda, o que ajuda a 
agravar o déficit habitacional no Brasil.

De fato, a Caixa sempre permitiu a realização 
do sonho da casa própria, obedecendo-se os progra-
mas habitacionais destinados a cada uma das faixas 
de renda da população. É de ressaltar a geração de 
muitos postos de trabalho com a implementação dos 
programas.

Seguem em frente outros programas da Caixa 
destinados às demais faixas de renda, o que reforça 
a sua postura de solucionar o problema habitacional 
e não mais lhe aplicar paliativos como vinha ocorren-
do há décadas.

Desejo, pois, registrar nos Anais desta Casa que 
precisamos de iniciativas para atacar um mal crônico 
que sempre atingiu o Brasil, impedindo-lhe o pleno de-
senvolvimento econômico e, principalmente, social.

Sabemos que o grande sonho do brasileiro é pos-
suir casa própria. A realização desse sonho, porém, 
está se tornando cada vez mais distante, agravada 
pelo desemprego galopante, cujas cifras sempre foram 
verdadeiramente alarmantes e pelo deslocamento das 
populações rurais para os centros urbanos. 

Precisamos de iniciativas que melhorem essa 
realidade, Sr. Presidente, para que possamos voltar a 
confiar no futuro e acreditar nos destinos deste País, 
que sonha com um futuro promissor, a partir do aprovei-
tamento racional de suas imensas potencialidades.

Era o que tinha a dizer.
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A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada, tivemos o Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa com Deficiência, que ensejou 
uma série de iniciativas para valorizar essa parcela da 
população até hoje tão discriminada. 

É com o objetivo de promover a inclusão dos de-
ficientes que estou apresentando proposta de indica-
ção ao Poder Executivo para que o Programa Minha 
Casa, Minha Vida direcione uma parcela das unidades 
habitacionais que serão construídas aos portadores 
de deficiência.

O Minha Casa, Minha Vida é um dos mais re-
levantes programas sociais já implantados no Brasil, 
justamente por atacar um dos problemas mais antigos, 
qual seja, a falta de moradias dignas para mais de 8 
milhões de famílias brasileiras. Pelo enorme alcance, 
esse programa não pode excluir de seus benefícios 
uma parte da população que, muitas vezes, tem sido 
excluída até mesmo do convívio social.

Nossa iniciativa pretende levar para o resto do 
País uma experiência que estamos iniciando na minha 
Capital, Boa Vista. Obtive a garantia do Prefeito Iradilson 
Sampaio de que 6% de todas as unidades do Minha 
Casa, Minha Vida serão destinados aos portadores de 
deficiência, numa iniciativa pioneira que, esperamos, 
seja copiada pelas demais Prefeituras.

Boa Vista iniciou agora, em setembro, a constru-
ção de mil unidades por meio do Minha Casa, Minha 
Vida. Dessas, pelo menos 60 serão adaptadas para 
cadeirantes e outros que tenham dificuldades de loco-
moção, além de restrições mentais e sensoriais.

Embora muitas pessoas ainda vejam as defici-
ências físicas como incapacitantes, a verdade é que 
a maioria dos portadores têm uma vida plena e inde-
pendente, cabendo portanto ao Poder Público oferecer 
as condições para que possam viver com dignidade, 
adaptando os equipamentos e serviços públicos às 
suas necessidades.

Nesse aspecto, o direito à moradia deve ser uma 
das prioridades dos governos. O Capítulo III do Estatu-
to do Portador de Deficiência, que está em tramitação 
neste Parlamento, é inteiramente dedicado ao direito 
à habitação, prescrevendo que 3% das unidades se-
rão destinadas a pessoas com deficiência em todos 
os programas habitacionais públicos, subsidiados com 
recursos públicos ou geridos pelo Poder Público. 

O que estamos fazendo, portanto, é nos antecipar 
a esse regimento para garantir que o Programa Minha 
Casa, Minha Vida já observe essas condições.

Por que nós nos antecipamos? Porque a maioria 
dos Estados já firmaram os convênios com a Caixa 
Econômica Federal e iniciaram a construção de mi-

lhares de unidades habitacionais. A meta do Governo 
Federal é atingir 1 milhão de moradias em 2 anos. Se 
formos esperar que uma nova legislação entre em vi-
gor, talvez não haja tempo hábil para adaptar essas 
construções.

Espero que o exemplo dado pelo Prefeito Iradilson 
Sampaio, em Boa Vista, seja seguido por outras cida-
des em todo o Brasil e que os projetos habitacionais 
observem as normas de acessibilidade, a implantação 
de equipamentos urbanos voltados para as pessoas 
com deficiência e a eliminação de barreiras arquitetô-
nicas e urbanísticas, tal como está previsto na lei que 
ainda vamos votar, mas que já pode ser executado 
pelo Poder Público caso assim o deseje.

Espero também que essa sugestão seja bem re-
cebida pela Casa Civil da Presidência da República, em 
vista do compromisso inequívoco do Presidente Lula 
com as populações mais necessitadas. Que nosso País 
dê mais esse grande passo para resgatar a dívida que 
tem com os portadores de deficiências, assim como 
tem feito em relação a outras categorias.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. MILTON VIEIRA (DEM – SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero parabenizar o Presidente da Aus-
tin Asis, Erivelto Rodrigues, e o Diário de Guarulhos, 
pela edição de 2009 da publicação Quem é Quem na 
Economia de Guarulhos. 

Guarulhos é a segunda cidade paulista em popu-
lação e em geração de riqueza, medida pelo Produto 
Interno Bruto, sendo superada nesses itens apenas 
pela Capital do Estado. Em 2008, sua população atingiu 
1.298.394 pessoas. Já o PIB municipal de 2006 (último 
dado disponível) chegou a R$25.663,71 milhões. O 
tamanho de sua população faz de Guarulhos a maior 
cidade brasileira não Capital de Estado. Seu PIB mu-
nicipal é o oitavo do País. O valor adicionado, principal 
componente na aferição do PIB, aumentou cerca de 
93%, em termos nominais, nos últimos 6 anos, e 21% 
em termos reais, de acordo com dados IPCA/IBGE.

Além disso, a economia local apresentou dina-
mismo superior à do Estado de São Paulo: de 2000 a 
2006, o PIB municipal cresceu o triplo do estadual (taxas 
reais de 3,0% contra 1,1%, respectivamente, segundo 
dados da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos 
– AGENDE). O contraste é ainda maior com a queda 
de 13,4% ocorrida na Capital no mesmo período. O 
Índice de Poder de Compra de Guarulhos, elaborado 
pela Target Marketing, é o terceiro no ranking paulista 
e o décimo segundo do Brasil. 

O reflexo do crescimento da economia de Gua-
rulhos pode ser conferido pela chegada de novos em-
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preendimentos econômicos e pela expansão da cons-
trução civil, processo que deverá ser potencializado a 
curto e médio prazos, pelo aporte de investimentos 
oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) de cerca de R$480 milhões destinados a obras 
de infraestrutura urbana – saneamento e habitação, 
em especial. 

A atividade industrial se caracteriza como princi-
pal fonte de recursos e de desenvolvimento da cidade, 
ocupando papel importante na geração de empregos 
e renda. O comércio e o setor de serviços, especial-
mente os ramos de transportes e logística, são também 
atividades com significativa presença em Guarulhos, 
em razão de localização estratégica do Município e da 
presença do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Ressalto, Sr. Presidente, mais alguns dados re-
lativos ao Município de Guarulhos. 

Potencial de consumo: R$12,9 bilhões, de acordo 
com a Target Marketing relativamente ao ano 2007, oi-
tava posição no ranking estadual e décima segunda po-
sição no ranking nacional (Target Marketing, 2008). 

PIB: R$25,6 bilhões (IBGE, 2006), segundo maior 
do Estado de São Paulo e oitavo maior do país. 

Empregos formais: 252 mil (Ministério do Traba-
lho, 2008). 

Comércio exterior em 2008 (MDIC): exportações 
de US$2,7 bilhão, quinta posição no ranking estadu-
al e décima sexta no ranking nacional; importações: 
US$2,3 bilhão, sexta posição no ranking estadual e 
décima nona no ranking nacional. 

Corrente de comércio (exportações mais impor-
tações): US$5,1 bilhão, quarta posição no ranking es-
tadual e décima quinta no ranking nacional. 

Empresas: 2.500 indústrias, 12 mil estabeleci-
mentos comerciais e 45 mil prestadores de serviços 
(Secretaria Municipal de Finanças/2006).

Guarulhos possui o segundo maior parque indus-
trial do Estado de São Paulo, e, certamente, o mais 
diversificado. São 2.500 indústrias, nos mais variados 
segmentos, instaladas em bairros como Cumbica, 
Bonsucesso, Itapegica e Taboão, que têm contribuí-
do sobremaneira para que a cidade esteja entre as 7 
maiores economias do País. Destaque para a cidade-
satélite industrial de Cumbica, que reúne mais de 700 
empresas. A principal característica da indústria em 
Guarulhos é a diversidade. E os principais segmentos 
industriais são: farmacêutico e químico, autopeças, 
metalúrgico, mecânico, têxtil e vestuário, gráfico e de 
construção civil. 

O comércio desempenha papel importante na 
economia do Município. Cerca de 12 mil estabeleci-
mentos comercias, dos mais variados ramos e portes, 
inclusive grandes redes de supermercados e lojas de 

departamento, e 3 shopping centers proporcionam aos 
consumidores grande diversidade de produtos. 

Por sua vez, o segmento de prestação de servi-
ços encontra-se em franca expansão: são mais de 40 
mil estabelecimentos e trabalhadores autônomos que 
atuam no setor, oferecendo diversas opções à popu-
lação. Com a chegada dos mais diversificados empre-
endimentos, novos complexos hoteleiros, centros de 
distribuição, espaços para eventos e tantos outros, há 
uma tendência muito forte de desenvolvimento das ati-
vidades ligadas ao ramo de turismo de negócios.

O Quem é Quem na Economia de Guarulhos, 
nobres colegas, faz parte desse mutirão pelo desen-
volvimento. A publicação será renovada e atualizada 
anualmente, sempre com informações financeiras do 
exercício anterior das empresas.

O Quem é Quem se propõe, enfim, a ser um guia 
para aqueles que respeitam o Poder Público e o papel 
do Estado, mas sabem que o progresso vem mesmo é 
da iniciativa privada, do investimento e do lucro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, um estudo realizado e divulgado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, traz 
duas constatações importantes para o País. 

A primeira, e mais impressionante, dá conta de 
que os ricos brasileiros, que representam apenas 1% 
da população, gastam em apenas 3 dias o dinheiro 
que os pobres gastam em um ano. 

A segunda constatação da pesquisa, todavia, 
mostra que a desigualdade social tem diminuído no 
Brasil. E, o melhor: diminui ano a ano abrindo a pers-
pectiva de um futuro próximo mais justo para nossa 
sociedade. 

Explicam os pesquisadores do IPEA que o índice 
usado para medir a desigualdade social no País varia 
de 0 até 1 ponto. Em 2001, esse índice no Brasil era 
de 0,594. Hoje, já caiu para 0,544. Ou seja, a cada 
ano a desigualdade social no Brasil diminui aproxima-
damente 0,007 pontos, o que nos aproxima do nível 
considerado justo que é de 0,400. 

Os programas sociais do Governo Lula como o 
Bolsa Família e os aumentos do salário mínimo são 
apontados pelos pesquisadores do IPEA como os fa-
tores responsáveis por essa redução do abismo que 
separa ricos e pobres. O reconhecimento dos esforços 
do Governo para combater a pobreza e mudar a rea-
lidade social brasileira é tanta que os pesquisadores 
aconselham que o Governo continue a fazer “mais do 
mesmo”, ou seja, mantenha as diretrizes e programas 
sociais em vigor. A previsão é de que, se isso for feito, 
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em 20 anos o Brasil poderá ser considerado um país 
socialmente justo.

Podemos acelerar esse processo e atingir esse 
índice mais rápido. Para isso a receita é melhorar o 
sistema educacional, reduzir a informalidade no mer-
cado de trabalho e reduzir as desigualdades raciais e 
regionais do País. 

E o Governo Lula já tem feito isso. As mudan-
ças do Exame Nacional do Ensino Médio – o ENEM, 
que será realizado no próximo final de semana, serve 
de atestado da tentativa do Governo em qualificar o 
ensino médio e democratizar o acesso às universida-
des. Assim também é o PROUNI que a cada ano tem 
possibilitado que um número maior de pessoas faça 
o curso superior. Há que se registrar aqui, também, a 
ampliação da Universidade Aberta do Brasil, que com 
seus cursos à distância já se tornou, hoje, a maior 
instituição de ensino superior brasileira, com 140 mil 
alunos matriculados de norte a sul do País. 

Com relação a possibilitar a formalização de um 
número cada vez maior de trabalhadores, o Ministério 
da Previdência Social mantém o SIMPLES Nacional. 
Através desse programa, trabalhadores autônomos de 
170 diferentes profissões podem se tornar microem-
presários autônomos e passam a ter direito a benefí-
cios como aposentadoria, pensão e auxílio maternida-
de pagando não mais do que 60 reais por mês. Este 
é um programa amplo, que merece destaque total e 
tem o poder de revolucionar a realidade do mercado 
de trabalho brasileiro. 

Ações como essas me fazem acreditar que este 
País está no rumo certo. Com a continuidade das 
ações do Governo Lula, iremos em muito pouco tem-
po diminuir essa desigualdade entre ricos e pobres e 
mudar positivamente os resultados de estudos como 
esse do IPEA. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – 

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, trago ao Plenário a minha 
preocupação com o número alarmante de mortes de 
recém-nascidos provocado por mães que apresentam 
sintomas de depressão pós-parto. Devemos promover 
o bem social da família e a saúde da recente mãe e 
da sua respectiva prole. Por essa razão, apresentei 
nesta Casa um projeto de lei definindo que toda mãe, 
antes da alta hospitalar, seja submetida a uma avalia-
ção psicológica. 

É bastante conhecida a disposição de mulheres 
que desenvolvem um estado leve de depressão após 
o parto. Na maior parte das vezes, trata-se apenas 
de alteração leve do humor, que surge nos primeiros 
dias e desaparece espontaneamente. Esse quadro 

leve e benigno é conhecido por tristeza materna ou 
postpartum blues. A depressão pós-parto é um dis-
túrbio emocional comum, podendo ser considerada 
uma reação esperada no período pós-parto imediato 
e que geralmente ocorre na primeira semana depois 
do nascimento da criança. 

A medida é importante para o vínculo afetivo e 
seguro entre mãe e o filho e que interfere nas futuras 
relações. Existem mães que saem dos hospitais total-
mente desamparadas, sem nenhum acompanhamento 
psicológico e social, ficando totalmente vulnerável ao 
cometimento de um crime de abandono de incapaz e 
até de um infanticídio. Cerca de 10% das puérperas 
(mulher que deu à luz muito recentemente) desenvol-
vem formas mais graves de depressão. Mães soltei-
ras, mães de filhos com anomalias e mulheres que 
enfrentam dificuldades financeiras e sociais são mais 
vulneráveis para apresentar fatores de risco como epi-
sódio depressivo. 

Esse quadro, prolongado e incapacitante, traz 
consigo manifestações como tristeza profunda, apatia, 
insônia, irritabilidade, distúrbios de apetite, sensação de 
impotência para desempenhar as tarefas, entre outros. 
Ideias suicidas e atitudes que podem colocar em risco 
até mesmo a vida do recém-nascido são caracteres que 
podem ser apresentadas também nesse período. 

Uma menor porcentagem ainda pode apresentar 
quadros de psicose puerperal, que chega ao extremo 
de contraindicar a convivência da mãe com o filho. 
Diante dessas possibilidades concretas de alterações 
no psiquismo da puérpera, é indispensável que elas 
sejam submetidas a triagem psicológica antes de deixar 
a maternidade, assegurando o encaminhamento para 
serviços de atenção adequados, no caso de apresen-
tarem indícios de quadros depressivos. 

A ideia é que o psicólogo, junto com o gineco-
logista, possa abordar o problema suspeito por uma 
série de perguntas sobre a vida da nova mãe e do 
seu bebê, na esperança de detectar alguma altera-
ção. Caso acredite que a paciente tem sintomas de 
depressão pós-parto, ela será encaminhada a um tra-
tamento e fará o diagnóstico de depressão pós-parto 
baseado em critérios clínicos específicos, baseados 
nos pensamentos, sentimentos, ansiedades, padrões 
de sono, apetite, relações interpessoais e atividades 
do cotidiano da paciente.

Com isso, é necessário que avaliem a sã cons-
ciência da mãe para seguir e proteger a sua prole. A 
falta de proteção fere o artigo do Código de Direito da 
Criança e do Adolescente, que refere o parágrafo do 
Direito à Vida e à Saúde. 

“Artigo 7º. A criança e o adolescente têm 
direito a proteção à vida e à saúde, mediante 
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a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência.”

Até recentemente, a depressão pós-parto não 
era levada a sério. Os problemas relacionados com 
a saúde mental da mulher têm sido despercebidos, 
e no passado eram rotulados como histeria que não 
devia ser levada a sério. O manual de diagnósticos da 
Associação Americana de Psiquiatria nunca reconhe-
ceu a depressão pós-parto como doença, de forma 
que os médicos não foram instruídos a respeito nem 
se obtiveram dados confiáveis. Hoje, ao contrário de 
30 anos atrás, as mães geralmente têm alta dentro de 
24 horas, e a maioria das psicoses pós-parto ocorrem 
de 3 a 14 dias após o parto. De modo que, quando 
manifestam os sintomas, as mães já estão em casa e 
não são examinadas por profissionais que conhecem 
os sintomas. 

Visto isso, a lei em vigor irá reduzir esses núme-
ros alarmantes de mortes de pessoas indefesas e que 
tanto necessitam da sua genitora para o seu melhor 
desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna 
para registrar que no último dia 23 de setembro, às 
11h30min, no Hall da Taquigrafia da Câmara dos De-
putados, foi lançado o livro Instrumentos Econômicos 
para a Proteção da Amazônia – A Experiência do Polo 
Industrial de Manaus.

Sr. Presidente, esse evento teve significado polí-
tico importante para a defesa da emenda que prorroga 
os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 
2033, incluída no texto do Relator Sandro Mabel sobre 
o projeto de reforma tributária. O estudo, realizado por 
pesquisadores das Universidades Federais do Ama-
zonas e do Pará, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA e pelo Instituto PIATAM, revela que, 
entre 2000 e 2006, as atividades do Polo Industrial de 
Manaus – PIM contribuíram para a redução de pelo 
menos 70% dos desmatamentos no Amazonas. A 
pesquisa revela ainda, Sr. Presidente, que o valor das 
emissões de carbono evitadas no período analisado 
chega a US$10 bilhões no período.

O evento foi coordenado pela bancada do Ama-
zonas, mas reuniu todas as bancadas da Região Nor-
te. Após o lançamento do livro, foi inaugurada uma 
exposição fotográfica sobre a pesquisa, que ficará no 
corredor que dá acesso ao plenário da Casa até o dia 
1º de outubro.

E, às 14h, no Plenário 1 da Casa, as Comissões 
de Desenvolvimento Econômico, do Meio Ambiente e 
da Amazônia e a Comissão Mista de Mudanças Cli-
máticas promoverão audiência pública com os auto-
res da obra. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ao celebramos o Dia Nacional do 
Idoso, devemos lembrar, uma vez mais, o longo traje-
to a ser percorrido para a urgente reversão de graves 
problemas que ainda afetam esse numeroso segmento 
de nossa população. Para tanto, contamos com uma 
estrutura normativa ampla e valiosa. No plano cons-
titucional, a Carta Cidadã de 1988 confere ênfase à 
dignidade de todos os homens e mulheres, relacionada 
entre os princípios fundamentais e que, como conse-
quência imediata, oferece ao intérprete da norma uma 
valoração sociopolítica digna de realce. Acrescido a 
esse importante preceito, o art. 230 prevê que a famí-
lia, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar 
e garantindo-lhes o direito à vida. 

Com tal delineamento, a legislação infraconstitu-
cional procurou também avançar, e o Estatuto do Idoso 
evidencia esse aperfeiçoamento em nosso conjunto 
normativo. De fato, ao dispor sobre essenciais aspectos 
referentes ao resgate da cidadania de nossa população 
de terceira idade, o Estatuto acaba por reafirmar, com 
veemência, a dignidade do ser humano como um dos 
fundamentos constitucionais.

Nobres Parlamentares, a análise do Estatuto do 
Idoso – enfatizo – à luz da dimensão valorativa pre-
sente na Constituição Federal, revela direitos que se 
refletem em áreas como saúde, habitação, convivên-
cia familiar e comunitária, profissionalização, trabalho, 
educação, cultura, esporte, lazer e assistência social, 
entre outras.

Em que pese esse arcabouço normativo, com nor-
mas constitucionais e infraconstitucionais de elevada 
significância, infelizmente ainda constatamos nossos 
idosos expostos a uma lógica excludente, responsável 
por construir visões estigmatizadoras muito prejudiciais 
para a conquista de uma cidadania plena. 

Quadro que adquire proporções ainda maiores, 
sobretudo quando observamos o segmento idoso – e 
as estatísticas de perfil demográfico assim revelam – 
aumentando a cada dia. Essa longevidade crescente, 
tendência inclusive verificada em diversas nações e 
razão de orgulho, pode ser mais bem explicada pela 
conjugação de fatores, como o firme desenvolvimento 
da medicina preventiva ou mesmo o complexo proces-
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so de mudanças sociais, com reflexo no oferecimento 
de melhores condições de vida aos idosos. 

Que essas mudanças sociais continuem a acon-
tecer com celeridade, pois enquanto visões estigmati-
zadoras encontrarem espaço de existência no incons-
ciente coletivo, veremos perpetuar-se uma preocupante 
e perversa lógica responsável por gerar forte vulnerabi-
lidade social. Vulnerabilidade encontrada, cabe frisar, no 
quotidiano de milhares de idosos que ainda convivem 
com a rejeição da família, e, numa perspectiva mais 
ampla, da própria sociedade. Como real contraponto 
a esse dramático cenário, a velhice precisa ser com-
preendida num contexto de direitos humanos, com 
destaque especial aos idosos em situações de risco 
social e de isolamento, vulnerabilizados por questões 
de ordem econômica.

Com efeito, ganham relevância ações como o 
reforço a vínculos familiares e de vizinhança, o ofe-
recimento de adequado atendimento à saúde ou de 
melhores condições de acessibilidade, num vasto rol 
de práticas em favor de uma cidadania que desejamos 
ver efetivada minuto a minuto.

Sras. e Srs. Deputados, o Brasil, detentor de uma 
complexa matriz de desigualdades socioeconômicas, 
ao celebrar o Dia Nacional do Idoso deve lançar acura-
do olhar sobre os desafios a serem enfrentados, com 
coragem, para que nossos cidadãos de terceira idade 
não convivam com a dor nascida, em última instância, 
do desrespeito à lei.

Aplausos à Constituição Cidadã!
Aplausos ao Estatuto do Idoso!
Muito obrigado. 
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna destacar a importân-
cia do combate à poluição.

A poluição é a degradação das características 
naturais do meio ambiente, sejam elas físicas, quími-
cas ou biológicas. Isso acontece em razão da remoção 
ou adição de substâncias que prejudicam a natureza, 
seja no ar, no solo ou na água.

Em virtude do crescimento populacional em todo 
o mundo, o homem termina por desmatar áreas arbori-
zadas para construir indústrias e moradias. Com isso, 
retira boa parte do oxigênio, bem como espalha resí-
duos sobre os rios e mares, matando peixes e desen-
cadeando um descontrole na cadeia alimentar.

O solo tem sido massacrado devido ao uso de 
veneno para eliminar as pragas da lavoura. O uso in-
controlável desses produtos agrícolas tem contamina-
do animais, vegetais e até os lençóis freáticos. Como 
consequência temos as doenças sem diagnósticos 
preciosos.

Com tamanho descontrole, a poluição do ar tem 
causado o aumento das doenças respiratórias, princi-
palmente nas crianças. No período do inverno, o clima 
frio e seco tem aumentado doenças como bronquite, 
pneumonia e até doenças cardiovasculares.

É bom lembrar que temos convivido também 
com a poluição sonora. o barulho intenso nas gran-
des cidades não permite que as pessoas descansem, 
causando, assim, irritabilidade e cansaço mental, cau-
sando o que poderíamos chamar do mal do século 
XXI: o estresse.

Diante disso, peço que sejamos mais coerentes 
com o meio ambiente, pois dele depende a sobrevi-
vência da humanidade. 

A Lei nº 6.938, de 1881, deu rumo à política am-
biental, trazendo a responsabilização objetiva e soli-
dária aos causadores de dano ambiental e instituindo 
a necessidade de obtenção de licenciamento prévio e 
de revisão das atividades poluidoras. 

Atualmente, o Brasil tem uma das legislações 
mais avançadas do mundo quanto ao meio ambiente. 
Somos pioneiros em energia limpa e no uso de fontes 
alternativas, como o biodiesel e o etanol.

Sabemos que no contexto de nossas políticas pú-
blicas, o Brasil muito tem feito para o enfrentamento do 
problema, tornando-se uma das principais referências 
mundiais quanto à conquista de soluções adequadas 
perante esse gigantesco desafio. Estamos engajados 
a fazer ainda mais, no âmbito de um esforço verdadei-
ramente global de combate à poluição.

Muito obrigado.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados e todos os que assistem aos nossos 
trabalhos pela TV Câmara, PETROBRAS e pré-sal 
são os assuntos de que mais se falam pelos corredo-
res desta Casa. Não poderia deixar de vir a esta tribu-
na para parabenizar uma usina que ao longo de sua 
existência enfrentou várias secas, a queda no preço 
do açúcar e até mesmo o fracasso do PROÁLCOOL. 
Estou falando da usina Petribu, que completa 100 anos 
de fundação. 

A usina, cujo nome significa “nascente de águas 
claras”, começou a produzir açúcar e álcool na cidade 
de Lagoa de Itaenga, em Pernambuco, e desde então 
tornou-se uma das maiores usinas do Estado e hoje é 
referência no setor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
tem destaque quando se trata de energia limpa e re-
novável. Em pesquisa recente, o Estado americano 
da Califórnia elegeu o álcool brasileiro, produzido da 
cana-de-açúcar, como principal produto no combate ao 
aquecimento global, e a Petribu tem muito a ver com 
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isso. Atualmente, a empresa processa 1,5 milhão de 
toneladas de açúcar por safra, que são transforma-
dos em açúcar, álcool e energia. Só para se ter uma 
ideia, a Petribu vende cerca de 100 megawatts/hora 
de energia por ano, quantidade essa que é suficiente 
para abastecer uma cidade com cerca de 35 mil ha-
bitantes em 1 ano.

A usina também tem investido em processos 
que garantem a proteção ao meio ambiente e o cui-
dado com as pessoas em todos as esferas da cadeia 
produtiva. O Grupo Petribu mantém a Escola Josepha 
Petribu, instalada na área da empresa e criada pela 
matriarca da família, Helena Petribu, para crianças e 
adolescentes de 4 a 18 anos. Hoje, a escola atende 
a 300 alunos, todos filhos dos empregados da usina. 
Cabe ressaltar que a escola é mantida com recursos 
próprios, assim como o material didático, os uniformes, 
o transporte e as 2 refeições diárias que são ofereci-
das aos alunos.

Finalizo parabenizando o Diretor, Jorge Petribu, 
e todos os funcionários dessa importante usina, que 
tanto contribuem não só para o desenvolvimento de 
Pernambuco, mas para o crescimento do Brasil. 

Obrigado.
O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a realização da 3° Conferência Nacional 
de Aquicultura e Pesca em Brasília é o coroamento de 
uma série de iniciativas de sucesso que consolidaram 
a pesca e seus profissionais em todo País. Sem em-
bargo, a pesca e aquicultura no Governo Lula alcan-
çaram o status de atividade econômica reconhecida 
oficialmente por sua importância estratégica e enorme 
perspectiva em termos de desenvolvimento e expansão. 
O Brasil parece mesmo disposto a apostar no setor 
que hoje, em termos mundiais, movimenta US$150 
bilhões e garante emprego a cerca de 35 milhões de 
trabalhadores.

Basta lembrar que foi neste Governo onde foi 
criado o Ministério da Pesca e Aquicultura, ora com a 
autonomia político-administrativa e financeira neces-
sárias para a elaboração e implementação de políticas 
públicas para o setor. Sem esquecer ainda da sanção 
da chamada Lei da Pesca, que conferiu aos pescado-
res, artesanais e industriais o reconhecimento oficial 
da profissão, com benefícios e direitos trabalhistas 
assegurados em lei. A cobertura legal chega mesmo 
ao seguro-desemprego na época do chamado defe-
so, quando a pesca fica proibida por lei para garantir 
a reprodução das espécies.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 3° Con-
ferência tem hoje um papel fundamental para toda a 
classe pesqueira do Brasil. Ela deverá servir de apre-

sentação e balanço das políticas públicas já implantadas 
para o desenvolvimento sustentável do setor e deverá 
contar com mais de mil delegados representando pes-
cadores e aquicultores de todo o País. Vai ser uma chan-
ce imperdível para troca de ideias e experiências dos 
profissionais que, no Brasil, movimentam atualmente 
cerca de R$3 bilhões, com uma produção do pescado 
em torno de 11 milhões de toneladas num universo de 
aproximadamente 3,5 milhões de trabalhadores.

O Acre hoje já conta com mais de 5 mil pescado-
res artesanais cadastrados em cerca de 14 colônias de 
pescadores espalhadas pelas diversas regiões pisco-
sas do Estado. Um número crescente de aquicultores 
vem introduzindo novos tipos de peixes, diversificando 
a oferta e garantindo ainda a comercialização no perí-
odo de entressafra. Sem dúvida alguma, a pesca hoje 
no Acre já desponta como uma atividade econômica 
considerável, não apenas para sustento próprio como 
também para o consumo de uma população que a cada 
dia consolida o pescado em sua dieta alimentar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde o 
início de meu mandato elegi a pesca dentre as priorida-
des de minha atuação parlamentar. É para o setor que 
dirigi uma série de benefícios através da elaboração 
de emendas individuais. Com elas, consegui a compra 
de caminhões frigoríficos, a instalação de fábricas de 
gelo, entrepostos de pesca, além da aquisição de kits 
de pesca para um melhor aparelhamento do pescador. 
São iniciativas que atestam meu empenho e determi-
nação em trabalhar por toda a categoria.

Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero aqui alertar para o gravíssimo equí-
voco que está sendo cometido contra a região norte de 
Minas Gerais, em virtude do enquadramento indevido 
feito por meio do Decreto nº 6.660, de 2008, que, de 
modo incompreensível, classificou-a como parte inte-
grante do Bioma Mata Atlântica, quando em verdade 
a nossa região pertence ao Bioma da Caatinga. 

As consequências desse gravíssimo erro já estão 
sendo sentidas na região, pois muitos produtores estão 
sendo multados. Saliento que, se esse grande equí-
voco da lei não for evitado, essa importante atividade 
econômica será destruída, e teremos o fechamento 
de mais de 250 mil postos de ocupação e emprego, 
com danos irreversíveis para toda a cadeia econômi-
ca da região.

Para maiores esclarecimentos, o Decreto nº 6.660, 
de 2008 foi expedido para regulamentar a Lei Federal 
nº 11.428, de 2006, que trata da preservação da Mata 
Atlântica e busca com justiça preservar os remanes-
centes ainda existentes. Esse também é o nosso ponto 
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de vista, uma vez que a Mata Atlântica tem sido reite-
radamente desmatada ao longo dos anos. 

Acontece que o norte de Minas não é e nunca foi 
integrante da Mata Atlântica. E, com essa loucura de 
se colocar a mata seca como Mata Atlântica, a região 
norte de Minas está obrigada a preservar 100% de 
suas matas, inclusive as terciárias (capoeiras), invia-
bilizando completamente a atividade rural. 

Em todo o território nacional, a questão do des-
matamento é regulada pelo Código Florestal. E, por 
esse instrumento, os produtores são obrigados a pre-
servar 20% da área florestal, podendo trabalhar em 
80% dela com pastagens e outras culturas. Em Minas 
Gerais foi editada lei que, por acordo entre o Governo 
e entidades representativas dos produtores, definiu que 
a região poderia utilizar 70% da área, preservando os 
demais 30% em reservas florestais. 

Assim, ao definir que a região norte de Minas 
pertence ao Bioma Mata Atlântica, comete gravíssimo 
equívoco, punindo indistintamente aqueles que residem 
em área de Caatinga, pois transforma, por decreto, uma 
região de Caatinga em Mata Atlântica, como se fosse 
possível transformar água em vinho também através 
de um decreto.

Com a confusão gerada pela edição desse decre-
to, os produtores rurais estão sofrendo pesadas multas 
financeiras, decorrentes do rigor excessivo. E, para não 
serem penalizados, estão deixando de produzir. Com 
isso, está havendo imediata desvalorização das terras 
da região, já tão castigadas pela aridez do sertão. 

Para exemplificar, estão multando quando o pro-
dutor roça uma área de pastagem para recuperação. 
Isso porque na região a vegetação é muito exuberan-
te e se recupera em 1 ou 2 anos. Como a região per-
de muito pasto em decorrência das secas, torna-se 
necessário recuperar aquela pastagem. Ora, se não 
se pode roçar mesmo uma área, consequentemente 
não se podem recuperar pastagens. Nesse sentido, 
podemos constatar o que está acontecendo com os 
produtores da nossa região.

Se analisarmos, ao longo dos anos, os mapas dos 
biomas do Brasil, constataremos que a região norte de 
Minas Gerais pertence ao Bioma da Caatinga. Agora, a 
exemplo dos Governos imperialistas, como num passe 
de mágica, refizeram o mapa e consideraram toda a 
região como pertencente à Mata Atlântica.

Para maior esclarecimento dos que editaram 
esse decreto sem o conhecimento da região, o Bioma 
Caatinga da nossa região é o mais preservado e de 
maior cobertura vegetal do Estado de Minas Gerias, 
com preservação de 53% (cinquenta e três por cento), 
o que descaracteriza ainda mais a definição dada pelo 
Decreto nº 6.660, de 2008.

Há algumas medidas que podem ser tomadas 
para evitar esse grave equívoco. Primeiramente, de-
vemos fazer a correta definição dos biomas da região. 
Segundo, por se tratar de matéria concorrente entre 
União e Estados, cabe à União definir as normas gerais 
e, aos Estados, definir normas específicas de acordo 
com as suas peculiaridades regionais. Nesse sentido, 
o Governo de Minas Gerais reconheceu, por meio da 
Lei Estadual nº 17.253, de 2008, que a alteração do 
uso do solo nas áreas de ocorrência da mata seca 
obedecerá ao disposto na lei estadual, que exige a 
preservação de 70% da reserva. 

Reiteramos que a lei estadual tem o cuidado de 
preservar os remanescentes de Mata Atlântica existen-
tes na região, quando estabelece que suas disposições 
não se aplicam às áreas de ocorrência de floresta es-
tacional decidual sob domínio da Mata Atlântica, regi-
das pela Lei Federal nº 11.428, de 2006. Ou seja, as 
florestas que por acaso ainda remanesçam da Mata 
Atlântica da região continuam com aparato legal para 
a sua proteção. 

Entendo que, por se tratar de matéria concor-
rente, em que a União estabelece normas gerais, e os 
Estados definem de acordo com suas peculiaridades, 
deveríamos obedecer ao disposto na Lei Estadual nº 
17.253, de 2008. Mas, como os produtores rurais ficam 
com receio de desobedecer às normas federais, o mais 
salutar seria que o Governo Federal readequasse as 
suas normas, para evitarmos contratempos com órgãos 
fiscalizadores, ou então que imediatamente a nossa 
região fosse declarada como de interesse social, o que 
resolveria a questão.

Reforçamos aqui a crítica contra esse lastimável 
equívoco que está sendo cometido contra a região norte 
de Minas, sendo uma das maiores exclusões socioe-
conômicas já ocorridas no Brasil. Se forem aplicados 
os dispositivos do Decreto nº 6.660, de 2008, em vez 
da Lei Estadual nº 17.253, de 2008, estaremos con-
denando a região, de forma inexorável, ao aprofunda-
mento da miséria, com reflexos altamente negativos 
no PIB regional, queda no Fundo de Participação dos 
Municípios e do IDH, execução das hipotecas rurais, 
crise de liquidez no comércio, restrição para os profis-
sionais liberais, entre outras perdas.

Vejam bem, Srs. Deputados, o que vem ocorrendo 
com esta região: primeiro, trata-se de uma região seca, 
cuja única atividade geradora de emprego e renda é 
a pecuária de corte, a pecuária leiteira; segundo, está 
localizada no semiárido, com alto índice de pobreza e 
com um dos piores IDH do País; terceiro, se se proí-
be a atividade rural, cria-se um estado de calamidade 
pública, com aumento da pobreza e do desemprego 
e instalação do caos econômico e social, com con-
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sequências imprevisíveis; quarto, como conceber a 
penalização de uma região injustiçada a vida inteira à 
custa única e exclusivamente do seu povo? Quem se 
responsabilizará por tamanha tragédia?

A meu ver, a solução para evitar esse desastre 
seria definir corretamente a região como pertencen-
te ao Bioma Caatinga ou declarar o norte de Minas 
como região de interesse social, o que conciliaria a 
legislação federal com a legislação do Estado e evi-
taria quaisquer danos imprevisíveis aos sofridos pro-
dutores da região.

Portanto, a população do norte de Minas espera 
com grande ansiedade a reversão dessa equivocada 
medida. A região conta com o apoio do Governador 
Aécio Neves para evitar essa tragédia anunciada. E 
gostaríamos de contar também com a compreensão 
do Governo Federal para a readequação dos termos 
do Decreto nº 6.660, de 2008, com a consequente 
apresentação de propostas para reverter os equívocos 
cometidos contra a região norte de Minas Gerais.

O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/
PMDB – MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos anos, o 
serviço público tem atraído um contingente cada vez 
maior de brasileiros, mas com frequência os candida-
tos enfrentam regras de seleção ambíguas, critérios 
de avaliação obscuros ou exigências totalmente des-
cabidas. Merece destaque e elogio, portanto, o decreto 
assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 
fixar normas gerais relativas a concursos públicos no 
âmbito da Administração Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional.

O número de processos seletivos aumentou mui-
to desde que a Constituição de 1988 estabeleceu o 
concurso como condição para investidura em cargo ou 
emprego público. Surgiram também novas demandas 
da sociedade, a exigir a ampliação dos quadros de 
servidores, e, a par disso, a necessidade de reposição 
foi acelerada pelo incremento das aposentadorias, em 
função da reforma da Previdência.

Enquanto o leque de ofertas se abria, as crises 
econômicas, o desemprego e a rotatividade exagerada 
no setor privado fizeram aumentar o interesse pelos 
concursos, pois os candidatos passaram a valorizar 
a segurança do serviço público. Onde antes surgiam 
umas poucas centenas de candidatos, agora apare-
cem milhares ou dezenas de milhares.

Em muitos casos, porém, o que era visto como 
uma grande oportunidade resultou apenas em decep-
ção, queixas e até denúncias de fraude, já que não 
havia adequada regulamentação dos concursos.

No Distrito Federal, a Câmara Legislativa apro-
vou, em 2005, uma lei para discipliná-los, mas a sua 

vigência foi suspensa pelo Poder Judiciário. Diante 
dessas incertezas, até uma entidade privada, a Asso-
ciação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, 
anunciou a elaboração de material informativo sobre 
os direitos dos candidatos, que, aliás, ganharam tam-
bém um apelido: “concurseiros”.

Tudo isso demonstra a importância do Decreto 
nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, que estabelece 
medidas para o aprimoramento da Administração Pú-
blica Federal e, entre elas, normas gerais relativas aos 
concursos. Além de trazer novidades de interesse dos 
candidatos, o texto ratifica critérios às vezes já adota-
dos espontaneamente, mas que agora passam a ter 
força normativa.

Não cabe detalhar aqui todas as disposições do 
decreto. Porém, posso ressaltar ao menos algumas 
delas.

Quando da autorização para realização do con-
curso, será determinado prazo não superior a 6 meses 
para a publicação do edital de abertura de inscrições. 
Com isso, não haverá mais aquelas autorizações que 
nunca se confirmam na prática, gerando falsas ex-
pectativas e apenas favorecendo a oferta de cursos 
preparatórios.

O prazo entre a publicação do edital e a realiza-
ção da primeira prova será de no mínimo 60 dias. Isso 
permite um tempo razoável para a preparação e dá aos 
candidatos mais garantias de equidade.

A realização de concurso público para formação 
de cadastro de reserva só poderá ser autorizada em 
caráter excepcional. Evitam-se, desse modo, os abu-
sos cometidos por administradores que oferecem va-
gas inexistentes.

O exame psicotécnico limitar-se-á à detecção 
de problemas psicológicos que possam vir a compro-
meter o exercício das atividades inerentes ao cargo 
em disputa, tornando-se, assim, menos suscetível a 
manipulações.

Escolaridade mínima e experiência profissional, 
quando exigidas, deverão ser comprovadas no momento 
da posse, nunca no ato de inscrição ou em qualquer 
etapa classificatória. Essa determinação parece óbvia, 
mas atende uma forte reivindicação, principalmente de 
candidatos mais jovens, que ainda estão concluindo 
uma faculdade, por exemplo, e têm seu acesso aos 
concursos bloqueado por falta de um diploma, que 
certamente poderiam apresentar alguns meses mais 
tarde, se efetivamente nomeados.

Esses poucos exemplos já evidenciam que o 
decreto assinado pelo presidente Lula representa um 
grande avanço. Maior ainda será se estendido aos 
Poderes Legislativo e Judiciário e observado também 
nos níveis estadual e municipal.
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Com normas claras de acesso aos cargos, es-
timulando a transparência, a administração pública 
brasileira só tem a ganhar. Congratulo-me, portanto, 
com o Governo Federal pela feliz iniciativa de discipli-
nar os concursos.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna parabenizar 
o Ministro José Múcio Monteiro, que merecidamente 
teve a sua indicação para integrar o Tribunal de Contas 
da União aprovada pelo Senado. Após cumprir com 
competência e habilidade a coordenação política do 
Governo Federal, à frente da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, o Ministro 
José Múcio é merecedor do nosso reconhecimento 
e respeito e certamente, com a sua conduta ilibada, 
calcada nos preceitos éticos, contribuirá com o papel 
fiscalizador do TCU.

Na oportunidade em que envio meus cumprimen-
tos ao Ministro José Múcio, desejando votos de pleno 
êxito na nova missão, transmito também felicitações 
a Alexandre Padilha, que, em substituição a José Mú-
cio, ocupará a Secretaria de Relações Institucionais. 
Ex-Chefe da Subsecretaria de Assuntos Federativos, 
o atual Ministro Alexandre Padilha, que tomou posse 
no último dia 28, possui todas as qualidades que o 
credenciam para ocupar o cargo. Certamente, com 
seu grande espírito conciliador, Padilha tornar-se-á o 
ponto de equilíbrio da base do Governo na Câmara, 
contribuindo para uma boa relação entre o Poder Exe-
cutivo e o Congresso Nacional.

Desde o início do Governo Luiz Inácio Lula da 
Silva o Ministro Padilha já vem ocupando cargos es-
tratégicos, o que comprova a sua sensibilidade e a sua 
capacidade para a formulação de políticas públicas e 
o fortalecimento do pacto federativo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, deixo aqui mais uma vez registrados os meus 
cumprimentos ao Ministro José Múcio Monteiro e ao 
atual Ministro Alexandre Padilha, que assume efetiva-
mente o cargo de coordenador político do Governo, 
na expectativa de que ambos continuem atuando com 
habilidade e competência nos seus respectivos cargos 
e possam contribuir para reforçar a construção política 
e acelerar o desenvolvimento do nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna com 
muita emoção para saudar o amigo e companheiro Ale-
xandre Padilha, que, merecidamente, tomou posse na 
data de ontem como Ministro-Chefe da Secretaria de 

Relações Institucionais. Um dos mais cobiçados car-
gos do Poder Executivo contará com um jovem médico 
que até ontem chefiava com maestria singular o rela-
cionamento do Governo Federal com Governadores e 
Prefeitos de todo o Brasil, independentemente da rela-
ção partidária, sempre preocupado com a integração 
entre as instituições.

Uma das mais concorridas solenidades de posse, 
contou com a presença de inúmeros Prefeitos, Deputa-
dos e Senadores, querendo saudar o novo Ministro, que, 
apesar de jovem, tem um vasto curriculum. Formado 
em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP, com curso de pós-graduação em doenças 
infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, trabalha também com 
saúde indigenista.

Integrando a Câmara Federal pelo Estado da 
Paraíba em meu primeiro mandato, cabe-me ressaltar 
que, como Chefe de Assuntos Federativos, o agora Mi-
nistro Alexandre Padilha conseguiu vários benefícios 
para a minha Campina Grande, para a implementação 
de projetos sociais, pois intermediou a liberação de 
muitos recursos para a Paraíba.

A mudança na Chefia do Ministério das Relações 
Institucionais é sempre um momento ímpar na vida da 
instituição, na medida em que exterioriza e, ao mesmo 
tempo, dá vitalidade e maior autonomia para a relação 
entre as instituições. E, no caso, é importante destacar, 
a nomeação recaiu sobre um dos mais competentes 
assessores do Palácio do Planalto e que detém a con-
fiança total do Presidente Lula.

Tenho certeza, Srs. Deputados, de que a renova-
ção no Ministério das Relações Institucionais contribui 
indubitavelmente para a interligação entre o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário. Ao contrário do que alguns 
imaginam, não contamina a atividade institucional, mas 
sim a qualifica e a legitima.

O reconhecimento que a sociedade defere às 
instituições, principalmente àquelas ligadas ao Go-
verno Federal, é fruto do trabalho sério de homens 
como Alexandre Padilha, que galgou por competên-
cia o cargo de Ministro das Relações Institucionais, 
e somente ele poderia com grande magnitude ser o 
substituto de um grande articulador político chamado 
José Múcio Monteiro, que vai compor o Tribunal de 
Contas da União.

Meu caro Alexandre Padilha, o vigor institucional e 
a disposição pessoal sempre demonstrados por V.Exa. 
na atividade institucional enchem de orgulho todos os 
paraibanos. Vestidos pelo sentimento de justiça e igual-
dade social, transmitem a certeza de que sua pessoa 
se encontra plenamente capacitado para o exercício 
do cargo conferido pelo Presidente Lula.
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Tenho certeza de que sua jornada nunca foi de 
tomar atalhos ou de se conformar com menos. Nunca 
foi um caminho para os fracos de espírito ou para os 
que preferem o lazer ao trabalho, ou buscam apenas 
os prazeres da riqueza e da fama, ao contrário de 
V.Exa., que assumiu o risco do longo caminho tortuo-
so e acidentado, mas que com glória o levará à pros-
peridade e à vitória.

Para todo lugar que olharmos há trabalho a ser 
feito. A situação da economia pede ação ousada e rá-
pida, e temos a plena convicção de que o Presidente 
da República escolheu com precisão cirúrgica a pessoa 
qualificada para o elo entre o Executivo, o Legislativo 
e o Judiciário.

Tenho também a compreensão dos desafios a 
serem enfrentados, e não são poucos, tendo em vista a 
magnitude das funções e da importância do Ministério 
das Relações Institucionais, mas sabemos que V.Exa. 
tem consciência plena da responsabilidade que assu-
me, tem firme compromisso institucional e já revelou 
o propósito de atuar cooperativamente no avanço do 
Brasil e de suas instituições e tem tudo para se trans-
formar em um dos melhores e mais atuantes Ministros 
do Governo Lula, pois a coragem, aliada à competência, 
o qualifica para estar à frente desse Ministério.

Eu quero lhe dizer, Ministro Padilha, que nós do 
Parlamento brasileiro temos a consciência da sua re-
lação pessoal com esta Casa democrática. V.Exa., que 
já se revelou um grande articulador político que muito 
trabalhou em prol dos Estados e dos Municípios, hoje 
nos contempla na Chefia do Ministério das Relações 
Institucionais, honrando sua vida pública e trabalhando 
cada vez mais por este País. 

Sem constrangimento, tenho convicção de que 
deixa a Secretaria de Assuntos Federativos com um 
conjunto de amizades, de afetos, de relações de cum-
plicidades positivas e honestas com todos os seus 
servidores, todos os seus funcionários. Temos a con-
vicção, a certeza que V.Exa. vai comandar as relações 
institucionais fazendo trabalho sério, digno e compe-
tente nas suas ações, como sempre fez ao longo da 
sua história pública em prol do Brasil.

Minhas sinceras felicitações ao novo Ministro das 
Relações Institucionais. Que receba a proteção divina 
nessa nova trajetória, ocupada por merecimento, são 
os votos de todos os paraibanos e desta tribuna na-
cional, em nome do Brasil.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Manifesto a necessidade de 
conclusão dos debates e da votação do Projeto de Lei 
Complementar 306/08, que regulamenta a Emenda 
Constitucional 29 – responsável por definir percentu-
ais de recursos a serem aplicados pela União, pelos 

Estados e pelos Municípios na área de saúde, tudo 
em face da dificuldade financeira enfrentada pelo se-
tor de saúde. 

O Sistema Único de Saúde – SUS vive uma séria 
crise e sem sombra de dúvida não se sustentará sem 
que novos recursos alavanquem as suas despesas. 
Com a criação da Contribuição Social para a Saú-
de (CSS), deverão ser injetados em torno de R$12,5 
bilhões a mais no setor da saúde pública no Brasil 
por ano, a partir de 2010, levando um maior alívio e 
conforto para os que utilizam os centros de saúde e 
hospitais, bem como um melhor aparelhamento do 
setor no combate mais rápido e específico às doen-
ças epidêmicas.

As economias mundiais investem razoavelmente 
na saúde, pois são sabedoras de que não existem limi-
tes na busca tecnológica e sempre acrescentam custos 
para sua implementação. De outra sorte, a indústria 
farmacêutica explora desde os países economicamen-
te desenvolvidos chegando até os subdesenvolvidos, 
exercendo uma pressão inflacionária e explosiva no 
setor da saúde.

O projeto de lei que deverá regulamentar a Emen-
da Constitucional 29, ou seja, Contribuição Social para 
a Saúde (CSS), é fundamental para o avanço do SUS 
e quiçá para a sua sobrevivência, sendo imperiosa a 
necessidade de estabelecer recursos definitivos para 
a saúde dos brasileiros. 

Sras. e Srs. Deputados, todos sabemos que as 
despesas do setor da saúde crescem sempre acima 
do PIB nacional, e suas causas também são bastante 
conhecidas, como os custos de tecnologia e farma-
cêutico, a busca incessante pela longevidade, as do-
enças da vida moderna, as doenças epidêmicas que 
ainda assolam parte do território nacional. Tudo isso 
conspira contra o equilíbrio das contas do sistema de 
saúde nacional. 

O projeto de lei ora em apreço trata exatamente 
do fim de o financiamento dos SUS permanecer vin-
culado ao crescimento do PIB e visa definir as obri-
gações do Governo Federal quanto à fonte de recur-
sos destinados à saúde, que sejam suficientes para 
o financiamento da saúde, entre eles a Contribuição 
Social para a Saúde – CSS. 

A grande maioria da imprensa vê nesse projeto 
de lei uma manobra do Governo Federal para tentar 
ressuscitar a CPMF, e todos os argumentos são uni-
camente voltados para a carga tributária do contribuin-
te. Nenhum comentário a favor do povo sofrido e que 
não tem condições de contratar um plano de saúde 
ou sobre as necessidades do financiamento do setor 
de saúde para combater desde a dengue até a gripe 
de estação, bem como do financiamento de leitos de 
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UTI e transplantes, entre outras necessidades da saú-
de nacional.

A CSS, diferentemente da CPMF, é uma contribui-
ção criada e pensada para ser específica e exclusiva 
da saúde. A alíquota será bem menor, apenas 0,1%, e 
incidindo apenas sobre as faixas de maior poder aqui-
sitivo. Considerando que o salário médio do cidadão 
brasileiro seja próximo a R$1.200,00, a contribuição 
mensal média será de R$1,20 por trabalhador. Quan-
do a CPMF foi extinta, nem indústria nem comércio 
repassaram um só centavo da economia gerada para 
o consumidor.

Os que se insurgem contra a CSS são as classes 
alta e média alta, as grandes empresas, os grandes 
industriais, os latifundiários e os que não querem ver 
o Brasil como um verdadeiro emergente ao primeiro 
mundo, recorrendo somente ao argumento da carga 
tributária, sem qualquer preocupação com os mais 
fracos, que necessitam de um sistema de saúde forte, 
como em todos os países verdadeiramente desenvol-
vidos que se preocupam primordialmente com a saú-
de de seu povo. 

Para concluir, Sr. Presidente, proponho que men-
tes retrógradas e insanas se aliem à ideia de vermos 
um Brasil diferente, a começar pela saúde, e que esse 
grande debate seja não para referendar o projeto de 
lei, mas sim para aclamar a saúde do povo brasileiro, 
que vem recebendo um precário atendimento, por vá-
rios fatores, sobretudo pela falta de recursos sazonais 
destinados à Saúde.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra à ilustre Deputada Solange 

Amaral.
 O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, em matéria publicada, 
na edição de domingo, do jornal O Globo, de autoria 
da correspondente daquele veículo de comunicação 
na Alemanha, vai inserida apreciação sobre o livro do 
economista alemão Alexander Busch, quando ali é 
ressaltado, explicitamente, que “o Brasil será potência 
econômica mundial”, de que é prova a ação do nosso 
Governo no combate à crise, embora faça advertência 
quanto à pobreza e à violência entre nós.

Referentemente à conjuntura que decorreu do 
descontrole americano, registrado a partir de outubro de 
2008, ele enfatizou que “o Brasil está saindo mais forte, 
porque houve uma mudança de pesos, o que trouxe um 
novo equilíbrio, fortalecendo o papel das economias 
emergentes, e porque o Brasil adotou medidas corretas 
no combate à crise”. E prosseguiu as suas considera-
ções sobre a magna questão, afirmando textualmente: 
“Confesso que até fiquei surpreso no início, porque ti-
nha a impressão de que houve demora na reação do 
Governo. Depois vi que a reação das autoridades foi 
certa. Pouco antes da falência do Lehman Brothers, a 
inflação era ainda um problema. Assim, a decisão de 
baixar os juros mais tarde foi inteiramente correta. As 
outras medidas – ampliação do crédito e redução de 
impostos – ajudaram a reanimar a economia”.

Em razão do prestígio incontestável do interlocu-
tor, a área econômica, integrada basicamente por Gui-
do Mantega e Henrique Meireles, deve ter-se sentido 
recompensada pela constatação de algo que somente 
agora é exaltado por quem tem credenciais para fazê-
lo, com irrestrita competência.

Aludindo, especificamente, ao quadro de pobre-
za, o Bolsa-Família foi considerado um grande passo 
para diminuir as desigualdades sociais, embora não 
haja sido instituída uma sistemática para combater a 
violência no território nacional.

Trata-se, desta maneira, de uma opinião abaliza-
da, cujo registro me dispus a fazer nesta tribuna, como 
forma de enaltecer o esforço até aqui despendido por 
Lula da Silva e sua equipe para transformar o Brasil em 
partícipe de um panorama que agora nos levou a com-
por o famoso G-20, juntamente com a China, a Rússia, 
a Índia e o México. Não fora o complicado problema de 
Honduras, nada teríamos a reclamar de nossa atuação 
no contexto mundial, ora elogiado indiscrepantemente 
por quem tem autoridade para fazê-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Solange Amaral.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de fa-
zer, no Grande Expediente, alguns registros sobre o 
trabalho do nosso mandato.

Hoje, por feliz coincidência, uma comitiva de mo-
radores do Rio de Janeiro, especialmente da região 
da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, de 
Jacarepaguá, com a participação da Câmara Comuni-
tária da Barra da Tijuca, da Associação Barra Alerta e 
do Vereador Carlo Caiado, vai hoje à noite à sede da 
ANAC, Sr. Presidente, expressar a revolta da popula-
ção carioca, da população fluminense, com as notícias 
veiculadas por jornais sobre a ativação de uma ponte 
aérea entre as cidades do Rio de Janeiro e São Pau-
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lo no Aeródromo de Jacarepaguá, pequeno aeroporto 
que nem merece esse nome.

Trata-se de um aeródromo cercado de prédios re-
sidenciais. E a cobiça do capital vive sempre tentando 
aprovar a operação de linhas regulares. O aeródromo 
serve apenas para algumas ações na plataforma da 
PETROBRAS – alguns pequenos jatinhos –, ou seja, 
não comporta uma ponte aérea.

Portanto, essa comissão de moradores, que con-
ta com a presença de André Duarte, ex-Subprefeito, 
de Kleber Machado e do Prof. David Zee, vai expres-
sar aos integrantes da área técnica da ANAC e à sua 
Presidenta a revolta dos moradores do Rio de Janei-
ro com a notícia de que se pode licenciar uma ponte 
aérea entre as cidades do Rio e de São Paulo. Hoje 
vamos entregar um documento à Sra. Solange Vieira e 
buscar a criação de uma comissão para acompanhar 
os estudos da ANAC.

Há menos de 2 anos, próximo a essa área, um 
avião sofreu acidente grave. A 40 metros brincava 
um grupo de crianças. O avião se vitimou na piscina 
de um edifício próximo. Portanto, é um risco imenso. 
Não queremos “Congonhas 2”, com os problemas de 
adensamento que existem na nossa cidade do Rio 
de Janeiro.

Quero fazer outro registro, Sr. Presidente, este 
com relação à aflição, à agonia dos funcionários da 
VARIG. Quinze mil pessoas – funcionários, aposen-
tados e pensionistas – aguardam ansiosamente que 
a Advocacia-Geral da União proceda à assinatura do 
acordo que vai resolver o passivo dessas famílias. 
Trabalhadores que contribuíram durante a vida inteira 
para o fundo de pensão, na hora em que necessitam 
buscar os seus recursos, lá não encontram os recursos 
dos quais o Instituto AERUS deveria ter cuidado como 
fundo de pensão – cuidado pelo Governo Federal.

Portanto, existe uma pendência na Justiça rela-
tiva a dívidas da União com a VARIG por conta dos 
planos econômicos que impediram o reajuste de tarifas 
e existe o passivo dos funcionários.

É preciso haver um encontro de contas, é preciso 
que seja feito esse acordo, porque a Advocacia-Geral 
da União vem demorando no atendimento aos pleitos 
de 15 mil pessoas que contribuíram, que trabalharam 
a vida inteira e que merecem ter os seus direitos re-
conhecidos.

Enviamos um ofício à Advocacia-Geral da União, 
cobrando a realização desse encontro de contas, desse 
acordo, como é da obrigação daquele órgão. E faço, da 
tribuna da Câmara dos Deputados, essa reivindicação, 
essa exigência à Advocacia-Geral da União, no sentido 
de que avance nas negociações com os familiares dos 

funcionários e dos aposentados da VARIG, pessoas 
que merecem ter a sua dedicação reconhecida.

Quero registrar também, Sr. Presidente, que nes-
te fim de semana, no Rio de Janeiro, foi promovida 
uma caminhada muito importante – não foi a primeira 
vez – De policiais militares e bombeiros, para exigir a 
aprovação da PEC 300, como ficou conhecida a pro-
posta, que visa garantir a equidade salarial a policiais 
e bombeiros militares.

Por que razão isso só acontece no Distrito Fe-
deral? Acho que os policiais do Distrito Federal têm o 
direito de receber 5 mil reais, 8 mil reais, mas também 
têm esse direito os policiais do Rio e de outros Esta-
dos. Todos eles têm esse direito.

Ficam, portanto, de maneira clara e definida, re-
gistrados o nosso respeito aos policiais e bombeiros 
militares e o nosso apoio à aprovação da PEC nº 300, 
porque não teremos segurança pública, a garantia de 
segurança para as nossas famílias e as autoridades 
da área, se na base os nossos policiais e os nossos 
bombeiros não forem reconhecidos e não tiverem aten-
dido o seu pleito salarial.

Foi bonita a caminhada no Rio de Janeiro. Ela 
já havia acontecido em outros Estados e na nossa 
cidade.

Quero hipotecar daqui a nossa completa soli-
dariedade aos familiares dos policiais militares e dos 
bombeiros militares, pela justiça desse pleito. E que-
ro dizer que vamos trabalhar, como o nosso partido, 
o Democratas, já tem feito, pela aprovação da PEC 
nº 300.

Sr. Presidente, quero falar sobre outro tema muito 
importante. Este ano a Câmara dos Deputados produziu 
legislação muito importante sobre adoção. A adoção 
é uma ação importante porque muitas vezes equili-
bra e resolve os problemas das crianças e dos jovens 
adotados, e esses adotados equilibram e ajudam as 
famílias adotantes a sobreviver e a avançar com seus 
vínculos afetivos. 

Esse tema está sendo tratado em uma novela 
de grande repercussão da TV Globo, veiculada em 
horário nobre. As entidades que cuidam desse tema 
alertam para o fato de que não se trata de privilegiar 
filhos adotivos ou filhos biológicos. A adoção garante 
às mães e aos pais a possibilidade de serem realmente 
mães e pais de filhos biológicos ou adotivos.

Já superamos a fase da adoção direta, do pre-
conceito em relação às crianças e aos jovens ado-
tados. Eu mesma apresentei projeto de lei que cria 
incentivo à adoção de irmãos. Essa é uma realidade 
que quem faz trabalho social, como eu faço na minha 
história, constata a cada momento, quando vai a um 
abrigo e vê que, no caso de irmãos, muitas vezes não 
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são adotados porque as pessoas evitam adotar mais 
de uma criança.

A legislação que o Congresso Nacional aprovou 
prevê a obrigatoriedade da adoção de irmãos. Imagi-
nem V.Exas. o que não significa para uma criança que 
já perdeu seus vínculos de paternidade ser também 
separada do seu vínculo afetivo com o irmão. 

E a novela vem tratando do tema porque envolve 
muitas pessoas. Todas as pessoas se mobilizam, pois 
é um veículo de muita audiência que revela a discri-
minação do filho adotivo em face do filho biológico e 
algumas polêmicas relativas a esse assunto. 

E algumas entidades exigem que a adoção seja 
de total e plena igualdade – igualdade nos vínculos 
familiares, igualdade na herança, na divisão do pa-
trimônio. Por essa razão, trata-se de decisão muito 
importante, que deve ser pensada pela área social, 
pelos casais, pelos Juizados da Vara da Infância e da 
Adolescência. E o processo às vezes é demorado. Oi-
tenta mil crianças aguardam por adoção nos abrigos 
do Brasil, e 11 mil casais e adultos desejam adotá-las. 
Mas é preciso ter cuidado, é preciso ter conhecimento 
de que o fato de trazer um novo membro para a família 
precisa ser acompanhado.

Por esta razão, queremos fazer um alerta: o tema 
da adoção trata de igualdade familiar e de criação de 
condições para novos relacionamentos, de nova ale-
gria, de novos vínculos familiares, enfim, é um gesto 
de compreensão e de inclusão de crianças e jovens 
e não uma discriminação entre filhos biológicos e fi-
lhos adotivos. Todos são irmãos, todos são filhos de 
um novo lar que se completa quando chega um novo 
membro, uma criança, um adolescente, um menor ou 
irmãos, para dividir aquela situação. Quantos depoi-
mentos ouvimos de casais que não podem ter filhos 
ou de casais que têm um filho biológico e desejam 
constituir uma adoção? 

Os autores da novela já têm sido alertados pelos 
movimentos sociais que cuidam do tema da adoção. 
Esse assunto foi motivo de matéria nos jornais. Certa-
mente, é muito bom que os veículos de comunicação 
estejam tratando desse tema, mas sempre com as 
necessárias correções, para que possamos cada vez 
mais incentivar as pessoas, os adultos, as famílias a 
adotarem crianças e jovens, ajudando-os a encontrar 
o seu novo lar.

Ouço com prazer o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputada Solange, 
há poucos meses, talvez há 2 meses, o Presidente 
da República aprovou projeto oriundo desta Casa, 
de que foi autor o nosso colega João Matos, em que 
eram estabelecidas as novas normas do instituto da 

adoção. Nesta Casa, eventualmente por mim presidida 
na ausência do Presidente Michel Temer e do Secre-
tário Inocêncio Oliveira, coube-me naturalmente cum-
primentar o autor do projeto e saudar aquela iniciativa, 
que, formalizadamente vigorante, vai trazer tranquili-
dade àqueles que desejam realmente utilizar o novo 
instituto da adoção, dentro de parâmetros legais. É o 
registro que faço, homenageando também o autor do 
projeto, o nosso companheiro João Matos.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Exatamente, o 
Deputado João Matos.

Depois, esse projeto de lei foi encaminhado para 
o Senado. Finalmente, em agosto, foi sancionado como 
lei, que já cuida dos temas da adoção. 

O nosso Congresso, às vezes tão criticado, e 
muitas vezes com razão, deixa claro que também pro-
duz legislações da maior importância, tal como foi no 
caso desse tema.

Faço ainda 2 registros, Sr. Presidente. 
Ontem participei de audiência pública para a qual 

foi convidado o Presidente da PETROBRAS, represen-
tando a população do meu Estado, da minha cidade: a 
população do nosso Estado do Rio de Janeiro. Discu-
timos os problemas do marco regulatório do pré-sal, e 
expressei mais uma vez a importância para o Rio de 
Janeiro dessa riqueza. Afinal, o Rio de Janeiro é o pro-
dutor de 85% do petróleo do Brasil, com muita honra, 
assim como outros Estados têm outras produções.

O nosso Rio de Janeiro produz petróleo. Com 
base no que aprendi ontem, o pré-sal também está 
presente no Estado, pois vai do sul do Espírito Santo 
até o norte de Santa Catarina. 

Este é um tema novo, instigante. É preciso que 
se reverta em riquezas para o nosso País, sem que se 
afrontem o direito e o reconhecimento do direito do Rio 
de Janeiro em relação aos royalties e à participação 
especial na extração do petróleo.

Convém lembrar que não há apenas aspectos 
positivos neste cenário. Há também questões difíceis, 
a exemplo da extração de petróleo, dos riscos ambien-
tais e de adensamento das cidades em razão da busca 
por emprego. Há muita coisa envolvida, e as cidades 
merecem ser reconhecidas e ter a devida compensa-
ção e indenização.

Sr. Presidente, antes de encerrar esta breve parti-
cipação, não poderia deixar de registrar o que o mundo 
observa hoje. Refiro-me à escolha da cidade que se-
diará os Jogos Olímpicos de 2016. O Rio de Janeiro é 
sempre, por razões seculares e fundadas, a cidade na 
qual o coração do Brasil bate – o coração do Brasil está 
batendo no Rio de Janeiro, agora em Copenhague, na 
Dinamarca, onde se tomará esta decisão. 
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Participamos, ainda na administração do Prefeito 
Cesar Maia, dos Jogos Pan-Americanos. E muito do 
que se apresenta agora daquele evento é resultado do 
bom trabalho que o Comitê Olímpico Brasileiro fez e 
faz na defesa do Rio de Janeiro como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. E tudo isso se iniciou nos Jogos 
Pan-Americanos de 2007, advindo da trajetória e do 
acúmulo de experiências e oportunidades.

Portanto, o nosso Rio de Janeiro e o nosso Bra-
sil estão muito bem representados – as autoridades 
estão lá; o próprio Presidente da República para lá 
também já foi.

Ouço com prazer o Deputado Arolde de Olivei-
ra. 

O Sr. Arolde de Oliveira – Agradeço a V.Exa. a 
oportunidade deste aparte. Os temas que V.Exa. está 
abordando são muito pertinentes. Fico realmente feliz 
em poder participar deste momento, em que estamos 
todos com o coração batendo um pouco mais depressa, 
aguardando a decisão do Comitê Olímpico Internacional 
sobre a cidade que vai sediar as Olimpíadas de 2016. 
Sem dúvida nenhuma, este foi um trabalho contínuo, 
resultado de experiências acumuladas. Na Adminis-
tração Cesar Maia tivemos o privilégio de participar 
intensamente na preparação da realização dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007. Todos aqueles investimentos 
não foram em vão. Estão lá como base, como infraes-
trutura básica, para garantir um caderno de encargos 
que hoje é reconhecido pelo COI como sério, inclusive 
com as correções que tinham de ser feitas na parte de 
infraestrutura de transporte. De qualquer forma, é muito 
grande a nossa expectativa. São muito oportunas as 
considerações de V.Exa. Muito obrigado.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Agradeço ao 
Deputado Arolde de Oliveira.

Sr. Presidente, a apresentação das qualidades 
da nossa cidade, do nosso Brasil – o Rio de Janeiro 
está representando o Brasil –, foi das mais bem-suce-
didas, como estamos acompanhando pelos veículos 
de comunicação. O Rio de Janeiro tem muito a mos-
trar, e mostrou que acumula experiência para sediar 
grandes eventos esportivos internacionais. Os Jogos 
Pan-Americanos de 2007, que transcorreram em pa-
drão olímpico, demonstraram isso. 

Todos nós, brasileiros, estamos trabalhando e 
torcendo. A vitória da cidade do Rio de Janeiro re-
presentará muito mais trabalho, porque, aí sim, terá 
prosseguimento o que já se iniciou com os Jogos Pan-
Americanos de 2007. 

Estamos na torcida, com confiança, com a certeza 
de que a nossa cidade do Rio de Janeiro, em nome do 
Brasil, está muito bem preparada para ser escolhida. É 

bom lembrar que, pela primeira vez, ela passou como 
cidade finalista. Em outros momentos, o Brasil esteve 
entre as 9 cidades concorrentes. Só desta vez a cidade 
do Rio de Janeiro passou como cidade finalista.

Agradeço por esta oportunidade de prestar con-
tas do nosso mandato. Torço para que o nosso Rio de 
Janeiro tenha reconhecida a sua missão de ser a ci-
dade internacional do Brasil.

Obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para-

benizo a ilustre Deputada Solange Amaral pelo belís-
simo pronunciamento no Grande Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passo 
a palavra agora ao segundo orador desse período, o 
ilustre Deputado Luiz Bittencourt. 

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após mais de um ano de gestação, 
o Governo Federal finalmente apresentou a sua pro-
posta legislativa, com o intuito de estabelecer novas 
regras para a exploração das reservas de petróleo e 
gás natural nas áreas do pré-sal, proteger o patrimô-
nio nacional e conseguir os maiores benefícios para o 
povo brasileiro. Até aí, nada de mais. O problema está 
na forma e no tempo em que isso foi feito.

Estamos de acordo em que a matéria é comple-
xa e demanda realmente muita reflexão e prazos re-
lativamente longos para a tomada das decisões mais 
equilibradas. Porém, depois de uma razoável demora 
na elaboração de sua proposta, o Poder Executivo a 
remeteu ao Congresso Nacional com a solicitação de 
sua análise no prazo de urgência constitucional, o que 
significa que a Câmara e o Senado tinham, cada um, 
apenas 45 dias para realizar trabalho tão exaustivo e 
de tamanha responsabilidade para a gestão dos re-
cursos naturais de nosso País e de sua exploração em 
benefício do povo brasileiro.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 
Deputado Luiz Bittencourt?

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Pois não.
O Sr. Mauro Benevides – Queria cumprimentar 

V.Exa. pela abordagem de um tema de palpitância in-
questionável, e naturalmente ainda não sei e não pos-
so antecipar as conclusões que V.Exa. formulará em 
relação a esse seu pronunciamento. Agora, o ponto 
de vista que já expendi nesta Casa, com o apoio de 
alguns companheiros em pronunciamento anterior, 
é no sentido de que na distribuição dos royalties do 
petróleo promovamos o aquinhoamento de todas as 
Unidades federadas do Brasil, a fim de que não haja 
uma ampliação das desigualdades regionais. Se as-
sim procedermos, se o Congresso Nacional orientar a 
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discussão dessas matérias nessa diretriz, não há dú-
vida de que será algo extremamente proveitoso para 
permitir a equalização do nosso desenvolvimento com 
os recursos do pré-sal. Cumprimentos V.Exa. por essa 
abordagem de alto nível.

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Muito obrigado, 
nobre Deputado Mauro Benevides, pelo aparte de 
V.Exa. Certamente nosso pronunciamento será nes-
sa direção.

Depois, em razão de inúmeras pressões e recla-
mação generalizada de todo o Parlamento, foi retirado 
o pedido de urgência, mas combinou-se votar o proje-
to, da forma como estivesse, até 10 de novembro, ou 
seja, a extensão de prazo foi de apenas 2 semanas 
em relação à situação original.

O jornal Correio Braziliense, em sua edição de 
hoje, 30 de setembro de 2009, traz um caderno especial 
sobre este tema intitulado: Pré-Sal e o Futuro do Brasil 
– Para Mudar a História. O texto de apresentação, na 
página inicial que reproduzo a seguir, diz o seguinte:

“Alguns fatos e descobertas costumam 
mudar a história de países e do mundo, pela 
importância que têm e impacto que causam 
no planeta. Foi assim em meados do século 
XIX com o surgimento da moderna indústria 
do petróleo, que deflagrou uma vasta onda de 
industrialização nos Estados Unidos e Europa. 
Foi assim também no início da década de 70, 
quando os Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), levaram os preços do produto às al-
turas, causando um terremoto na economia 
global. A história se repete agora no Brasil. 
A descoberta do pré-sal, anunciada pela PE-
TROBRAS, tem o potencial para transformar 
radicalmente a vida dos brasileiros e fortalecer 
a posição geopolítica do País no exterior.

Por isso sua importância e reflexos de-
vem ser amplamente conhecidos e debatidos 
pela sociedade.”

Essa pressa na análise de 4 projetos de lei que 
tratam de assunto de importância tão capital para o 
País, para as atuais e futuras gerações, soa descabida 
e absolutamente fora de propósito, sendo totalmente 
contrária ao equilíbrio e temperança necessários em 
tal situação, para evitar que, por uma pressa sem sen-
tido, se venham a tomar decisões erradas e altamente 
danosas para o futuro do País.

O Sr. Pedro Chaves – Concede-me um aparte, 
Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Concedo um apar-
te ao Deputado Pedro Chaves.

O Sr. Pedro Chaves – Cumprimento V.Exa. por 
abordar um tema tão importante como esse, que está 
sendo debatido neste momento no Congresso Nacio-
nal: a questão do pré-sal. Nossa grande preocupação, 
como V.Exa. já abordou em seu pronunciamento, é a 
questão da partilha desses recursos que advirão des-
sa nova fonte de receita para nosso País. Sabemos 
que o Estados da Região Centro-Oeste, à qual V.Exa. 
pertence, como, por exemplo, o Estado de Goiás, têm 
obviamente muito interesse nessa discussão da par-
tilha dos recursos advindos do pré-sal. Portanto, por 
se tratar de um tema dos mais interessantes e dos 
mais debatidos nesta Casa ultimamente, cumprimen-
to V.Exa. e o parabenizo pelo pronunciamento feito 
nesta tarde.

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço a V.Exa. 
o aparte e incorporo a manifestação de preocupação 
também à minha tese, à nossa discussão sobre a dis-
tribuição dos royalties que vêm do pré-sal.

A questão do novo modelo de exploração petrolí-
fera nas áreas do pré-sal, substituindo o atual modelo 
de concessões pelo de partilha de produção, é bas-
tante complexa e está a exigir um debate bem mais 
aprofundado de todos os pontos envolvidos nessas 
proposições.

Apenas para se ter uma ideia da gravidade de 
tais problemas, há pouco tempo, um alto funcionário 
do governo da Noruega – país com importante produ-
ção e exportação de petróleo, onde vigora o regime 
de partilha de produção –, ao analisar as diferenças 
entre os regimes legais de seu país e do Brasil, no 
tocante à exploração petrolífera, disse achar o atual 
modelo brasileiro, baseado no regime de licitações e 
concessões, mais claro e mais equilibrado do que o 
de seu país!

Ora, se essa é a opinião de quem trabalha há 
tanto tempo num regime parecido com o que ora se 
deseja adotar em nosso País, perguntamos por que 
devemos copiar uma solução pior, se a que temos hoje 
é bem melhor.

Esse é apenas um dos aspectos que devemos 
levar em consideração, haja vista que a exploração 
das reservas estimadas de hidrocarbonetos do pré-sal 
envolvem a movimentação de recursos avaliados em 
até 7 trilhões de reais e interesses estratégicos para o 
desenvolvimento de nosso país, e também alargam as 
suas fronteiras. Por isso mesmo, creio que é absoluta-
mente insensato que as novas regras de exploração 
do petróleo em nosso País sejam votadas com tanto 
açodamento pelo Congresso Nacional.

Há, nas proposições que nos foram encaminha-
das pelo Executivo, vários pontos dúbios e obscuros, 
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que estão a exigir muito mais esclarecimentos e, caso 
necessário, uma completa reformulação.

Os textos desses 4 projetos de lei devem ser 
analisados à exaustão, a fim de evitar que eventuais 
equívocos sejam institucionalizados e materializados 
no texto legal, o que poderia causar perdas e prejuízos 
irreparáveis ao Brasil, ainda mais quando se tem em 
conta a colossal jazida que se acredita esteja contida 
nos reservatórios geológicos do pacote pré-sal, nas 
bacias costeiras brasileiras, estimada entre 40 e 80 
bilhões de barris equivalentes de petróleo.

Uma riqueza de tal monta, se realmente confirma-
da, além de garantir nossa independência energética 
por um longo período, permitiria ao Brasil alavancar, 
de maneira forte e sustentada, seu desenvolvimento 
econômico, permitindo acabar de vez com as dolorosas 
e gritantes desigualdades regionais e dar a todos os 
seus cidadãos iguais oportunidades de prosperidade, 
bem-estar e qualidade de vida. 

São grandes e vultosos os números apresenta-
dos, as reservas já conhecidas e estimadas, repito, 
incluindo os campos de Tupi, Iara, Guará, Parque das 
Baleias nas Bacias de Campos e Santos. Alcançam 
o patamar de 25 a 30 bilhões de barris, podendo, se-
gundo os mais otimistas, atingir a 80 bilhões de barris. 
Só a PETROBRAS planeja investir, entre 2009 e 2013, 
28,5 bilhões de dólares na exploração do pré-sal. Em 
10 anos, a população brasileira projetada poderá che-
gar a 210 milhões de pessoas e, com essa riqueza, 
nosso PIB quase duplicará, passando de 2,6 trilhões 
de dólares para 4,8 trilhões de dólares, ou seja, 2 ve-
zes maior que hoje. 

A participação do Brasil no PIB mundial passará 
de 2,5% para 4,0%, e a renda média do trabalhador 
brasileiro deverá subir para 21 mil e 500 dólares anuais, 
praticamente 50% maior do que o nível atual. 

É tudo que queremos, é tudo que desejamos para 
o País, um sonho, um novo momento. Mas, para que 
tal sonho se possa materializar, é urgente e necessá-
rio que voltemos nossa atenção especialmente para 
a análise de um ponto crucial da questão: a divisão 
dos royalties e demais participações governamentais 
resultantes da exploração do petróleo e do gás natural 
entre todos os entes federados.

O Sr. Leandro Vilela – Um aparte, nobre De-
putado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Concedo um apar-
te ao Deputado Leandro Vilela.

O Sr. Leandro Vilela – Quero parabenizar V.Exa. 
por abordar um tema tão importante para a Nação, para 
todos os brasileiros, especialmente quanto ao aspecto da 
participação de todos os Estados e, consequentemen-

te, de todos os Municípios brasileiros nos royalties do 
petróleo que será explorado no pré-sal. É uma riqueza 
do País que pertence a todos os Estados e Municípios 
brasileiros. Portanto, é mais do que justa e oportuna 
a manifestação de V.Exa. neste momento. Que todos 
nós possamos corroborar com V.Exa. contribuindo com 
esse tema. Parabéns pelo seu trabalho, por este tema 
importante que aborda neste momento. 

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço a ma-
nifestação, Deputado Leandro Vilela, meu colega de 
bancada. Sei da preocupação de V.Exa. no sentido de 
que essa discussão seja a mais ampla possível, for-
talecendo-se a repartição dos lucros e dos benefícios 
do pré-sal com todo o País. 

Na condição de Deputado Federal eleito por Goiás 
e representante do povo goiano, gostaria de chamar 
a atenção, em particular, para a necessidade de uma 
profunda alteração nas regras da divisão do montante 
desses recursos. As regras atualmente em vigor cristali-
zaram privilégios apenas para os Estados e Municípios 
litorâneos confrontantes com as zonas de produção 
petrolífera da plataforma continental responsáveis por 
mais de 90% da produção de petróleo nacional. 

Consideramos tais privilégios iníquos e absurdos, 
haja vista que, nos termos da nossa Carta Magna, to-
dos são iguais perante a lei, sendo vedado qualquer 
tipo de distinção entre os cidadãos brasileiros. Além 
disso, o petróleo e o gás natural, por serem recursos 
naturais provenientes do subsolo, pertencem à União, 
conforme se ler com clareza no Capitulo II, art. 20 da 
Constituição:

“Art. 20 São bens da União:
(...)
V – os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva;
VI – o mar territorial; 
IX – os recursos minerais, inclusive os 

do subsolo; 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo terri-
tório, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação 
financeira por essa exploração.” 

O Sr. Júlio Cesar – Deputado Luiz Bitten-
court...
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O SR. LUIZ BITTENCOURT – O que quero di-
zer com isso, Deputado Júlio? Que temos garantida, 
pela Constituição brasileira, a distribuição das riquezas 
que se encontram no nosso subsolo, que pertencem 
a todo o País.

Concedo um aparte a V.Exa.
O Sr. Júlio Cesar – Deputado Luiz Bittencourt, 

V.Exa. traz ao conhecimento desta Casa e do Brasil o 
problema de concentração de recursos dos royalties 
de petróleo. Já venho estudando esse tema há 3 anos. 
Inclusive, tenho um projeto, que já vai completar 3 anos, 
em que proponho a redistribuição dos royalties pelo 
modelo atual. Apresentei também uma proposição nas 
Comissões Especiais criadas agora para analisar essa 
questão da divisão dos royalties do pré-sal. V.Exa. cita 
o princípio constitucional que diz que a plataforma con-
tinental pertence à União, e somente a ela. Não existe 
lugar nenhum que diga que pertence a Estados ou a 
Municípios. A lei produzida por esta Casa tornou os 
Municípios confrontantes como se fossem produtores 
de petróleo. Há Município e Estado aqui que não produ-
zem um litro de petróleo e recebem 85% dos royalties 
– e cito o Estado do Rio de Janeiro. E mais, Deputado 
Luiz, há um Município do Rio de Janeiro, Campos, que 
recebe mais royalties do petróleo do que o conjunto de 
Municípios de 13 Estados brasileiros; recebem por ano 
de fundo de participação, quando a plataforma pertence 
à União, como bem falou V.Exa.. Quero cumprimentá-
lo. Já defendo, há 3 anos, o compartilhamento do pre-
sente sistema em vigor e do futuro do pré-sal. Eu me 
associo a V.Exa. e vou defender ardorosamente que 
os resultados desse recurso – que pertence à União e 
será investido lá – sejam distribuídos com todo o povo 
brasileiro. Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço a mani-
festação ao Deputado Júlio. Certamente, à medida que 
avançarmos nesse debate vamos incorporar também 
a tese que V.Exa. acabou de defender no seu aparte. 
Muito obrigado.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estas jazidas de petróleo do pré-sal pertencem a to-
dos os brasileiros, e não apenas a um seleto grupo de 
sortudos que, a se manterem as atuais determinações 
legais, delas se beneficiam enormemente, em detri-
mento de todos os seus demais concidadãos, habi-
tantes dos Estados mediterrâneos, como Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Rondônia, Acre e Roraima, e ainda o Distrito Federal, 
ou os daqueles outros Estados que, embora sendo 
também litorâneos, ainda não tiveram a boa sorte de 
ver encontrados, nas áreas da plataforma continental 
a eles confrontantes, jazimentos economicamente ex-

ploráveis de petróleo e gás natural, como é o caso, por 
exemplo, do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, 
Piauí, Maranhão, Pará e Amapá.

Como se vê, a expressiva maioria dos Estados 
brasileiros está excluída do recebimento dos royalties 
pela exploração de petróleo e gás natural.

Isso para não falar dos quase 5.600 municípios 
brasileiros, dentre os quais menos de 900 recebem 
recursos provenientes da exploração desses recursos 
naturais que, como já disse, pela nossa Constituição, 
são patrimônio de todo o povo brasileiro.

Assim, a atual legislação, no que tange à divisão 
dos benefícios econômicos provenientes da explora-
ção petrolífera no País, na verdade, criou brasileiros 
de primeira e de segunda classe. Os primeiros são 
os habitantes das regiões produtoras de petróleo; os 
outros, os dos demais Estados e Municípios, que não 
tiveram tal sorte e ficam impedidos de gozar dos pri-
vilégios desfrutados pelos habitantes dos Estados e 
Municípios mais bafejados pela sorte.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é urgente e imperativo que ajamos de maneira firme e 
decidida para modificar completamente tal estado de 
coisas, a fim de que possamos restabelecer critérios 
de justiça social, de desenvolvimento equilibrado e 
sustentável e de iguais oportunidades para todos os 
cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de privilégio 
ou distinção.

O Brasil que vai surgir após a exploração das 
riquezas descobertas no pré-sal não pode cometer 
contra seu povo as mesmas injustiças que o modelo 
de desenvolvimento atual cometeu. Vamos aproveitar 
essa oportunidade para romper definitivamente com a 
relação de pobreza, miséria e atraso na qual vive uma 
grande parcela de nossa gente.

Temos que distribuir de forma justa essas rique-
zas. Vamos construir um novo pacto federativo, comba-
ter o desequilíbrio regional, diminuir as desigualdades 
sociais e viver uma nova ordem política e econômica 
que elimine a vergonhosa e dicotômica existência de 
Estados ricos e pobres, regiões desenvolvidas e atra-
sadas.

Este é o grande desafio que se coloca agora 
diante de todos nós, para que façamos as mudanças 
que verdadeiramente possam transformar o Brasil no 
País dos nossos sonhos.

Caso assim não façamos, teremos lutado em vão; 
teremos desperdiçado mais uma oportunidade de tra-
zer prosperidade, progresso e bem-estar, de maneira 
equânime, para todos os brasileiros, em relação às tão 
festejadas jazidas petrolíferas do pré-sal.
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Por isso, Sr. Presidente, manifesto minha con-
fiança na sensibilidade e capacidade de trabalho de 
todos Congressistas, no sentido de transformar nos-
sos sonhos em realidade. Transformar as riquezas de 
nosso País na riqueza de todos brasileiros, de todos 
os Estados e de todos os Municípios.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luiz Bitten-
court, assumem sucessivamente a Presidência 
os Srs. Capitão Assumção, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, e o Sr. Inocêncio Oliveira, 
2º Secretário. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
encerrado o Grande Expediente. Para uma breve in-
tervenção, concedo a palavra, pela ordem, ao Depu-
tado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
presença nesta Casa da Prefeita Linda e do seu Vice, 
Marquinhos, do Município de Tarabai, e do Prefeito 
Brambilla, de Pirapozinho. 

Esses Prefeitos vieram à Câmara dos Deputa-
dos, em mobilização promovida pela Associação Na-
cional dos Municípios e pela Associação Paulista dos 
Municípios, pedir que votemos a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29. 

Desde 1988, quando foi realizada a 8ª Conferên-
cia Nacional de Saúde, sonhamos que o SUS não seja 
uma utopia. E, para isso, é necessário votar a regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 29.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero iniciar este pronunciamento com uma frase de 
Nicolau Maquiavel, que, no livro O Príncipe, diz que o 
povo conspira com quem o protege, justamente para 
falar da nossa peregrinação, com os nobres Deputa-
dos Major Fábio e Paes de Lira.

Temos ido a todos os Estados levar uma mensa-
gem àqueles que acreditam na verdadeira segurança 
pública e no piso salarial nacional dos policiais milita-
res e bombeiros militares, previsto na PEC nº 300. No 
dia 25, estivemos em Teresina, Capital do Piauí, com 
os Deputados Elizeu Aguiar, José Maia Filho e Ciro 
Nogueira. No dia 27, domingo, estivemos no Rio de 
Janeiro, onde contamos com a presença dos Depu-
tados Jair Bolsonaro e Arnaldo Faria de Sá, autor da 
proposta. Fiquei muito contente com a manifestação 

da Deputada Solange Amaral, que participa desde a 
primeira caminhada no Rio de Janeiro. 

Cada vez mais, os progressistas brasileiros sa-
bem quão é importante, pela primeira vez em nossa 
história, prestigiar os que nunca fecharam as portas 
para a Nação. 

É indispensável, portanto, que todos participem 
da campanha do piso salarial nacional, que vem sen-
do divulgado em todos os cantos do País. Em todos 
os lugares por onde andamos, percebemos o apoio 
popular à iniciativa. 

Repito o que proclamou Maquiavel: o povo cons-
pira com quem o protege. São manifestações com 10 
mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Em Belém do Pará, foram 
mais de 20 mil pessoas. 

Amanhã, estaremos em Belo Horizonte com os 
Deputados Leonardo Monteiro e Elismar Prado para 
mais uma audiência pública. E, nessa agenda, a cada 
lugar que formos convocados, levaremos essa mensa-
gem não somente aos bombeiros militares e aos po-
liciais militares, mas àqueles que serão beneficiados 
diretamente com o piso salarial nacional: a sociedade, 
que, pela primeira vez na história da Nação brasileira, 
terá um trabalhador de segurança pública com dedi-
cação exclusiva ao serviço.

E aqui eu me reporto ao Estado do Espírito San-
to, onde 90% dos trabalhadores de segurança pública 
estão no trabalho informal. Não porque queiram, mas 
porque são mal remunerados. Isso, infelizmente, acaba 
provocando complicações na vida dos policiais, como 
comprovam as estatísticas: a cada 17 horas, morre 
um trabalhador de segurança pública, na maioria das 
vezes no trabalho informal.

Dessa forma, ao registrar essas viagens, informo 
que amanhã estaremos em Belo Horizonte para levar 
a mensagem do piso salarial nacional aos policiais e 
bombeiros militares.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Dr. 
Paulo César. S.Exa. dispõe de 3 minutos. 

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29 e a criação da Contribuição Social para 
a Saúde – CSS)estão em reta final para votação nesta 
Casa. Falta apenas a votação de um destaque supres-
sivo. A CSS é a única solução viável para a crise da 
saúde, uma vez que a equipe econômica do Governo 
não aceita a correção do orçamento da saúde pelas 
receitas correntes brutas, fórmula considerada ideal. 
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A saúde tem um problema histórico de subfinan-
ciamento. Na condição de médico e de membro da 
Frente Parlamentar da Saúde, defendo a necessidade 
do aumento da participação do setor público no custeio 
da saúde, que vive uma distorção há décadas. 

O IBGE aponta que, no Brasil, atualmente, são as 
famílias brasileiras que mais aplicam recursos para ter 
acesso aos serviços de saúde. Da despesa de consu-
mo final com bens e serviços de saúde no País, 62% 
é de gasto particular e apenas 38% do Poder Público. 
O SUS atende a 80% da população brasileira e conso-
me 3,5% do PIB nacional, enquanto os demais países 
que possuem sistemas de saúde universais dedicam 
pelo menos 6% do PIB à saúde pública. Precisamos 
mudar essa situação. 

O orçamento do Ministério da Saúde é ajusta-
do com base na variação do Produto Interno Bruto. 
A saúde não pode ficar à mercê das turbulências da 
economia, porque em um ano o PIB pode apresentar 
um crescimento significativo e, no outro, um aumento 
menor. É preciso ter uma base econômico-financeira 
estável que lhe permita crescer, qualificar-se e atender 
às demandas da sociedade brasileira. 

Regulamentar a Emenda Constitucional nº 29 é 
definir o conceito de gasto com saúde, não permitindo 
o uso das verbas do setor em ações de outras áreas. 
A EC nº 29 estabeleceu limites mínimos de aplicação 
em saúde pública. Os Estados e o Distrito Federal de-
veriam gastar 12% de suas receitas no setor; os mu-
nicípios, 15%. O texto, no entanto, não definiu o que 
são gastos em saúde. 

Para elevar o patamar de financiamento do setor, 
há uma proposta no Congresso. Essa é a única propos-
ta que está na mesa: a que cria a Contribuição Social 
para a Saúde, que injetaria R$11,5 bilhões anuais no 
financiamento da rede pública. 

A única semelhança da CSS com a CPMF é o 
fato de tributar movimentações financeiras. 

A CSS tem alíquota praticamente simbólica, de 
0,1% – que representa o recolhimento de 10 centavos 
a cada mil reais movimentados – enquanto a CPMF 
tinha alíquota de 0,38% (quase 4 vezes superior). 

Outro motivo para o baixo impacto da CSS é o 
fato de que estarão isentas pessoas que contribuem 
para a Previdência Social e que ganhem menos de 
R$3.218,90 (teto máximo previdenciário). Além disso, 
nenhum aposentado ou pensionista do INSS terá que 
pagar a contribuição. 

A lei que cria a CSS garante a destinação total 
dos recursos arrecadados para a saúde, por meio de 
transferência do Tesouro Nacional ao Fundo Nacio-
nal de Saúde, enquanto a CPMF destinava apenas 

40% do dinheiro arrecadado para o Fundo Nacional 
de Saúde.

O projeto que está em votação na Câmara dos 
Deputados estabelece que o valor repassado para a 
saúde não pode ser reduzido de um ano para o outro. 
Pela Emenda Constitucional nº 29, o montante re-
passado ao Ministério da Saúde aumenta conforme 
o crescimento nominal do PIB. Com a aprovação da 
CSS, esse valor será acrescido ao Orçamento. Assim, 
o recurso total da saúde será resultado do valor do ano 
anterior corrigido pela variação nominal do PIB mais 
todo o valor arrecadado com a CSS. 

É possível fazer controle? Sim. Aposentados e 
pensionistas irão ganhar, no salário, o valor equivalente 
à CSS (exemplo: quem ganha R$1.000,00 passará a 
ganhar R$1.001,00)

Os outros contribuintes que ganham até 
R$3.200,00 terão o valor da CSS descontado da con-
tribuição mensal ao INSS.

A CPMF, inicialmente, deveria ter seus recursos 
destinados somente à saúde. Mas, quando assumiu 
o atual Governo, o Ministério da Saúde já tinha que 
dividir a CPMF com outras áreas. 

Essa situação, que já era preocupante, ficou ainda 
mais grave quando, no final de 2007, o Senado Federal 
derrubou a CPMF, o que fez com que se deixasse de 
acrescentar R$24 bilhões ao orçamento do Ministério 
da Saúde. Isso fez com que não fosse possível a ex-
pansão de várias políticas previstas pelo Governo. 

Para concluir, Sr. Presidente, saúde é a condição 
em que um indivíduo ou grupo de indivíduos é capaz 
de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessi-
dades e mudar ou enfrentar o ambiente. Saúde é um 
recurso para a vida diária, e não um objetivo de vida; 
é um conceito positivo, enfatizando recursos sociais e 
pessoais, tanto quanto as aptidões físicas. É um estado 
caracterizado pela integridade anatômica, fisiológica 
e psicológica; pela capacidade de desempenhar pes-
soalmente funções familiares, profissionais e sociais. 
É um estado de equilíbrio entre os seres humanos e 
o meio físico, biológico e social, compatível com plena 
atividade funcional. 

São coisas que afetam a vida e a segurança das 
pessoas no dia a dia. 

Pensem nisso.
Encerro este pronunciamento deixando um abra-

ço a minha amiga Maria Campos, de Cabo Frio, que 
fez aniversário ontem. Parabéns!

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Emiliano José e, em 
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seguida, aos Deputados Pedro Wilson, Manato e Mar-
çal Filho.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo à tribuna para falar sobre o nebu-
loso e escandaloso caso da Ilha do Urubu, ocorrido na 
Bahia, em novembro de 2006, quando estava em fim 
de governo o Sr. Paulo Souto, do DEM.

O ex-Governador da Bahia, Paulo Souto, está 
sendo acusado de ilegalidade por Rubens Luis Frei-
berger e seu advogado José César Oliveira, através 
de ação popular, que tramita no Tribunal de Justiça da 
Bahia, acerca do processo que envolveu a doação de 
terras da Ilha do Urubu, localizada no Município de 
Porto Seguro, área da Costa do Descobrimento, no 
extremo sul da Bahia.

De acordo com as informações fornecidas à im-
prensa pelo advogado César Oliveira, no Processo 
nº 359.983-3, ao final do seu governo, o Governador 
Paulo Souto doou a Ilha do Urubu aos herdeiros da 
família Martins, posseiros da área em questão. Quatro 
meses depois, os herdeiros venderam essas terras ile-
galmente – teriam que preservá-las por 5 anos –, por 
R$1 milhão, ao empresário Gregório Marin Preciado. 
Segundo Oliveira, mais ou menos 1 ano depois, Gre-
gório Preciado revendeu o terreno a um megaespecu-
lador belga, Philippe Meeus, por R$12 milhões.

Para o advogado, no mínimo, houve leniência por 
parte do Estado. O terreno vale, hoje, R$50 milhões, 
pois se trata de uma das áreas mais valorizadas da 
América Latina.

Nas denúncias, César Oliveira informa ainda que 
“Gregório Marin Preciado, espanhol, naturalizado bra-
sileiro, é casado com a prima de José Serra, Gover-
nador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da 
República. O Sr. Gregório Marin Preciado responde 
a uma ação penal do Ministério Público Federal por 
uma dívida de R$55 milhões, que foi perdoada irregu-
larmente pelo Banco do Brasil. Ele tomou também um 
empréstimo de R$5 milhões no Banco do Brasil e deu 
a Ilha do Urubu como garantia, enquanto litigava com 
a família Martins, disputando a posse da Ilha.

Sr. Presidente, ainda segundo o advogado, no 
ano de 1993, Gregório Marin Preciado havia contraído 
empréstimos no Banco do Brasil para duas empresas 
de sua propriedade – a Gremafer e a Acetato. Como 
não conseguiu pagar o débito, no ano de 1995, entrou 
em cena o Sr. Ricardo Sérgio, que, na época, era dire-
tor do Banco do Brasil e ficou conhecido por ser caixa 
das campanhas de José Serra e FHC. Ele conseguiu 
para Gregório Preciado um gracioso desconto de 16 
milhões de reais na tal divida.

Mas a coisa não parou por aí. Mesmo inadim-
plente, Gregorio Preciado arrancou outro empréstimo 
de 2,8 milhões de dólares no mesmo Banco do Brasil. 
Reportagem de maio de 2002, da Folha de S.Paulo, 
destacou que documentos internos do Banco tratavam 
aquelas negociações como heterodoxas e atípicas, e 
por isso, o agente financeiro começou a listar os bens 
do Sr. Preciado para arrestá-los.

Foi assim que se descobriu a propriedade de 
um terreno valiosíssimo no Bairro do Morumbi, onde 
José Serra era dono de metade e Gregório Preciado 
da outra parte. O terreno foi vendido rapidamente an-
tes de o Banco do Brasil fazer o arresto e ambos fo-
ram beneficiados.

No ano de 1996, Ricardo Sérgio – Diretor do Ban-
co do Brasil com influencia na PREVI – montou com 
Preciado o consórcio Guaraniana S/A. Segundo notí-
cias da época, o consórcio foi composto pela PREVI, 
Banco do Brasil e por fundos administrados pela insti-
tuição, e tem como sócia a Iberdrola, empresa gigante 
do setor energético. Ainda de acordo com o advogado 
José César Oliveira, a Iberdrola deu a representação 
da Guaraniana a Gregório Marin Preciado.

Com o processo de privatização ocorrido no Go-
verno Fernando Henrique, o consórcio montado pelos 
dois, o tesoureiro e o parente de José Serra, entre 1997 
e 2000, arrematou a baiana COELBA, a pernambuca-
na CELPE e a potiguar COSERN, e Gregório Marin 
Preciado, de inadimplente do Banco do Brasil, passou 
a ser o todo poderoso representante da Iberdrola no 
consórcio montado.

Sras. e Srs. Deputados, o aprofundamento das 
relações do então Governador Paulo Souto com Gre-
gório Marin Preciado culminou na doação da Ilha do 
Urubu, no dia 20 de novembro de 2006, após a sua 
derrota nas eleições.

Diante do escândalo, atualmente escancarado 
na mídia baiana, uma equipe de técnicos da Coorde-
nação de Desenvolvimento Agrário – CDA foi deslo-
cada para Porto Seguro a fim de fazer nova vistoria 
nas terras da Ilha do Urubu, certamente, para estudar 
a situação, analisar as irregularidades e adotar todas 
as providências cabíveis.

Na verdade, a doação da Ilha do Urubu após a 
derrota eleitoral de 2006 é apenas um pequeno episó-
dio da estratégia adotada pelo então Governador Pau-
lo Souto para prejudicar o novo governo. Para tanto, o 
ex-Governador executou 3 formas de ação: procurou 
cobrir o descalabro contábil e financeiro do seu final 
de mandato; beneficiou os amigos o máximo possível, 
e criou numerosas obrigações para o Governo Jaques 
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Wagner, deixando o terreno minado por verdadeiras 
bombas de efeito retardado.

No período compreendido entre 4 de outubro e 
dezembro de 2006, após ter tomado consciência da 
derrota eleitoral sofrida, o ex-Governador Paulo Sou-
to adotou diversas atitudes que chamam atenção, de 
forma negativa. São vários atos e fatos, que contradi-
zem a postura aparentemente republicana e civilizada 
assumida publicamente, mas que visavam impactar 
negativamente o próximo Governo. Partiu para a fa-
mosa política de terra arrasada.

Naquele período de apenas 3 meses, pode-se 
constatar no Diário Oficial do Estado que o Governa-
dor Paulo Souto, além da Ilha do Urubu, autorizou a 
outorga de 17 áreas de terra do Estado, e órgãos públi-
cos descentralizados doaram mais 12 imóveis e 1.043 
veículos. É uma autêntica farra do Urubu.

Inicialmente, o que mais surpreendeu foram as 
alterações produzidas no Orçamento 2006, na época 
ainda em curso, e até no Plano Plurianual 2004/2007. 
O volume de modificações oficialmente procedidas 
demonstrou o esforço para ajustar as contas estadu-
ais que desesperadamente o Governo, que acabava, 
tentava fechar até fins de dezembro de 2006, sob pena 
de colocar o Governador em situação de improbidade, 
passível de enquadramento legal. Só de alterações 
orçamentárias o ex-Governador baixou, em 3 meses, 
atos que atingiram a estrondosa quantia dos R$1,5 
bilhão. Considerando-se 60 dias úteis no período, 
perfaz uma média de R$25 milhões de modificações 
orçamentárias por dia.

O Sr. Paulo Souto, no afã de produzir receita para 
tentar fechar o caixa daquele ano, alterou, também, o 
prazo e o valor de recolhimentos do ICMS, visando 
antecipar arrecadação de 2007 para o exercício de 
2006, atingindo as principais empresas arrecadadoras 
do tributo no Estado, tais como as de telecomunica-
ções, energia elétrica e de petróleo, englobando um 
montante superior a R$70 milhões.

Por outro lado, abriu a famosa caixa de bonda-
des de última hora, distribuindo benesses aos seus 
amigos, bondades essas que viriam a vigir a partir de 
2007, ou seja, no novo Governo.

Como exemplo, o ex-Governador concedeu re-
missão parcial do ICMS e dispensou multas e acrés-
cimos moratórios para empresas de comunicação, 
beneficiando diretamente a Rede Bahia, propriedade 
da família de Antonio Carlos Magalhães, então seu 
chefe político.

Alterou, ainda, o regulamento do ICMS, desta vez 
para reduzir o imposto sobre a importação de nafta. Tal 
medida compensou uma grande empresa pela anteci-

pação, para dezembro de 2006, de receita que seria 
arrecadada em janeiro de 2007, possibilitando, assim, 
a redução do rombo do caixa estadual. 

Além disso, o ex-Governador distribuiu benefí-
cios tributários, incluindo, na última hora, 105 novas 
empresas em programas de renúncia fiscal, como o 
Desenvolve e o PROBAHIA.

Outros atos causaram estranheza, por sua di-
mensão e importância, e pelo fato de que poderiam 
ter sido implementados durante 3 anos e 9 meses de 
governo e vieram a ser adotados exatamente nos úl-
timos 3 meses, após a derrota eleitoral.

O Sr. Paulo Souto apresentou também projetos 
alterando a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 
Biodiversidade e a Política de Recursos Hídricos, e dis-
ciplinou os procedimentos de anuência prévia em áreas 
de proteção ambiental, além de aprovar norma técnica 
sobre pedidos de revisão de zoneamento ecológico– 
econômico. Tudo isso visando tornar a questão ambiental 
do Estado muito mais permissiva à degradação.

Considerando-se somente os maiores valores, 
que saltavam aos olhos no Diário Oficial do Estado, no 
período de outubro a meados de dezembro, constata-
ram-se 328 novos contratos ou aditamentos, perfazendo 
um total de quase R$160 milhões, o que dá uma média 
de mais de R$2,5 milhões de valor novo contratado por 
dia útil. É importante destacar que, tentando driblar a 
fiscalização, grande parte dos atos publicados no DOE, 
referentes a contratos e aditamentos, irregularmente, 
não traziam qualquer valor financeiro programado para 
o pagamento do produto ou serviço.

Considerando-se a distribuição dos contratos e 
aditivos por empresa, chama atenção a TELESP S.A. 
que aparece contratada 27 vezes, abocanhando qua-
se R$17 milhões, sendo que mais da metade, ou seja: 
R$8,7 milhões, com dispensa de concorrência.

Outra campeã de contratos foi a área de tíquetes 
alimentação. Só em um pequeno órgão estadual de 
processamento de dados 2 contratos totalizaram R$3,6 
milhões, o que, levando-se um valor de refeição de 10 
reais, dá para adquirir 360 mil almoços/ano.

Mais um setor de despesas assustadoras foi o 
batalhão aéreo da Polícia Militar, que contratou no pe-
ríodo de 3 meses mais de R$2 milhões de despesas, 
apenas para a manutenção de 3 aeronaves.

Somente na área de propaganda, encontram-se 
gastos novos de mais de R$2,2 milhões, e isso só no 
apagar das luzes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como se 
pode constatar foi um verdadeiro festival de atos e fatos 
no mínimo discutíveis, e o escândalo da Ilha do Urubu 
é um pequeno, porém, assustador exemplo.
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Trata-se, repito, de um negócio bastante nebu-
loso, Sr. Presidente, e que deverá, necessariamente, 
ser esclarecido. O Governo da Bahia já mandou o CDA 
examinar o que aconteceu exatamente com a Ilha do 
Urubu para tomar as devidas providências.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. Deputados, entrevista extremamente im-
portante, concedida pelo Presidente Lula, ao jornal 
Valor Econômico, publicada no dia 17 de setembro 
deste ano da graça de 2009, foi curiosamente ignorada 
pelo restante da imprensa brasileira. Nela, entre tan-
tas ideias, o Presidente propunha uma Consolidação 
das Leis Sociais, projeto que pretende enviar a esta 
Casa para análise das Sras. e dos Srs. Deputados. E 
S.Exa. acrescentou que não quer que o projeto seja 
discutido apressadamente. Se o Presidente Getúlio 
Vargas conseguiu aprovar a Consolidação das Leis 
Trabalhistas, o País pode, agora, conquistar a Conso-
lidação das Leis Sociais.

Com ela, se consolidarão todas as políticas pú-
blicas que, nestes anos de Governo Lula, promoveram 
a mais inédita melhoria das condições de vida do povo 
brasileiro, com a saída da miséria absoluta de mais de 
20 milhões de pessoas.

Curioso tenha já acontecido algumas tímidas 
manifestações contrárias à Consolidação das Leis 
Sociais, normalmente vindas de aves agourentas, 
acostumadas à luta pela manutenção dos privilégios 
das classes dominantes e pela insistência na defesa 
das teses neoliberais.

Caso a Casa Legislativa aprove um projeto dessa 
natureza, generoso, os benefícios que o povo recebe 
hoje das políticas públicas se tornarão permanentes. 
Não dependerão mais do humor desse ou daquele 
governante, não poderão ser demolidas por políticas 
neoliberais de quem quer que seja.

A grandeza do Presidente Lula deveria ser bem 
recebida pela Oposição. O Governo do Presidente Lula 
que começou em 2003, que conquistou um segundo 
mandato em 2006, está mudando a realidade do povo 
brasileiro, com políticas públicas ousadas, que distri-
buem renda, que garantem que a democracia não seja 
apenas um regime de eleições. A democracia, sob o 
Governo Lula, seguindo as diretrizes do nosso partido, 
o PT, chega à porta do trabalhador, chega à mesa do 
camponês, chega à vida dos desvalidos, dos despos-
suídos de tudo. Um programa como o Bolsa-Família 
não pode ser eventual. É um extraordinário programa 
de distribuição de renda que deve continuar, para além 
de governos. Deve ser um programa de Estado. E isso 
só para dar um exemplo. 

Nessa entrevista, o Presidente Lula revelou mais 
de sua grandeza. Deu um claro puxão de orelhas na 
Vale do Rio Doce, cobrando que ela invista mais no 
País. Lembrou que quando foram iniciadas as discus-
sões para que a PETROBRAS começasse a construir 
as plataformas internamente, ouviu argumentos de 
que construir no exterior era mais barato. Lula reagiu 
quando da discussão com a PETROBRAS, revela ele 
próprio na entrevista ao Valor Econômico: “...e os de-
sempregados brasileiros? E o avanço tecnológico do 
País? E a possibilidade de fazermos plataformas aqui 
e exportar?” E o martelo foi batido a favor da ideia de 
construir as plataformas no Brasil.

Por que a Vale não pode construir 1, 2 usinas 
siderúrgicas, conforme cobra o Presidente Lula, cor-
retamente? É, mas se trata de uma empresa privada, 
objetaram os jornalistas. Lula respondeu: “As empresas 
privadas têm tantas obrigações com o País como eu 
tenho... Se quisermos construir uma indústria compe-
titiva no mundo, vamos ter que fortalecer o País”.

O objetivo do Brasil, disse, é intensificar a indus-
trialização, industrializar ao máximo. Essa é uma das 
ideias centrais do Presidente na entrevista.

Lembrou como procedeu durante a crise. A PE-
TROBRAS, disse o Presidente, diante das dificulda-
des, falou em adiar o cronograma de investimentos de 
2013 para 2017. Lula revela que convocou o Conselho 
da empresa para dizer que naquele momento não era 
correto recuar, de jeito nenhum. Lula disse: “Até no fu-
tebol a gente aprende que, quando se está ganhando 
de 1 x 0 e recua, a gente se ferra”.

A PETROBRAS manteve o conograma. Lula de-
fende que quem enfrentou a crise, não deixou o País 
cair foi o Governo e o povo pobre.

O Brasil vem se demonstrando o mais preparado 
para enfrentar a crise, lembrou o Presidente, acres-
centando que o País criou as condições para isso sem 
um único plano econômico, o que eram quase rotina a 
cada crise. Crise, plano econômico. E o País quebrava. 
Era sempre isso.

E o Brasil soube enfrentar a crise fortalecendo 
o Estado, não privatizando como fizeram os tucanos 
durante os Governos de Fernando Henrique Cardoso. 
Manteve a PETROBRAS, o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do Nordeste nas mãos 
do Estado, e esse aparato foi essencial para não per-
mitir que o País fosse arrastado pela voragem da crise 
econômica mundial.

Para ele, o empresariado brasileiro precisa se 
modernizar. O pobre ser menos pobre é bom para a 
economia. O pobre vai ao shopping e compra coisa que 
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até há pouco tempo só a classe média e a burguesia 
podiam comprar.

Na entrevista, desmonta a tese do Estado Míni-
mo, ao responder a uma pergunta sobre os salários 
do funcionalismo federal. Quem disse que funcionário 
federal ganha bem? Ele perguntou isso aos jornalistas 
que o entrevistavam, e ele próprio respondeu que não. 
E completou: “O que garante as pessoas ficarem no 
Estado é a estabilidade, não o salário”.

O essencial, no entanto, Sr. Presidente, foi a 
ideia da Consolidação das Leis Sociais. Sustentar os 
avanços conquistados até aqui. Fazer das conferências 
algo legal, estabelecido. Até agora só a Conferência 
de Saúde está legalizada. Por que não ampliar e ga-
rantir o espaço democrático, a participação direta da 
população nas políticas públicas? Esse, volto a dizer, 
é o pensamento generoso do Presidente que, por mais 
mesquinhez que possa haver, deverá ser apoiado por 
esta Casa. Certamente, o povo brasileiro há de ter uma 
Consolidação das Leis Sociais.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Nazif.
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fomos 
informados de que, mediante acordo de Lideranças, 
a PEC nº 483, de 2005, não consta mais da Ordem 
do Dia de hoje. Gostaria de saber de V.Exa. se essa 
retirada procede, já que se trata de matéria aprovada 
praticamente por unanimidade há 15 dias.

Ontem ela estava pautada, mas, em decorrência 
da obstrução tanto do DEM quanto do PSDB, foi pe-
dida sua retirada e, ao mesmo tempo, solicitado que 
entrasse na Ordem do Dia de hoje.

Gostaria de uma explicação de V.Exa., haja vista 
que todos os rondonienses estão assistindo aos traba-
lhos da Câmara dos Deputados. Foi inclusive declarado 
ponto facultativo no Estado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infor-
mo a V.Exa. que na sessão extraordinária será colocada 
em votação a PEC-DRU da Educação. É a única maté-
ria constante da pauta acordada por todos os Líderes 
com assento na Casa.

O SR. MAURO NAZIF – Só para completar...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 

gostaria que V.Exa. encerrasse, nobre Deputado. Por-
que esse período...

O SR. MAURO NAZIF – Peço apenas 10 segun-
dos, excelência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
muitos Deputados inscritos para falar. V.Exa. tomou 
tempo. Assim não dá.

O SR. MAURO NAZIF – Agradeço a paciência a 
V.Exa. Uma vez que trabalharmos junto aos Líderes, 
é possível?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem a palavra por mais 1 minuto.

O SR. MAURO NAZIF – Nem vou precisar. Fiz o 
questionamento: uma vez que trabalharmos junto aos 
Líderes, será que é possível?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
posso responder a essa pergunta. Quem pode fazê-
lo é o Deputado Marco Maia, 1º Vice-Presidente, que 
está respondendo pela Presidência, na ausência do 
titular, Deputado Michel Temer.

O SR. MAURO NAZIF – Obrigado. Obrigado 
pelo espaço.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero enaltecer a 
realização da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e 
Pesca, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
coordenada pelo Ministro Altemir Gregolin, que contará 
com a participação da Ministra Dilma Rousseff, do Se-
cretário Dirceu Lopes e de centenas, milhares de dele-
gados vinculados à pesca e à aquicultura no País.

O Brasil tem uma política de pesca que avança 
para maior consumo, produção e exportação de pesca-
dos. Ainda há problemas, inclusive uma manifestação 
de pescadores brasileiros.

É preciso proteção ao pescador artesanal, seja 
do mar, seja dos rios – Araguaia, Tocantins, Amazo-
nas –, seja dos lagos. O Brasil é um país que possui 
grandes lagos, formados pelas hidroelétricas, e que 
potencialmente está se desenvolvendo. Isso ocorre 
desde a época da SUDEPE, na década de 70. Agora 
se retoma essa política.

Parabéns a todos do Ministério da Aquicultura e 
Pesca pela realização dessa Conferência. Esperamos 
que traga resultados que melhorem a produção de pes-
cados para alimentação interna e para exportação.

Sr. Presidente, hoje se conclui em Brasília uma 
grande Marcha pela Reforma Psiquiátrica Antimanico-
mial, pelos direitos humanos dos usuários do Sistema 
Único de Saúde e do sistema privado de saúde. Estão 
no Plenário 1 discutindo a importância de, no tratamento 
da saúde mental, ser levado em conta o usuário.

Parabéns aos militantes do movimento de resgate 
dos direitos humanos da saúde mental. Quero saudar 
psicólogos, médicos, enfermeiros, enfim, os profissio-
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nais que apoiam milhares e milhares de brasileiros que 
querem dignidade e direitos humanos.

Concluo, Sr. Presidente. Os jornais noticiam que 
o Brasil, em 2009, já completou os Objetivos do Mi-
lênio, que eram o resgate da educação, da questão 
da criança e do adolescente, da questão da mulher. 
O que era previsto para até 2015 o Brasil conseguiu: 
investiu na política pública da criança, do adolescente 
e da mulher, e hoje atingimos, antecipadamente em 6 
anos, 7 anos, os objetivos do milênio.

Por isso, mais uma vez, saúdo a 3ª Conferência Na-
cional de Aquicultura e Pesca, com debates, com resul-
tados, pela política de desenvolvimento do Brasil, hoje e 
amanhã. Lula e o Ministro Gregolin estão de parabéns. 

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Marçal Filho, que já estava 
aguardando.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta semana comemorou-se o Dia 
Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso em vigência 
neste País. 

Evidentemente, podemos comemorar alguns 
avanços com a legislação específica para essas pes-
soas, mas também temos que lamentar o muito que 
ainda há que se fazer pelos idosos neste País. Temos 
inúmeros exemplos da falta de respeito à pessoa de 
idade, à pessoa mais velha. Temos visto, por exemplo, 
uma lei que dá direito ao idoso de transitar, com pas-
sagens interestaduais, de forma gratuita, mas muitas 
vezes as empresas alegam que não têm mais vagas 
para idosos porque o ônibus está lotado, às vezes até 
lhes cobram aquilo que não é devido. 

Então, o que percebemos é que muitas leis que foram 
aprovadas no Congresso Nacional não foram implementa-
das ainda ou não estão sendo respeitadas, porque não há 
fiscalização efetiva. O pior de tudo é o desrespeito com o 
idoso, é a falta de consciência das pessoas, de forma geral, 
de valorizar a pessoa que já contribuiu com seu trabalho, 
com sua atuação na sociedade, no nosso País.

Lembramos aqui a luta dos aposentados. Nós já 
promovemos um seminário em Campo Grande, capi-
tal do meu Estado, Mato Grosso do Sul. Realizamos 
um movimento na minha cidade, em Dourados, Mato 
Grosso do Sul, em favor dos aposentados, e estamos 
fazendo parte da Frente Parlamentar do Congresso 
Nacional em Defesa dos Aposentados, liderada pelo 
colega, Deputado, amigo, Cleber Verde. 

E estamos fazendo esse alerta neste momento em 
que comemoramos o Estatuto do Idoso, no sentido de 
fazer com que cada vez mais as autoridades possam 
estar imbuídas, verdadeiramente, desse propósito de 
respeitar os mais velhos. 

Esses dias, dados estatísticos foram divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística di-
zendo que o Brasil está envelhecendo. É um País que 
tem, cada vez mais, uma quantidade de pessoas aci-
ma dos 40 anos de idade. Daqui a pouco, todos nós 
estaremos nessa fase da vida. Todos têm de tomar 
consciência de toda a experiência que o idoso acu-
mula, do que ele pode transmitir às pessoas, dessa 
valorização que se tem de ter, que falta, infelizmente, 
no nosso País. Inclusive culturalmente as pessoas não 
respeitam muito os mais velhos.

Nós, Parlamentares, temos que debater isso a todo 
instante e cada vez mais estar ao lado dos idosos, que 
representam uma boa parcela da sociedade. E principal-
mente, repito, na luta dos aposentados, estamos pedindo 
à Presidência desta Câmara que coloque projetos de 
interesse dessa parcela da população em votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero sau-
dar os integrantes da Pastoral da Criança e do Movi-
mento das Santas Casas de Misericórdia que estão 
presentes em apoio à regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000. 

Sejam bem-vindos à Casa do povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o nobre Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
saúdo, em nome da Frente Parlamentar da Saúde e de 
todos os Deputados, os representantes da Pastoral da 
Criança. Agradeço a presença e o apoio de represen-
tantes desse movimento, que ajudou e ajuda a diminuir 
a mortalidade infantil no Brasil. Comandado pela Dra. 
Zilda Arns, está apoiando regulamentação da Emenda nº 
29, que destinará mais recursos para a Saúde, fechando 
os desvios nos Estados e colocando mais recursos em 
âmbito federal. O SUS precisa de mais recursos.

Muito obrigado à Pastoral da Criança, à represen-
tação das santas casas, aos conselheiros do Conselho 
Nacional de Saúde e aos usuários do Distrito Federal 
que estão presentes.

Sras. e Srs. Deputados, reflitam: é a população 
começando a manifestar-se e nos pedindo que votemos 
a regulamentação da Emenda nº 29. O SUS precisa 
de mais recursos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apresen-

tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rondonia 6

ACRE

Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 

Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí; 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de PERNAMBUCO 15

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 

Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 24

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico Alencar PSOL 
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Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb

Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa S.Part. 
Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
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Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 16

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 416 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados na Casa. O painel 
registra a presença de 287 Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 466, DE 200 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 466, de 2009, que dispõe sobre 
os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 16-8-
2009

PRAZO NA CÂMARA: 30/08/2009
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

17-9-09 (46º DIA)
 PERDA DE EFICÁCIA: 30-11-2009

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada da pauta da MP 466/09, constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 30 de setembro 
de 2009.”

É assinado pelo Deputado Ronaldo Caiado, Lí-
der do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor do requerimento, tem a palavra o Deputado 
Jorginho Maluly. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, dentro de um acordo que existe com o 
Presidente da Casa e todos os Líderes, aquela medi-
da provisória cujo projeto de lei de conversão não é 
apresentado com 24 horas de antecedência não tem 
como ser analisada pelas oposições, não tem como 
sequer ser discutida. 

Com isso, há esse caso específico da Medida 
Provisória nº 466, uma matéria extensa, complexa, 
importante, que diz respeito à distribuição da energia 
elétrica dentro de uma nova configuração que está 
sendo proposta pelo Governo Federal, atendendo prin-
cipalmente à Região Norte do País. Mas também exis-
te uma reivindicação dos Governadores para que não 
sejam penalizados com a retirada das termelétricas e 
a extensão da rede de energia muito mais abastecida, 
100% abastecida pelas nossas hidrelétricas. 

Ao tomar conhecimento do projeto de conversão, 
estaremos preparados para votar essa matéria, não 
hoje, mas no momento em que nos for entregue. 

Como tal, mantenho o requerimento para a reti-
rada de pauta e peço o apoio dos demais Líderes que 
participaram dessa reunião na Presidência, em que 
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houve esse ponto de convergência, para não votarmos 
matérias sem o nosso conhecimento e o detalhamento 
por parte da nossa assessoria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra o requerimento, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, não é contra, porque este assun-
to foi tratado em uma das reuniões de Líderes com o 
Presidente Michel Temer. Como a matéria encontra-se 
pendente de parecer e como este assunto foi tratado 
no teor aqui levantado pelo Deputado Ronaldo Caia-
do, embora sejamos chamados contrários, estamos 
concordando com a retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há mais 
oradores inscritos. Vamos à orientação.

Como vota o PDT?
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PDT é favorável à retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco 
PSB/PCdoB/PMN/PRB é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB?

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
também é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Ronaldo Caiado foi parcimonioso quando 
falou em 24 horas. Na verdade, o Presidente Michel 
Temer disse que destituiria o Relator que não entre-
gasse o relatório 10 dias antes. Não foi o que aconte-
ceu até agora.

Nós precisamos receber os projetos de lei de 
conversão. Em qualquer processo, comentava agora 
há pouco, no Judiciário ou em qualquer circunstância, 
a Constituição prevê o princípio do contraditório. Deve 
existir a informação adequada e tempo para contestá-
la. Nós não temos isso com relação às medidas provi-
sórias. Não há informação adequada porque ela che-
ga em cima hora. Quando chega, não dá tempo para 
confutar o que vem.

Por isso, votamos “sim.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB? (Pausa.)
Como vota o PSDB? (Pausa.)

Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP? (Pausa.)

Como vota o PV?
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos à 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas que forem favorá-
veis ao requerimento, permaneçam como se acham 
(Pausa.)

APROVADO.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ.) – Sr. Presidente, 

peço verificação de votação, até porque o número de 
Parlamentares na Casa é alto, nós temos votações im-
portantes, e precisamos verificar se os Parlamentares 
estão ou não no recinto da Câmara dos Deputados.

Eu peço verificação de votação, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência solicita aos Srs. Deputados e às Sras. Deputa-
das 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. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero saudar as várias pessoas que estavam nas 
galerias da Casa, a Pastoral da Criança, que está se 
mobilizando nacionalmente, com vários representantes 
de Brasília e de outros Estados, em apoio à regula-
mentação da Emenda nº 29, que garante mais recur-
sos para o SUS.

O Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, 
Darcísio Perondi, está coordenando esse assunto. 
É importante que façamos um grande esforço para 
aprovar o mais rápido possível a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, que garante recursos 
para a saúde.
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Uma saudação especial à Pastoral da Criança, 
que se encontra em Brasília trabalhando, defenden-
do, articulando a conclusão da regulamentação da 
PEC nº 29.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, percebo, pelo painel, que todos os 
partidos orientaram o voto “sim”. Não há, portanto, dis-
cordância. Cabe, neste caso, pedido de verificação? 
Não há discordância. A verificação é para verificar o 
número de discordantes, a dúvida quanto ao resulta-
do. Não há dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 
Vanessa Grazziotin, a verificação não está vinculada 
à discordância e sim à vontade de algum Parlamentar, 
ou Líder, pedir ou não a verificação dos votos.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha atitude 
decorre da preocupação com o quorum em razão de 
uma votação importantíssima que teremos logo após. 
Mas como as Lideranças estão conclamando pela não 
necessidade, pelo menos temos de testar esse quorum, 
retiro o pedido de verificação. No entanto, expresso 
minha preocupação com a ausência no plenário, que 
é grande, diante de uma votação importantíssima que 
teremos logo a seguir. Mas eu retiro a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estamos em 
regime de votação. Isto só poderá ser feito de forma 
consensual e por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pala-
vra, pela ordem, o Deputado Rodrigo Rocha Loures.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB orienta “sim” à sua bancada para a 
retirada de pauta da matéria porque não há, no nosso 
entendimento, condições de votá-la agora.

O PMDB vota “sim” e, ao mesmo tempo, convida 
os seus Parlamentares, porque estamos em processo 
de votação, a virem ao plenário em resposta à obser-
vação do Líder Luiz Sérgio.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
contrava-me na Liderança do Governo, junto com o 
Deputado Ricardo Barros e a nossa assessoria, dis-
cutindo o projeto das Agências Reguladoras e cheguei 
recentemente ao plenário.

Ouvi a manifestação da Deputada Vanessa Gra-
zziotin. Do ponto de vista regimental S.Exa. está correta 
se todo os blocos ou partidos houvessem se manifes-
tado. No entanto, nem todos se manifestaram. Os que 
se manifestaram o fizeram favoravelmente, inclusive, 
agora, pelo PSDB, pelo cumprimento do acordo fei-
to pelos Líderes, na reunião dos Líderes ocorrida há 
instantes.

Entendemos que há convergência por parte do 
conjunto em dois pontos: primeiro, que sem relatório 
não podemos votar a Medida Provisória 466. Portanto, 
é cabível o requerimento de retirada. Segundo, que já 
foi acordado para a sessão extraordinária o segundo 
turno da votação da proposta de emenda constitucio-
nal da DRU.

Se regimentalmente não for possível, por prudên-
cia, proceder-se a esta verificação para que possamos 
aferir se, de fato, há os três quintos necessários para 
deliberar sobre a proposta de emenda constitucional, 
poderemos fazer uma votação num outro momento. 
Aí, ficaria a critério da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou con-
versando com o Relator, Deputado Bacelar, para que 
não haja nenhum problema regimental. O acordo que 
fizemos é de que não votaremos a Medida Provisória 
nº 466 hoje. O Relator tem de pedir prazo. S.Exa. não 
pediu prazo na quarta-feira passada, ontem e hoje; na 
terça-feira pode pedir prazo de 24 horas para apresen-
tar o relatório. Então, temos de nos entender sobre o 
que foi acordado.

Este requerimento de retirada de pauta é, na 
verdade, desnecessário. Bastaria o Presidente cha-
mar o Relator, ele vai à tribuna, solicita o prazo de 24 
horas e nós seguimos, com o encerramento da Or-
dem do Dia.

O Relator está me dizendo que não solicitará o 
prazo na terça-feira. Eu estou apenas ressalvando o 
interesse da Casa em avançar nas votações. A Casa 
já está sem votar há 3 dias úteis por causa desta ma-
téria.

Sr. Presidente, eu prefiro que derrotemos a reti-
rada de pauta e que V.Exa. chame o Relator à tribuna. 
Ele solicita o prazo de 24 horas e, na terça-feira, Líder 
Caiado, nós iniciaríamos a votação da matéria. Se o 
Relator se comprometer a não pedir prazo na terça-feira 
e se os Líderes entenderem que isso é suficiente para 
termos a certeza de que vamos avançar na votação, 
eu estou de acordo. No entanto, eu não creio que po-
deremos continuar avançando, nas poucas semanas 
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que temos até o ano terminar, sem a definição de uma 
data para a votação da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante 
do encaminhamento favorável, é lógico que o requeri-
mento foi aprovado. O que nós estávamos fazendo, e 
que foi ponderado pelo Deputado Luiz Sérgio, é exa-
tamente tentar calibrar, uma vez que há interesse num 
acordo feito para que votemos a PEC.

É uma PEC em que nós, as oposições, fizemos 
uma concessão em não apresentar um destaque e 
acatar o texto aprovado há 3 semanas.

Com isso, Sr. Presidente, é necessário que tenha-
mos 308 votos. Do contrário, se V.Exa. não conseguir 
308 votos, terá que cancelar a votação e colocar em 
risco uma proposta de emenda constitucional que vai 
repassar pelo menos uma parte do dinheiro à Educa-
ção. A nossa proposta é para haver um repasse de 
10 bilhões. Nós estamos fazendo uma concessão. Já 
que o Governo não quer conceder nada, que repas-
se pelo menos 3,5 bilhões agora, imediatamente, à 
Educação.

Para concluir, o objetivo desta votação não foi 
hora nenhuma, Líder do Governo, Deputado Ricardo 
Barros, para tentar procrastinar ou adiar esse proces-
so, porque houve entendimento de todos os Líderes, 
que se pronunciaram e concordaram que não há como 
votarmos matéria sem projeto de lei de conversão. E 
as oposições não vão aceitar um texto único sem que 
seja avaliado por nós.

Por isso, solicito seja feito o chamamento de to-
dos os Parlamentares a plenário. Solicito à Mesa que 
verifique quantos Parlamentares há na Casa agora, 
para que V.Exa. possa dar continuidade ou não à ses-
são extraordinária para votação da PEC.

Essa é a posição apresentada pelo Deputado 
Luiz Sérgio, com a qual concordo plenamente.

 O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB 
“sim”.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Obrigado.
 O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado João Carlos Bacelar.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder Ricardo 

Barros, conforme nossas negociações com o Gover-
no, entregou hoje pela manhã o relatório da comple-
xa matéria da MP nº 466 à Liderança do Governo e o 
distribuído às Lideranças. 

Eu quero deixar claro nesta Casa que o pedido 
de retirada de pauta foi encaminhado pelo Democra-
tas, pelo Líder Ronaldo Caiado. A medida provisória 
está pronta e, se for necessário, estou apto para lê-la 
hoje ou na terça-feira.

 O SR. LÁZARO BOTELHO (PP – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Progressista encaminha o voto “sim”, pela retirada 
de pauta.

 O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto se 
o requerimento é do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O requeri-
mento é do Democratas. O Deputado Ronaldo Caiado 
é quem assina o requerimento.

O SR. RICARDO BARROS – Pergunto ao Líder 
Ronaldo Caiado, se concordasse em retirar o requeri-
mento, ou o senhor chamaria o Relator, ele pediria o 
prazo, iniciaríamos então a sessão extraordinária.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder 
do Governo colocou a seguinte posição: o Relator lê. 
Com isso, são vários os pontos sobre os quais gosta-
ria de solicitar esclarecimento do Relator. Ele vai ler, 
encerra-se o prazo para a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, ele 
não está propondo ler, Deputado Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO – Aí simplesmente 
ficamos sem argumentos para contraditar a posição 
do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Líder 
Ricardo Barros está propondo, Deputado Ronaldo 
Caiado, que o Relator peça prazo, e não ler o relató-
rio. É apenas pedir as 24 horas a que ele tem direito 
regimental.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
mas regimentalmente não sei se ele vai pedir prazo. 
Então, cabe a mim exatamente propor o requerimen-
to de retirada de pauta. Não posso ter certeza que o 
Relator vá neste momento à tribuna para pedir adia-
mento da votação.

O SR. RICARDO BARROS – Por isso, Deputado 
Caiado, que estou propondo um acordo aqui. Qual é o 
acordo? O Líder Caiado retira o requerimento, o Re-
lator pede o prazo, encerra-se a sessão, e iniciamos 
a sessão extraordinária.
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Gostaria de saber se o Relator concorda e, ao 
concordar, evidentemente, a objeção do Líder Caiado 
fica superada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
João Carlos Bacelar, V.Exa. concorda com essa pro-
posta?

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. 
Sem revisão do orador.) – Concordo.

O SR. RONALDO CAIADO – Sendo assim, Sr. 
Presidente, com a concordância do Relator, eu retiro 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k. Há 
acordo para isso?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma 
questão. O Relator vai pedir prazo, concordamos. Mas 
só precisa entregar o relatório antes de... Porque se for 
para entregar na hora, na terça-feira, também...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como já foi 
determinado pelo Presidente Michel Temer, todos os 
relatórios de medidas provisórias ao projeto de lei que 
estejam na pauta devem ser entregues de forma a dar 
condição a todos os Líderes e a todos os Deputados 
de analisá-lo com antecedência.

Então, já há determinação do Presidente Michel 
Temer nesse sentido. Volto a ressaltar também que há 
determinação do Presidente Michel Temer que esse 
procedimento não sendo feito pode haver inclusive a 
substituição do Relator.

Então, pedimos ao Deputado João Carlos Bacelar 
que, na medida do possível, para a próxima semana 
apresente o seu relatório com antecedência aos Líderes 
e aos Deputados para que possam analisá-lo.

 O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado João Carlos Bacelar.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o relatório foi entre-
gue à Liderança do Governo e em todas as Lideranças 
hoje, pela manhã, depois de exaustivo debate com o 
Ministério e com os Líderes sobre a matéria.

Então, o relatório já foi entregue a todos os Lí-
deres.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, ha-
vendo acordo, vamos retirar o requerimento e, portan-
to, cancelar a votação que estava acontecendo neste 
momento.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória e 
às emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista, 
ao Sr. Deputado João Carlos Bacelar.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com base no § 2º do art. 6º da Resolução 
do Congresso Nacional nº 1, de 2002, solicito prazo de 
1 sessão ordinária para apresentação de meu parecer 
à Medida Provisória nº 466, de 2009.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como foi 
pedido prazo, a medida provisória sai de pauta e, com 
isso, encerramos a Ordem do Dia.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem 
que retirar os outros também.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Temos ainda 
de conceder a palavra, segundo o art. 90 do Regimento 
Interno, ao Deputado Abelardo Lupion, do Democratas, 
para uma Comunicação Parlamentar. É regimental.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, parece que o Deputado Abelardo Lupion não 
está presente. Consulto V.Exa. sobre se não podemos 
encerrar a sessão.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Mantendo o painel, Sr. Presiden-
te, pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Podemos 
transferir o painel, sem problemas.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Mantido 
o painel, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai-se pas-
sar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Gerson Peres PP 
Total de Pará 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB Pmdbptc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 2
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RONDÔNIA

Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondonia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 1

CEARÁ

Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Total de Pernambuco: 3

BAHIA

Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
Sérgio Brito PDT 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Edmar Moreira PR 
George Hilton PP 
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Paulo Delgado PT 
Reginaldo Lopes PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 

Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Arnaldo Jardim PPS 
Dr. Nechar PV 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Roberto Santiago PV 
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 6
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 DEIXAM DE COMPARECER OS 
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Costa Ferreira PSC 
Nice Lobão DEM 

Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará 1

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Maurício Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
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José Carlos Araújo PR 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT 
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Elismar Prado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 16

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 

Cândido Vaccarezza PT 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS 
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Giacobo PR 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 9

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro 
a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 30 de setembro, às 17h, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 277-C, DE 2008 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277-B, 
de 2008, que acrescenta § 3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para reduzir, anualmente, a partir 
do exercício de 2009, o percentual da Des-
vinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata 
o art. 212 da Constituição Federal, dá nova 
redação aos incisos I e VII do art. 208, de 
forma a prever a obrigatoriedade do ensi-
no de quatro a dezessete anos e ampliar a 
abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, 
e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 
3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a 
inserção neste dispositivo de inciso VI. 

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 58 
minutos.)

Ata da 264ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 30 de setembro de 2009

Presidência do Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente

ÀS 17 HORAS E 3 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Manoel Junior
 Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
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Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondonia: 8

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP

NIlmar Ruiz DEM
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 8
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RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 19

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
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Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 46

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
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Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 57

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR

Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Thelma de Oliveira PSDB
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa S.Part.
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
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Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
 Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc

Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 25

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 426 
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 (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 9
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AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 8

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 

Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
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Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Delgado PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 37

 
ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 8
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 

Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa S.Part. 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
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Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 

Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 349 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 
entrarmos na discussão da matéria, quero aproveitar 
a oportunidade para, perante as Sras. e os Srs. De-
putados e as cidadãs e os cidadãos que assistem a 
esta sessão da Câmara dos Deputados, na condição 
de Presidente em exercício desta Casa, elogiar em pú-
blico a iniciativa do nosso Presidente, Deputado Michel 
Temer, em acompanhar a comitiva brasileira, chefiada 
pelo Presidente Lula, que participará da cerimônia de 
anúncio da cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 
2016. Esse anúncio será feito pelo Comitê Olímpico 
Internacional na tarde da próxima sexta-feira, dia 2 de 
outubro, em Copenhague, Capital da Dinamarca.

Quero elogiar o Deputado Michel Temer pelo apoio 
que presta, na qualidade de Presidente do Legislativo, 
à mobilização final do Governo brasileiro para fazer do 
Rio de Janeiro a cidade-sede dos XXXI Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos. 

Não podemos desconsiderar que as cidades 
concorrentes – Chicago, nos Estados Unidos, Madri, 
na Espanha, e Tóquio, no Japão – contarão com seus 
Chefes de Governo ou de Estado como importantes 
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influenciadores junto aos membros do Comitê Olím-
pico Internacional quando estes tomarem a decisão 
final. Também estarão em Copenhague o Presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, o Rei da Es-
panha, Juan Carlos, e o Primeiro-Ministro do Japão, 
Yukio Hatoyama.

Outro fato relevante a destacar é que, pela pri-
meira vez na História, um país da América do Sul tem 
condições concretas de vencer essa disputa e trazer 
os Jogos Olímpicos para o nosso continente. E certa-
mente isso só está acontecendo porque o Brasil vem 
apresentando indicadores econômicos positivos e só-
lidos, deixando a crise econômica mundial para trás, o 
que conta pontos para a nossa candidatura.

Talvez fosse desnecessário afirmar que a deci-
são de sexta-feira é importante não apenas para o Rio 
de Janeiro, mas para o Brasil. Algumas pessoas ain-
da acreditam que organizar os Jogos Olímpicos pode 
significar desperdício de recursos, mas representa, na 
verdade, injeção de dinheiro e geração de empregos. 
E não serão apenas investimentos do Governo bra-
sileiro, mas dos patrocinadores do Comitê Olímpico 
Internacional, que subsidia parte das despesas. São 
estimadas uma movimentação de mais de 50 bilhões 
de dólares e a geração de 120 mil empregos durante 
a fase preparatória do evento.

Para concluir, faço questão de afirmar o meu 
apoio a mais essa importante iniciativa do Presidente 
Lula, pelo legado que um evento do porte dos Jogos 
Olímpicos deixará ao Brasil. Fico na torcida pelo su-
cesso da nossa candidatura, pelo Rio de Janeiro e 
pelo Brasil.

Parabéns ao Presidente Michel Temer, que teve a 
iniciativa de acompanhar a delegação brasileira nesse 
importante evento, que poderá trazer muitos recursos 
e desenvolvimento para o País e, principalmente, para 
a cidade do Rio de Janeiro. 

Muito obrigado.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do Bloco, 
queremos fazer um apoiamento à sua manifestação. 
O Presidente Michel Temer tem dado a este Plenário 
e a esta Casa uma dimensão de estadista.

O apoiamento à pretensão do Rio de Janeiro de 
sediar os Jogos Olímpicos é um fato de todo grandio-
so para o País. 

Parabéns pela manifestação e parabéns ao Pre-
sidente Michel Temer.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, questão de ordem. Quero consultar a Mesa 
e V.Exa. sobre como pretendem proceder agora quanto 
à votação. Qual é a proposta da Presidência?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes disso, 
informo que a lista de presença registra o compareci-
mento de 427 Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

Vamos entrar imediatamente na discussão e 
votação da matéria que está na pauta desta sessão 
extraordinária.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
quero fazer um registro a respeito da nota que V.Exa. 
leu sobre o Presidente da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero cumprimen-
tar o Presidente Michel Temer e V.Exa. pelo importante 
trabalho feito pela Câmara para valorização do traba-
lho legislativo. 

A presença do Presidente Michel Temer em Co-
penhague, na Dinamarca, é extremamente importante 
para mostrar a valorização que os Poderes Legislati-
vo e Executivo dão a todos os momentos do esporte 
olímpico brasileiro.

Sem dúvida alguma, torcemos para que o Brasil 
tenha a oportunidade de ver o Rio ser escolhido como 
a cidade-sede da Olimpíada de 2016. Isso, somado 
à Copa de 2014 e ao já realizado Pan-Americano de 
2007, mostra a pujança e a importância do País.

Parabéns, Presidente Marco Maia, por essa 
nota.

O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero também pa-
rabenizar o Presidente Michel Temer, toda a Mesa e 
esta Casa por entenderem a importância de o Rio de 
Janeiro ser escolhido cidade-sede da Olimpíada de 
2016. Não há dúvida de que há uma esperança muito 
grande, e todos estamos ansiosos para que realmente 
isso possa acontecer.

Como li em artigo, vai ser um ganho não ape-
nas para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. A pos-
sibilidade de trazermos turistas e investimentos em 
infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro realmente 
é algo fantástico.

Na sexta-feira, todos nós, desta Casa, teremos 
de fazer uma grande corrente para que o Brasil seja 
escolhido.

Então, deixo aqui a felicitação ao Presidente 
Michel Temer, que está representando esta Casa em 
Copenhague. 

Obrigado.
O SR. BRIZOLA NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só um 

instante. Antes, concedo a palavra ao Deputado Luiz 
Sérgio, que já a havia pedido.
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O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. 
pela nota sobre a presença do Deputado Michel Temer 
na delegação brasileira que visitou Copenhague. Isso 
é importante, porque não é apenas o Rio de Janeiro 
que está torcendo para ser a sede das Olimpíadas. A 
presença do Deputado naquela cidade demonstra que 
o Brasil luta para ser vitorioso, e essa vitória será muito 
importante, além de já refletir o esforço de unidade. 

O Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
o Prefeito da cidade, Eduardo Paes, o Presidente Lula 
e agora o Presidente da Câmara dos Deputados se 
somam nesse esforço, e essa vitória indiscutivelmente 
será muito importante não só para o Rio de Janeiro, 
mas principalmente para o Brasil.

Todos nós estamos nos esforçando para que o 
Brasil saia vitorioso nessa luta e possa sediar uma 
Olimpíada.

Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra o Deputado Brizola Neto.
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me 
somar a essas manifestações de apoio à candidatu-
ra do Rio de Janeiro a sede das Olimpíadas de 2016 
e aproveito para fazer uma importante comunicação, 
pela Liderança do PDT, sobre a sanção feita ontem à 
noite pelo Presidente Lula da reforma eleitoral apro-
vada pela Câmara dos Deputados.

O ato do Presidente Lula, preservando princi-
palmente a parte do texto que trata da impressão si-
multânea do voto eletrônico, restabelece a verdade 
eleitoral. Essa é também, sem dúvida, uma conquista 
da Câmara dos Deputados.

Quero parabenizar todas as lideranças partidárias, 
assim como o Deputado Gerson Peres, que também 
foi um lutador por essa causa que uniu forças tão dife-
rentes, Sr. Presidente. Essa foi uma causa supraparti-
dária, que uniu diversas vozes com posicionamentos 
políticos muito diferentes, como é o meu caso e o do 
Deputado Gerson Peres. Algumas pessoas se lem-
bram dos embates que tivemos neste plenário quanto 
à questão da vontade eleitoral, da segurança do voto, 
preservando a soberania popular.

Temos que fazer um agradecimento ao Presi-
dente Lula, porque quem defende o voto do povo, Sr. 
Presidente, merece o voto do povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Nelson Proença.
O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo em 
meu nome, mas tenho certeza de que também falo em 

nome da bancada do meu partido, o PPS, quando faço 
coro à manifestação de V.Exa. E quero destacar a im-
portância que tem para o Brasil o Rio de Janeiro ser a 
cidade escolhida para a Olimpíada de 2016.

Peço licença aos cariocas e às cariocas, mas 
quero afirmar que esse seguramente não é um projeto 
do Rio. É um projeto do Brasil liderado pelos cariocas, 
liderado pelo Rio de Janeiro.

Quero lembrar o quanto foi importante para ci-
dades de outros países, antes do Brasil, terem tido a 
oportunidade de sediar Olimpíadas. Quero destacar, 
por exemplo, como mudou a imagem internacional de 
Barcelona e da Espanha depois da Olimpíada. A mes-
ma coisa aconteceu com a Coreia e mais recentemente 
com Pequim, na China. 

Portanto, as Olimpíadas são um evento da maior 
magnitude esportiva, econômica e política. Esse é 
um projeto importantíssimo para o Brasil e trará be-
nefícios para todos os Estados brasileiros e todos os 
brasileiros. 

Que Deus abençoe o Rio e o Brasil na sexta-
feira. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra a Deputada Cida Diogo. 
A SRA. CIDA DIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, como Deputada 
pelo Estado do Rio de Janeiro, gostaria de concordar 
em que, de fato, esse projeto das Olimpíadas não é 
só do Município do Rio de Janeiro, nem do Estado do 
Rio de Janeiro. É um projeto do Brasil. 

Na sessão anterior, falei sobre a torcida que o 
Brasil está fazendo. O Presidente Lula, o Governador 
Sérgio Cabral, o Prefeito Eduardo Paes, o Pelé, o De-
putado Michel Temer, Presidente desta Casa, estão 
em comitiva para poder, de fato, garantir a vitória do 
Município do Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, 
como sede das próximas Olimpíadas. 

Gostaria que aproveitar o tempo que me resta para 
também fazer coro à manifestação, na sessão anterior, 
da Pastoral da Criança em defesa da regulamentação 
da Emenda nº 29. É mais verba para saúde, para me-
lhorar a saúde no Brasil. Estamos nessa empreitada, 
junto com o movimento social e os Parlamentares. 

O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pelo Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Roberto Britto, nós vamos entrar na Ordem do Dia, na 
nossa pauta. Estou aceitando manifestações de apoio 
à realização das Olimpíadas no Rio porque é um mo-
mento importante para o nosso País e está sendo de-
cidida nesta semana.
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O SR. MIRO TEIXEIRA – Para uma sugestão, 
Sr. Presidente.

 O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me 
solidarizar com esta Casa, com o nosso Presidente. 

Esperamos que na sexta-feira próxima vindoura 
o Rio de Janeiro, que representa o Brasil, seja esco-
lhido como sede da próxima Olimpíada. Tenho certe-
za absoluta de que o nosso País estará muito bem 
representado com aquela cidade maravilhosa que é 
o Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, hoje houve aqui uma importante 
manifestação da saúde, na qual membros da Pastoral 
da Saúde, da Pastoral da Criança, da Frente Parlamen-
tar de Saúde, reunidos, fizemos um apelo à Presidên-
cia para que coloque em pauta a Emenda nº 29, para 
terminarmos o imbróglio, a fim de que, de uma vez 
por todas, tenhamos a oportunidade de decidir sobre 
o financiamento para saúde. 

Todos nós sabemos que a Saúde hoje está subfi-
nanciada. E como está não é possível continuar. Quan-
do nós visitamos as nossas bases no interior, os re-
clames são gerais. O que se diz é que os Deputados 
não trabalham. 

Estamos efetivamente trabalhando. Pedimos a 
V.Exa., um baluarte nessa área, que coloque a Emenda 
nº 29 para votação, para ganhar ou perder. 

Muito obrigado. 
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para encaminhar uma sugestão à Mesa. 

V.Exa. leu uma nota que tocou e sensibilizou to-
dos nós. Eu entendo que essa nota precisa ser, hoje, 
agora, encaminhada ao Presidente Michel Temer e ao 
Presidente Lula, assim como ao Pelé, que estão no 
ambiente em que vai ser decidida a sede da Olimpía-
da, para que todos saibam aquilo que provavelmente 
o Presidente Michel Temer já sabe, que a Câmara dos 
Deputados está solidária com a posição da cidade 
do Rio de Janeiro como candidata à sede dos Jogos 
Olímpicos. 

Aparentemente, nós estamos numa situação de 
favoritismo. Porque o Brasil desponta no cenário inter-
nacional, o Rio de Janeiro, afinal de contas, é a cidade 
mais bonita entre aquelas que estão disputando e a 
proposta está muito bem elaborada. São as notícias 
que nos chegam. Além do mais, Espanha, Estados 
Unidos e Japão já sediaram Olimpíadas. Aqui, na 

América do Sul, não tivemos Olimpíadas, especial-
mente no Brasil. 

E, afinal de contas, o Lula é o cara, haja vista o 
veto que ele apôs à lei eleitoral, democratizando ver-
dadeiramente a Internet. Há os aspectos aqui desta-
cados pelo Deputado Brizola Neto, especialmente em 
relação à impressão do voto e ao voto em trânsito para 
Presidente da República no território nacional. Algo que 
constava do texto, comparar a Internet e submetê-la às 
regras do rádio e da televisão, era incompreensível. 

Então, o Presidente Lula, mais uma vez, mani-
festa-se sensível aos interesses do Brasil. Parabéns 
também ao Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Nós vamos encaminhar, Deputado Miro Teixeira, sua 
proposição e fazer chegar às mãos do representante 
do Comitê Olímpico Brasileiro, às mãos do Presidente 
Lula, do Presidente Michel Temer, de todas as auto-
ridades que lá estão neste momento representando 
o Brasil, este forte posicionamento da Câmara dos 
Deputados em relação ao nosso apoio para que as 
Olimpíadas sejam realizadas na América do Sul, no 
Brasil, no Rio de Janeiro. 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, gostaria de fazer uma sugestão, pela Liderança 
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só se for 
sobre o tema de que estamos tratando, as Olimpía-
das. Fora isso, vamos iniciar a discussão da matéria, 
e, depois, durante a votação, teremos prazo suficiente 
para todas as comunicações que os Srs. Deputados 
queiram fazer.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Abelardo Lupion, que tinha a 
palavra garantida pelo Regimento anteriormente.

O SR. ABELARDO LUPION (Bloco/DEM-PR. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo desses meus 
5 mandatos de Deputado Federal, nunca fiquei tão 
preocupado como estou agora com a crise nas Pre-
feituras Municipais.

A queda da receita é gritante. Algumas Prefeitu-
ras fecham as portas para fazer economia. E também 
para protestar. A situação é crítica e não pode conti-
nuar assim.

Não podemos fechar os olhos para a questão e 
precisamos agir rápido.

Para começar, apresento um dado concreto. Se-
gundo a Confederação Nacional dos Municípios, apenas 
as Prefeituras do meu Paraná já perderam 270 milhões 
de reais em 2009, comparando com 2008, apenas em 
receita do Fundo de Participação dos Municípios.
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O FPM, a que me refiro, é a principal fonte de 
receita de 81% das Prefeituras brasileiras.

Aqui não abordo a crise global. Afinal, para que 
não restem dúvidas, a queda de arrecadação dos Mu-
nicípios é muito superior à queda do PIB. Não falo de 
questão pontual, falo portanto de questão estrutural.

Quando abordo este assunto é para dizer que 
os Municípios não podem viver apenas de medidas 
emergenciais, politiqueiras e passageiras.

Temos aqui uma questão estrutural, advinda de 
nossa formação geopolítica implantada pelos portu-
gueses, e aperfeiçoada por nós, brasileiros, como um 
modelo único no mundo.

Desde a famosa Vila de São Vicente, o Município 
tem sido no Brasil a unidade mais importante, aquela 
que está mais próxima de nossa gente.

Foi baseados nisso que com a Constituição de 
1988 criamos a Federação trina: União, Estados fede-
rados e Municípios. Em nenhum outro país do mundo 
é assim. Entretanto, nós, aqui, colocamos na Consti-
tuição que o Município é uma unidade político-admi-
nistrativa autônoma.

Baseados nesse princípio fomos transferindo res-
ponsabilidades em cima de responsabilidades para as 
cidades brasileiras.

Ocorre, entretanto, que a União e os Estados fe-
derados não repassam os recursos necessários para 
tantos serviços exigidos, obrigados por leis e cobrados, 
acertadamente, pela população lá na sua Prefeitura.

Pior, até aquilo que são obrigados a repassar por 
absolutas regras constitucionais e legais não obedece 
a um planejamento lógico. Agora, por exemplo, neste 
início de primavera, ninguém sabe quanto uma Prefei-
tura vai receber em dezembro. Planejar como?

Pergunto: que modelo de federação é este em 
que um cobra a conta e fica com a grande parcela do 
dinheiro e outro precisa executar o serviço?

Se alguns Municípios podem ser mal governa-
dos, possuem uma herança de dívidas, alta folha de 
pagamento, como querem dizer alguns, isso é proble-
ma da Justiça, do Ministério Público e da população, 
que deve cobrar.

A nós, legisladores, cabe ver a situação no macro, 
e pensar nos milhares de Prefeitos bem intenciona-
dos, que passam noites em claro, tendo que oferecer 
o melhor para a nossa gente, sabendo que vão rece-
ber menos amanhã do que receberam ontem. Isso é 
injusto, desumano. Está errado.

Quero dar exemplos, Sras. e Srs. Deputados.
Uma jovem adolescente com 16 anos, grávida, 

abandonada pela família e pelo namorado (como as 
temos aos milhares no Brasil todos os dias), precisando 
de um exame pré-natal, procura um posto de saúde de 

uma Prefeitura. Ou seja, vai em busca de atendimen-
to para um brasileiro que ainda não nasceu. Nascen-
do, precisa de creche, de ensino de primeiro grau, de 
transporte escolar. E a Prefeitura paga a conta. Vira 
adolescente e busca oficinas de arte, cultura, lazer, 
esporte, parques públicos. E a Prefeitura sempre se 
dizendo presente. Chega à fase adulta e quer asfalto, 
planejamento urbano, vigilância sanitária, mais saúde, 
tratores agrícolas, conservação das estradas rurais. E 
a Prefeitura continua bancando.

O cidadão, com a graça de Deus, alcança a ter-
ceira idade. E a Prefeitura está lá através do lar dos 
velhinhos, da academia dos idosos, dos programas es-
peciais para esses brasileiros valorosos. E até depois 
da morte as Prefeituras estão presentes, responsáveis 
pelos cemitérios e pelos serviços funerários.

Ou seja, essas mesmas Prefeituras que perdem 
receita todos os dias, criticadas por alguns que imagi-
nam ser fácil administrar sem dinheiro, é que cuidam 
das nossas vidas desde antes do nascimento até de-
pois da morte de cada brasileiro.

Todos os anos os Prefeitos fazem a Marcha até 
Brasília. Aqui, deveriam ter reuniões de trabalho, apro-
ximando cada cidade com a Capital da República.

Pois nos últimos anos, como praticamente tudo o 
que vem acontecendo, o trabalho está sendo substituí-
do pela pirotecnia, pelo show, pelo palanque. Anuncia-
se uma medida de impacto, um número fantasioso, 
monta-se um estúdio para tirar fotografias montadas 
com o poderoso de plantão e, apoteoticamente, até 
candidatura presidencial é lançada.

Tempos depois, lá na sua cidade, o Prefeito pre-
cisa fechar as portas da Prefeitura, e o povo atônito 
não sabe o que está acontecendo.

É a dura volta à realidade.
Uma realidade que o meu correligionário Gusta-

vo Krause retratou quando resolveu se candidatar a 
Vereador, lá no seu Recife. E fez isso depois que havia 
ocupado praticamente todos os cargos públicos des-
te País: já tinha sido Vice e depois Prefeito da cidade, 
Vice e depois Governador de Pernambuco. Já havia 
ocupado inclusive Ministério de Estado. E justificou 
assim a sua decisão de ser Vereador:

“Quando eu era Ministro, eu perguntava 
qual a taxa de mortalidade infantil no Brasil. E 
me diziam, em Brasília, que a taxa de morta-
lidade era algo em torno de 18 para cada mil 
brasileiros nascidos vivos. Aquilo era apenas 
um número, pois neste interior do Brasil, taxa 
de mortalidade Infantil é quando um pai de-
sesperado bate na porta de alguma autoridade 
para dizer: ‘por favor, me ajude, porque meu 
anjinho está morrendo’.”
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Entendendo essa realidade brasileira, o Krause, 
homem brilhante, de uma bagagem impressionante, 
culto, letrado, inteligente e perspicaz, aceitou o desa-
fio de ser Vereador. Isso mesmo, foi na etimologia da 
palavra, foi exatamente ver a dor.

Gostaria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que nós todos fôssemos ver a dor de cada Município 
e, num esforço concentrado nos próximos meses, 
tudo fizéssemos aqui para estabelecer um novo pac-
to federativo.

Vamos salvar os Municípios, para construir um 
Brasil melhor. É o apelo que faço neste dia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item úni-
co. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 277-C, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 277-B, 
de 2008, que acrescenta § 3º ao art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para reduzir, anualmente, a partir 
do exercício de 2009, o percentual da Des-
vinculação de Receitas da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
art. 212 da Constituição Federal e dá nova 
redação aos incisos I e VII do art. 208, de 
forma a prever a obrigatoriedade do ensi-
no de quatro a dezessete anos e ampliar a 
abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, 
e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 
3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a 
inserção neste dispositivo de inciso VI.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orado-
res inscritos.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero fazer uma sugestão a V.Exa., caso os 
Líderes estejam de acordo: abrirmos mão da discussão 
da matéria e passarmos direto para a votação. 

Ao longo de tempo de votação, V.Exa. poderá 
conceder a palavra àqueles que desejarem se mani-
festar sobre os temas que lhes aprouverem. 

Então, proponho aos Líderes Duarte Nogueira, 
Ronaldo Caiado e aos demais Líderes irmos direto 
para a votação, com o compromisso de votarmos a 
PEC e, depois, encerrarmos os trabalhos.

A votação de agora será a de segundo turno. O 
primeiro turno ocorreu no dia 16 de setembro, com 
329 votos a favor. 

Portanto, que essa margem se amplie e passe-
mos imediatamente para a votação.

É a proposta que queria apresentar aos Líde-
res.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aco-
lho a sugestão do Deputado Rodrigo Rocha Loures – 
respondo pela Vice-Liderança do PSDB –, mas quero 
fazer um registro: o Relator desta PEC é o Deputado 
Rogério Marinho, do nosso partido, que já está vindo 
para a Câmara dos Deputados, aqui deve chegar em 
10 minutos, e eu informei a S.Exa. que haveria a pos-
sibilidade de agilidade na votação do segundo turno. 

Portanto, como já debatemos a matéria com bas-
tante intensidade na semana retrasada, quando da 
votação em primeiro turno, o próprio Relator acolhe a 
celeridade nos trabalhos, até porque, repito, a matéria 
já foi exaustivamente debatida. 

No entanto, quando o Relator chegar, solicitarei 
a V.Exa., Sr. Presidente, que, no processo de votação, 
conceda a palavra ao Deputado Rogério Marinho para 
que S.Exa. possa fazer suas exposições para a con-
clusão desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com cer-
teza, sem problema.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordamos com a proposta do Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, do PMDB, coadjuvado pelo Deputado Duarte 
Nogueira, uma vez que a consideramos extremamente 
importante para dar celeridade à votação da matéria. 

Externo, neste momento, cumprimentos ao Pre-
sidente Lula por ter sancionado a Lei Eleitoral, inclu-
sive com o veto à restrição ao uso da Internet. S.Exa. 
não atendeu aos indevidos reclamos do Presidente 
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do TSE, Ministro Ayres Britto, que queria ver afasta-
da a possibilidade de confirmação impressa do voto 
eletrônico, assim como o veto ao voto em trânsito, e 
mostrou que tanto o Executivo quanto o Legislativo 
têm independência em relação ao Judiciário. Lamen-
tavelmente, o Ministro Ayres Britto tem sido useiro e 
vezeiro nessa posição.

Portanto, cumprimentando o Presidente Lula, 
devo dizer que o nosso Partido é a favor da votação 
imediata. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, só quero dizer o seguinte: se for 
para fazer um discurso com o aceite ao acordo, não o 
faremos, e, então, a Presidência passará à discussão 
da matéria, pois assim ganharemos tempo 

Quero saber se alguém discorda do acordo, para 
que iniciemos, imediatamente, a votação nominal. Há 
discordância quanto à proposta? (Pausa.) Não. Então, 
vamos passar imediatamente à votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 277-C, 
de 2008, em segundo turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a 
partir do exercício de 2009, o percentual da Desvincu-
lação de Receitas da União incidente sobre os recursos 
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição Federal. 

Art. 1º O art. 76 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 76. .... ......................................... ....
............. .......................................... .......
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 

para manutenção e desenvolvimento do ensino 
de que trata o art. 212 da Constituição, o per-
centual referido no caput deste artigo será de 
dez por cento no exercício de 2009, cinco por 
cento no exercício de 2010, e nulo no exercí-
cio de 2011.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Podemos 
colocar “sim” em todas as orientações de bancada, 
para que passarmos imediatamente à votação?

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Podemos, Sr. Presidente. O PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Portanto, 
“sim” em todas as orientações. 

Passamos imediatamente à votação. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência solicita a todas as Sras. e a todos os Srs. De-
putados 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. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSOL, 
que, pacientemente, e por concordar, aguardou o iní-
cio da votação, quer apenas observar, em relação à 
matéria em tela – votação em segundo turno, a cris-
ma de algo que já foi batizado –, que o fim da DRU é 
fundamental. 

O problema crucial deste País é a desigualdade 
social, que será superada não com políticas compen-
satórias, por mais exitosas que sejam e por mais votos 
que possam dar, como o Bolsa Família, mas por meio 
de políticas universais e estruturantes para a educa-
ção, para a saúde.

Portanto, para nós, a extinção da Desvinculação 
das Receitas da União deveria ter acontecido, inclusive 
de forma mais célere. E essa progressividade não bate 
tanto com a urgente necessidade social deste País.

Aliás, essa urgência deve presidir também todos 
os investimentos para a possível realização das Olim-
píadas no Rio de Janeiro. Vamos torcer, mas vamos 
fiscalizar muito, para que haja o que não houve no Pan-
Americano: legado social efetivo. Temos 7 anos para 
preparar, mas com muita consciência social.

O Rio de Janeiro tem quase o triplo dos recur-
sos que Chicago oferece e mais do que o dobro de 
Tóquio e de Madri. Isso exige muita responsabilidade 
da autoridade pública. Não pode ser Eike Batista a 
presidir esses investimentos para a Rio 2016. Tomara 
que vençamos!

Nosso voto, neste caso, é “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Colegas 

Deputadas e Deputados, peço-lhes que respeitem a or-
dem de inscrição, principalmente daqueles que haviam 
se inscrito para discutir a matéria. Passarei a palavra 
àqueles que estavam inscritos para defender a matéria 
e, depois, organizarei as demais intervenções.
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 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
em nome da Liderança do PPS, com a palavra o De-
putado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, esta matéria pretende retirar da 
DRU – Desvinculação de Receitas da União a parcela 
correspondente ao ensino, e pretende fazê-lo de for-
ma gradativa.

No primeiro turno, apresentamos destaque para 
que essa retirada fosse de pronto, no momento da pro-
mulgação da emenda constitucional. Houve bastante 
apoio do Plenário a essa medida. Nós, da Oposição, 
nos unimos em torno dessa tese, e o Governo temia, 
naquele instante, ser derrotado, uma vez que precisa-
ria de 308 votos para rejeitar o destaque. 

Na votação final do primeiro turno, concordamos 
em dar alguns votos para o Governo, já que ele dizia: 
“Ou é tudo, ou nada”. Ficamos meio acuados, e aca-
bamos dando alguns votos para o Governo a fim de 
que a matéria fosse aprovada em primeiro turno sem 
o nosso destaque.

Agora, no segundo turno, novamente abrimos mão 
do destaque. E abrimos mão exatamente porque, já 
que não conseguimos tudo para a educação neste ano, 
queremos conseguir algo, pelo menos parcialmente.

Então, Deputados Ronaldo Caiado e Duarte No-
gueira, o PPS se encaminha no sentido de apoiar in-
tegralmente a PEC no segundo turno, a exemplos dos 
demais partidos que estão encaminhando “sim”, sem 
apresentar destaque.

Inclusive, quero inclusive pedir à bancada do PPS 
– que inicialmente defendia a tese de que os recursos 
fossem todos para a educação, e não de forma gradu-
al – que agora, no segundo turno, vote “sim”, para que 
essa PEC seja aprovada o mais rapidamente possível 
e a educação não sofra as consequências da DRU.

Também em nome do PPS, quero me solida-
rizar com o Governo brasileiro na ação de trazer as 
Olimpíadas de 2016 para o Rio de Janeiro. Estamos 
torcendo para que isso aconteça. O Brasil merece. E, 
sem dúvida alguma, vamos realizar no Rio de Janeiro 
uma extraordinária Olimpíada.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou conce-

der a palavra o Deputado Ronaldo Caiado, para uma 
Comunicação de Liderança.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Peço a palavra pela 
ordem, por 1 minuto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Sr. Deputado, enquanto o Deputado Caiado se deslo-
ca até a tribuna.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o povo cario-
ca e o povo fluminense estão solidários, numa grande 
torcida para que Olimpíadas de 2016 sejam realizadas 
na cidade do Rio de Janeiro, e parabenizam o Presi-
dente Lula e o Presidente Michel Temer que integram 
a comitiva brasileira em Copenhague. 

Além de torcer pelas Olimpíadas de 2016, o povo 
do Rio de Janeiro está torcendo para que o Governador 
Sérgio Cabral, no exercício do mandato há 33 meses e 
que por 32 vezes já foi à Europa, depois de aprovadas 
as Olimpíadas de 2016, passe a governar o Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, hoje, pela manhã, foi realizada 
importante sessão do Congresso Nacional. E é indis-
pensável que todos os Prefeitos Municipais do País 
tenham conhecimento de que a aprovação do Proje-
to de Lei nº 62, de 2009-CN, que autoriza o repasse 
de 1 bilhão de reais para os municípios que tiveram 
uma queda no FPM em decorrência da isenção do 
IPI, deveu-se a uma ação forte, direta e determinante 
da Oposição, tanto na Câmara dos Deputados quanto 
no Senado Federal. Foram os partidos PPS, PSDB e 
DEM que se uniram nesse compromisso, ao verem o 
caos instalado nas Prefeituras. 

O Governo e a sua base queriam que a matéria 
continuasse na Comissão Mista de Orçamento rece-
bendo emendas e que só depois, provavelmente da-
qui a um mês, chegasse ao plenário do Congresso 
Nacional.

Com isso, Srs. Prefeitos, podem ter a certeza de 
que pelo menos parte do débito da União com os muni-
cípios será minimizada, graças à atuação da Oposição 
e à aprovação do projeto de lei que autoriza a partir 
de agora o ressarcimento às Prefeituras, o que poderá 
representar valor superior a 1 bilhão de reais.

Além  disso, Sr. Presidente, eu gostaria de trazer 
à discussão assunto que já vem sendo tratado pelos 
democratas há vários meses, desde quando mostráva-
mos, em caminhadas pelo País afora, que o PAC não 
passava de um grande projeto de marketing, que o que 
estava sendo apresentado no PowerPoint da Ministra 
Dilma Rousseff estava distante do que estava de fato 
acontecendo no interior do Brasil.

Muitos, às vezes, não acreditavam no que di-
zíamos, mas passaram a acreditar depois de virem 
que, além de ser um plano virtual, o PAC realmente 
não existe no interior do Brasil – existe apenas nos 
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lançamentos, e, a partir daí, entra no rol das coisas 
inexistentes.

Ontem mesmo deparamos com outra realidade 
extremamente preocupante. Relatório do Tribunal de 
Contas da União mostra que, das 2.400 obras do PAC 
que o Governo Federal diz estarem em fase de anda-
mento, aquela Corte fiscalizou apenas 99. Ou seja, as 
outras 2.300 existem quase que só no papel. Dessas 
99 obras, o Tribunal de Contas da União deu parecer 
pela suspensão de muitas. Irregularidades graves foram 
detectadas em, no mínimo, 13 obras, cujo investimento 
chega a 7,5 bilhões de reais. E isso sem falar dos casos 
de superfaturamento ou de licitações montadas.

Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer exatamente 
criar condições para que recursos do PAC, oriundos do 
que a população brasileira paga através de impostos, 
amanhã sejam direcionados para caixas de campanha, 
para o financiamento de campanhas eleitorais.

E, ao serem denunciadas as irregularidades, em 
vez de o Poder Executivo se curvar à auditoria feita 
por um órgão credenciado como o TCU, vimos o Mi-
nistro do Planejamento, de maneira raivosa, contestar 
o Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União, 
alegando que ele não havia sinalizado quais eram as 
falhas, que ilicitudes e irregularidades tinham sido co-
metidas; Ao contrário, S.Exa. não só mostrou, como 
as apresentou muito bem em seu relatório.

Com isso, o que estamos presenciando é algo 
verdadeiramente preocupante: o Governo Lula não 
aceitar sequer que o Tribunal de Contas da União apre-
sente o seu trabalho e aponte as irregularidades, as 
imoralidades, o desvio do dinheiro público em obras 
que, apesar de não existirem, são usadas para a ala-
vancagem de uma campanha para Presidente da Re-
pública que, para tristeza do Governo, está em queda 
livre, perdendo cada vez mais densidade eleitoral.

Por isso, Sr. Presidente, é importante que os 
democratas reforcem seu apoio ao Tribunal de Con-
tas da União. Não admitiremos que essa ação, muito 
bem orquestrada por parte do Governo, venha ama-
nhã passar ao País o sentimento de que aquela Cor-
te esteja contra as obras do País. Pelo contrário, está 
contra a corrupção.

 O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT para-
beniza todos os partidos por essa belíssima manifes-
tação de apoio à educação, ao concordarem em votar 
hoje o fim da DRU.

Parabéns a todos!
Ganha a educação! Ganha o Brasil!
Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um comentário sobre episódio há pouco ocorrido nes-
te plenário. 

O Rio de Janeiro inteiro se une ao Presidente Lula, 
ao Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, 
ao Governador Sérgio Cabral e do Prefeito Eduardo 
Paes, que estão neste momento em Copenhague, na 
Dinamarca. Nesta hora, todos precisamos nos manter 
unidos, torcendo, rezando e pedindo a Deus que nos 
abençoe para que o Rio de Janeiro, que no caso re-
presenta a América do Sul, seja escolhido como sede 
das Olimpíadas de 2016.

Nesta hora, porém, estranhamente, ouvimos um 
colega de bancada reclamar da ausência do Governa-
dor Sérgio Cabral, exatamente no momento em que 
ele luta em favor do Rio de Janeiro. A propósito, todas 
as viagens do Governador Sérgio Cabral ao exterior 
foram coroadas de êxito, uma vez que S.Exa. tem tra-
zido recursos para nosso Estado.

Estranha-me que um colega de bancada quei-
ra destoar do pensamento de todos, justamente num 
momento em que precisamos estar unidos.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, chamo a atenção de todos para 
a votação que ora estamos realizando.

Apesar da convergência dos partidos para a apro-
vação da Desvinculação de Receitas da União, com o 
objetivo de aumentar os recursos para a educação no 
País, a luta não se esgota com a votação em segundo 
turno. Ela  prosseguirá no Senado Federal, onde a ma-
téria também precisa ser aprovada em 2 turnos. 

Além de aprovada no Senado, como esperamos 
que aconteça, a emenda constitucional precisa ser 
promulgada imediatamente, para que possa produzir 
os efeitos positivos de aumentar os recursos para edu-
cação. E ainda será necessário que o Governo Fede-
ral, por meio de ação dentro do Congresso Nacional, 
aprove um PLN para, ainda em 2009, alocar 3 bilhões 
de reais para a educação do Brasil.

Assim sendo, na discussão da lei orçamentária 
para 2010, esperamos que o Governo demonstre a 
firme disposição de cumprimento dessa emenda cons-
titucional e destine mais 7,2 bilhões de reais para a 
educação. Portanto, esses 10 bilhões de reais serão 
o resultado do esforço da aprovação, aí, sim, dessa 
importante emenda constitucional.
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Ressalvo isso porque não basta comemorarmos 
a aprovação da matéria em segundo turno na Câmara 
dos Deputados – e com certeza, o Senado fará a sua 
parte; se o Governo não fizer a parte que lhe cabe, 
qual seja, a de ainda neste ano aportar os 3 bilhões 
de reais e colocar no Orçamento da União para o ano 
que vem outros 7,2 bilhões, conforme já destacamos, 
de nada representará a aprovação dessa PEC.

Estou dizendo isso porque tivemos, ao longo 
desta semana, de entrar em obstrução com o objeti-
vo de obrigar o Governo a convocar uma reunião do 
Congresso Nacional para que pudéssemos aprovar 
1 bilhão de reais para os municípios. Foi necessário 
a Oposição – o PSDB, o Democratas e o PPS – se 
mobilizar em obstrução para que o Governo pudesse 
aprovar, dentro daquilo que lhe cabia, 1 bilhão de reais 
para os municípios brasileiros que passam por enor-
mes dificuldades financeiras, fruto do desaquecimen-
to da economia nesse período de crise que estamos 
atravessando.

Outro aspecto preocupante que quero destacar 
é a voracidade com que, de maneira desregulada, o 
Governo vem aumentando suas despesas. Estamos 
aqui imprimindo despesas de qualidade, despesas 
com a educação. Numa outra ponta, o Governo im-
prime despesas de custeio, com exageradas ações 
que não geram resultados na ponta, nem benefícios 
diretos à população. 

Se fizermos um balanço destes quase 7 anos 
do Governo do Presidente Lula, veremos que o PIB 
do Brasil aumentou 27%. No entanto, despesa públi-
ca aumentou mais de 80%, portanto, num percentual 
quase 3 vezes superior ao do PIB. 

Ora, quem vai pagar essa conta? O contribuinte 
brasileiro. E quem vai pagar essa conta, numa situação 
muito mais difícil de ser gerida, será o futuro governante 
do País, seja ele quem o povo brasileiro escolher.

Quero também chamar atenção dos ilustres cole-
gas para a existência de muitas propostas de emenda 
constitucional e de muitos projetos de lei que geram 
despesas para o País. Alguns são importantes, como 
o que estamos votando, que gera despesa de qualida-
de, e que nem despesa acaba sendo. Na verdade, é 
investimento no ser humano, na educação, no conhe-
cimento. Aliás, Norberto Bobbio, o festejado jurista da 
Universidade de Turim, já falecido, dizia que as novas 
formas de colonização do mundo moderno serão entre 
os países que têm o conhecimento, que o dominam e 
educam a sua população e aqueles que não dispõem 
do conhecimento, não geram tecnologia, ficando, em 
consequência, submissos a outras nações que assim 
o fazem.

No caso em tela, estamos fazendo investimento 
em educação. No entanto, quero alertar os colegas – 
e já o fiz em reunião de Líderes com o Presidente em 
exercício – sobre a conveniência de contermos um pou-
co as mudanças constitucionais que quase semanal-
mente ocorrem nesta Casa. Podemos chegar ao final 
desta Legislatura com avantajado número de artigos da 
Constituição brasileira modificados, e isso não é bom 
para a estabilidade do ordenamento jurídico nacional. 
Talvez seja importante os Líderes da Casa assumirem 
o compromisso de não se comprometer de maneira 
exagerada com a assinatura em PECs e de não tra-
zer a este plenário a não ser aquelas que tenham sido 
fruto de uma discussão prévia, de um entendimento 
anterior ou de extrema necessidade. 

Esse compromisso pouparia os Líderes da Casa 
do desgaste de dizer não a demandas de determina-
dos setores da sociedade brasileira, além de nos trazer 
tranquilidade para legislar sobre assuntos com menor 
repercussão na estabilidade do ordenamento jurídico 
e, ao mesmo tempo, concentrar a nossa atividade par-
lamentar legiferante em assuntos mais consentâneos 
com o momento que estamos vivendo no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
Em seguida, concederei a palavra ao nobre De-

putado Cândido Vaccarezza, que falará como Líder 
do PT.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, agradeço a V.Exa. Iremos todos ouvir o 
nobre Líder Cândido Vaccarezza.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
registrar a vitória de hoje no segundo turno.

Esta Casa tem debatido diversos temas e se dividi-
do em muitos deles, mas é importante registrar que hoje 
houve unanimidade. Todos os partidos, da Oposição e 
da base do Governo, independentemente de qualquer 
caracterização, votaram “sim”. Isso mostra a importân-
cia da educação em nosso País e a compreensão dos 
Srs. Deputados em relação a essa proposta.

Quero registrar ainda o esforço, quase uma cru-
zada que o Ministro Fernando Haddad fez em torno 
dessa PEC. Portanto, a S.Exa. nossas congratulações 
pelo trabalho de convencimento desenvolvido relativa-
mente a essa questão.

O PMDB, orgulhosamente, vota “sim”, acredi-
tando estar ajudando fundamentalmente a educação 
em nosso País.
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Parabéns aos membros desta Casa pela votação 
histórica da tarde de hoje!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Cândido Vaccarezza, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero parabeni-
zar V.Exa., nobre Deputado Marco Maia, que hoje é 
o Presidente em exercício desta Casa. Fico bastante 
feliz por ver V.Exa. dirigindo esta sessão.

O Brasil também está bastante feliz, porque hoje 
o Presidente Lula, o Presidente Michel Temer e outros 
representantes da política brasileira estão abraçados, 
preocupados e lutando para trazer ao nosso País a can-
didatura do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada 
Mundial, na qual certamente sairemos vitoriosos. Sei 
que o povo brasileiro, que confia no Presidente Lula, 
nessa hora também está feliz e abraçado ao Presidente 
para mais essa conquista.

Quero, porém, tocar num tema que, infelizmen-
te, faz parte do debate político. Estou até preocupado 
com a mudança de assunto, porque hoje queria falar 
só da candidatura brasileira para sediar as Olimpíadas. 
No entanto, acho que em torno disso há unanimidade 
nacional, e, como já disse, o povo brasileiro abraça o 
Presidente Lula e torce pela nossa vitória.

Quanto ao tema mencionado, a Oposição trouxe 
aqui a debate assunto bastante preocupante, que é a 
questão do Tribunal de Contas da União. Eu estava pre-
ocupado e já queria me manifestar sobre este assunto. 
Estamos investigando. Quero parabenizar o Deputado 
Miro Teixeira pela proposta de decreto legislativo.

Sr. Presidente, quero que registre e peço ao Pre-
sidente Michel Temer que se manifeste porque o Tri-
bunal de Contas está extrapolando em suas funções 
de forma bastante preocupante. Eles vão ter que ex-
plicar por que dizem que houve superfaturamento, se, 
no entanto, não encaminharam ao Ministério Público 
as denúncias. E, 4 ou 5 meses depois, levantaram a 
denúncia e a obra voltou ao normal. 

Não é legítima a forma como está agindo o Tribu-
nal de Contas da União. Quarenta obras foram paralisa-
das. Algumas, como na Refinaria Abreu & Lima, o pa-
râmetro usado para dizer que houve superfaturamento 
da terraplenagem não está claro. Parece-me que foi um 
parâmetro para terraplenagem de estrada rodoviária. 
Há 30 anos, nosso País não fazia uma refinaria. Hoje, 
estamos construindo 5 refinarias. E o Tribunal de Con-
tas da União paralisou a obra, fez denúncia, dizendo 
que havia superfaturamento; e não encaminhou essa 

denúncia ao Ministério Público nem à Polícia Federal. 
Mas, logo depois, suspendeu essa denúncia. É pois 
suspeita a ação do Tribunal de Contas da União. 

Fiz um requerimento para tomar informações e 
quero, Deputado Miro Teixeira, discutir essa questão a 
fundo. Repito: quero discutir a fundo. Há obras que foram 
paralisadas e, depois, estranhamente liberadas. 

Informo a V.Exa. que fiz um requerimento de in-
formação para tentar entender quais os critérios utili-
zados para que essas obras tenham sido paralisadas; 
e, depois, com quais critérios elas foram liberadas. 

Precisamos acelerar essa discussão aqui nesta 
Casa. Eles estão tão à vontade – e V.Exa. é testemu-
nha, e foi o que motivou o decreto legislativo de V.Exa. 
–, que falam de medidas travestidas de lei. Se não me 
engano, foi esse o termo utilizado. Além de ser uma 
falta de respeito com a democracia e com o Legislativo, 
é uma extrapolação indevida dos seus poderes.

Vou encaminhar o caso à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para 
que acompanhe com acuidade a ação do Tribunal de 
Contas. E mais, vou discutir na Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle, que é presidida pelo Deputado Silvio 
Torres, como está a ação do Tribunal de Contas, pois 
ele está extrapolando suas atribuições, tem posições 
pouco explicadas, com acordos, segundo dizem, com 
escritórios que estão fazendo defesas ou viabilizando 
a liberação dessas obras. 

Na condição de Deputado, vou levantar essas 
questões e as trarei a esta Casa. 

Não tenho na minha biografia o costume, em ne-
nhuma situação, de fazer denúncias sem prova. Por isso 
não vou adiantá-las. Mas o Tribunal de Contas passou 
dos seus limites. Não se pode paralisar uma obra por 4 
meses, dizer que tem superfaturamento de 240 milhões 
de reais, como já foi dito sobre determinada obra, e, 
após 4 meses, liberá-la sem mais explicação.

Se há denúncia de superfaturamento, essa tem 
que ser encaminhada imediatamente ao Ministério 
Público, senão, parece que é uma atividade política, 
é política para fazer oposição ao Governo ou é polí-
tica com interesses escusos, o que não é função do 
Tribunal de Contas da União.

Isto precisa ficar claro: o País não pode estar à 
mercê nem disposto a viver esse tipo de brincadeira! 

Acho que chegamos ao limite de discussão com 
o Tribunal de Contas. E quero trazer a esta Casa este 
debate pois acho muito oportuna a proposta de de-
creto legislativo do Deputado Miro Teixeira. Quero me 
dirigir aos companheiros da minha bancada e a todos 
os Deputados da Casa, pois precisamos discutir isso 
com seriedade. 
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O Estado Democrático de Direito pressupõe que 
vamos fazer todo o debate; todo o mundo tem direito 
de defesa, todo o mundo tem direito de acusação, todo 
o mundo tem direito de fazer debate. Mas o Tribunal 
de Contas da União não pode ser transformado num 
palco político para a Oposição, muito menos num lo-
cal para se fazer denúncias de corrupção, dar valores 
e não se tomar as medidas seguintes, senão estará 
sob suspeita.

Mesmo se um Deputado disser que há corrup-
ção em determinada obra, se ele não comunicar ao 
Ministério Público, se não apontar a irregularidade, ou 
estará falando isso porque tem imunidade parlamentar 
e pode falar o que quiser, ou estará extrapolando suas 
funções. Imaginem o Tribunal de Contas da União! Se 
ele chega à conclusão de que houve um superfatura-
mento, ele tem de encaminhar ação imediatamente ao 
Ministério Público.

Portanto, Sr. Presidente, quero pedir a atenção a 
V.Exa. e ao Presidente da Casa, para que acompanhem 
de perto a atuação do Ministério Público. Como Líder 
da bancada do PT, vou acompanhar essa questão.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra pela ordem o Sr. Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, neste 30 de setembro comemora-se 
o Dia da Secretária. Hoje, em várias cidades, ocorrem 
homenagens a essa importante profissional em nos-
sas vidas. Fico imaginando como seria o nosso dia a 
dia sem a existência dessa categoria. Um verdadeiro 
caos, certamente. 

Pesquisando na Universidade Metodista – Cam-
pus São Bernardo do Campo, pois lá temos o curso 
de secretariado, encontrei informações que dão conta 
dos primeiros registros da profissão de secretária, que 
datam dos tempos dos faraós, quando era exercida 
pelo sexo masculino, na figura dos escribas.

Com a Revolução Industrial, volta a aparecer a 
função de secretário e, após as duas guerras mundiais, 
por falta de mão de obra masculina, houve o surgimento 
da figura feminina bastante atuante na área, na Euro-
pa e nos Estados Unidos. No Brasil, a mulher surge 
como secretária na década de 1950. Nessa mesma 
época, houve a implantação de cursos voltados para 
a área como, por exemplo, datilografia e técnico em 
secretariado.

O trabalho da secretária mudou muito com o de-
correr do tempo. Se antes precisava ser uma exímia 
datilógrafa e fazer exatamente o que o chefe pedia, 
hoje ela assume uma posição mais independente, 
tomando decisões e peneirando o que deve ou não 
chegar às mãos da chefia. A datilografia e a taquigrafia 

foram deixadas para trás e substituídas pelas novas 
tecnologias.

Outro aspecto que também mudou foi a clássica 
divisão entre secretária júnior (iniciante), plena (meio 
de carreira) e sênior (executiva). Algumas empresas 
podem até usar as denominações, mas a verdade 
é que atualmente mesmo uma simples estagiária já 
pega um volume de trabalho compatível com o de 
uma profissional.

A moderna secretária é praticamente uma asses-
sora da presidência ou diretoria para a qual trabalha. 
Além de gerenciar a qualidade das atividades que de-
senvolve na empresa, também administra a vida e a 
agenda particular dos executivos. Trata-se, portanto, 
de uma tarefa de extrema confiança, que exige dis-
crição absoluta.

Diante disso, as palavras que poderíamos apontar 
como cruciais na rotina diária de uma secretária seriam: 
postura, discernimento e jogo de cintura.

Nas décadas de 1960 e 1970 houve a expansão 
da profissão. Mas somente a partir dos anos 1980 a 
categoria conseguiu, por meio de muita luta, a regu-
lamentação da profissão, com a assinatura da Lei nº 
7.377, de 30 de setembro de 1985. Com a regulamen-
tação a classe ganhou força, surgindo os sindicatos 
das secretárias. Em 1988 foi criada a FENASSEC – 
Federação Nacional de Secretárias e Secretários em 
Curitiba, Paraná. Em 7 de julho de 1989 é publicado 
o Código de Ética Profissional, criado pela União dos 
Sindicatos.

Segundo estudiosos, a palavra “secretária” tem 
origem no latim e deriva dos seguintes termos: Secre-
tarium: lugar retirado; Secretum: lugar retirado, retiro; 
Secreta: particular, segredo. 

Com o tempo, ocorreram mudanças tanto no 
significado como na grafia desses termos, surgindo, 
assim, o termo ‘secretária’.

Continuando minhas pesquisas, encontrei no site 
da FENASSEC informações que explicam por que razão 
o dia 30 de setembro foi escolhido para comemorar o 
Dia da Secretária:

“Durante a segunda fase da Revolução 
Industrial (fase esta iniciada em 1860), Chris-
topher Sholes inventou um tipo de máquina 
de escrever. Sua filha – Lilian Sholes – testou 
tal invento, tornando-se a primeira mulher a 
escrever numa máquina, em público. Lilian 
Sholes nasceu em 30 de setembro de 1850. 
Por ocasião do centenário de seu nascimen-
to, as empresas fabricantes de máquinas de 
escrever fizeram diversas comemorações. En-
tre elas, concursos para escolher a melhor 
datilógrafa.
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Tais concursos alcançaram sucesso, pas-
sando a repetir-se anualmente, a cada 30 de 
setembro. Como muitas secretárias partici-
pavam, o dia passou a ser conhecido como o 
‘Dia das Secretárias’.

Com o surgimento das associações da 
classe de secretárias do Brasil, apareceram os 
movimentos para o reconhecimento da profis-
são. Das atividades das associações, uma das 
consequências foi a divulgação e populariza-
ção do dia 30 de setembro como sendo o Dia 
do Secretário. Em alguns Estados brasileiros o 
dia foi oficialmente reconhecido. Em São Pau-
lo, por exemplo, a lei nº 1.421 de 26/10/1977, 
reconhece e oficializa 30 de setembro como 
‘Dia da(o) Secretária(o)’.”

Há também o Dia Internacional da(o) Secretária(o), 
que é comemorado na última 4ª feira do mês de abril. 
Ser Secretária(o), hoje, é optar por uma profissão. É 
gostar do que se faz. É investir no crescimento e na 
harmonia pessoal e profissional. É ter consciência 
do seu importante papel de agente de mudança e da 
atuação como assessora e agente facilitador”. Fonte: 
Apostila de Maria Liana Natalense.

Sr. Presidente, após décadas de reconhecida a 
profissão das secretárias, até hoje não foi possível a 
categoria organizar o seus conselhos de fiscalização, 
tanto regionais quanto nacional. Desde o meu pri-
meiro mandato venho tentando junto ao Ministério do 
Trabalho e Casa Civil convencê-los da necessidade 
de criação dos referidos conselhos, com o apoio da 
FENASSEC e do Sindicato das Secretárias de Santo 
André e Região. 

Aguardamos com muita ansiedade o envio a esta 
casa do Projeto de Lei do Executivo que versa sobre a 
criação deste conselho. Na última audiência realizada 
com o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, fomos informa-
dos da vontade daquele órgão de criar tais conselhos 
e que a Casa Civil já dispõe da posição oficial daquele 
órgão favorável a criação dos conselhos regionais e 
nacional do secretariado.

Além disso, há necessidade ainda de alterar a 
lei, e já estou providenciando isso, visando melhor 
adequa-la à realidade atual, de forma que haja o pleno 
reconhecimento do curso tecnológico de secretariado 
para que esses profissionais exerçam suas funções 
com segurança jurídica, além da acadêmica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, rogo a to-
dos que se juntem a esta causa, pois todos nós, além 
de mantermos vínculos estreitos com esta categoria, 
como legisladores temos também a oportunidade de 
presenteá-los com a aprovação nesta casa deste jus-
to pleito.

Portanto, aqui homenageamos as secretárias 
e secretários brasileiros, fazendo menção especial à 
Natália, que é secretária em nosso gabinete.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao Deputado Nazareno Fonteles, o primeiro 
que estava inscrito para discutir a matéria.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar estes minutos para, 
primeiro, parabenizar realmente esta Casa por mais 
esse reforço à educação do nosso País, de modo es-
pecial à educação básica, que, de uma vez, passa a 
ser obrigatória e gratuita.

Tenho acompanhado ultimamente, através da 
Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutri-
cional, o direito humano à alimentação. E, como tenho 
formação de professor – antes de chegar a esta Casa, 
exerci essa profissão por 30 anos, além de ser também 
médico –, pude acompanhar como militante da área os 
direitos à educação e à saúde. Percebemos exatamente 
que as populações são muito mais beneficiadas com 
esforços como esse, principalmente quando constitu-
cionalizados; e mais do que isso, quando reforçada 
a previsão dos investimentos e dos financiamentos 
na linha da gratuidade progressiva do direito. Advogo 
a tese de que todos os direitos fundamentais devem 
ser progressivamente gratuitos, como é o caso da ali-
mentação, beneficiada com esta PEC, que fortalece 
o direito à alimentação na escola.

Esta Casa já aprovou, graças a Deus, o projeto, 
depois medida provisória, sobre alimentação escolar, 
agora estendida ao ensino médio. Hoje, estamos no 
ensino básico e também no EJA, que também prevê 
recursos. São mais recursos que virão para a educa-
ção no nosso País, além de esse direito ficar cada vez 
mais fortalecido. Espero que esta Casa, também for-
talecendo o direito à Saúde, aprove a regulamentação 
da Emenda 29.

Por último, meu desejo, que é também o do Pre-
sidente, mas que talvez só aconteça na próxima se-
mana, seria a aprovação da PEC 47, que torna a ali-
mentação um direito social como já o é a educação. 
Aí, quem sabe, construiremos progressivamente os 
mesmos parâmetros que hoje temos na Educação e 
na Saúde. Assim, a nossa população vai ser cada vez 
mais beneficiada e vamos ter uma sociedade cada vez 
mais justa, solidária e fraterna.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passamos 

a palavra ao Deputado Eduardo Valverde e, logo de-
pois, à Deputada Maria do Rosário.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
pedir aqui a aprovação da PEC 277, uma PEC de in-
teresse do País, porque aumenta os recursos, retira 
uma contingência, a DRU e, com isso, disponibiliza 
mais investimentos para a educação pública.

Quero também aproveitar este momento para 
tranquilizar os servidores do Estado de Rondônia, 
que nos assistem neste exato momento, e aguardam, 
apreensivos, a votação da PEC 483.

Mas, como vemos aqui, e quero alertá-los para 
isso, 360 Parlamentares até o presente momento, reu-
nidos para votar uma matéria de interesse regional, 
como é o caso da PEC 483, importante para o Estado 
de Rondônia, não perfazem quorum considerado su-
ficiente para a aprovação dessa matéria. Certamente, 
o fato de ter sido veiculado pela imprensa local que 
essa matéria seria votada ainda ontem gerou hoje cer-
ta expectativa que fez com que servidores e diversos 
sindicatos viessem para Brasília. Eles ficariam frus-
trados, como devem estar os servidores de Rondônia 
que assistem a essa sessão. 

Posso garantir a todos eles que a bancada federal, 
de forma cautelosa e responsável, e entendendo que 
não haveria quorum suficiente para votar com segu-
rança essa matéria, como disse, de interesse regional, 
adiou a votação para a próxima semana.

Se alguém quiser, em Rondônia, fazer proseli-
tismo com isso é bom ficar sabendo que assim pode 
prejudicar a votação – repito, caso utilizem o fato como 
alavanca político-partidária, tirando proveito da ansie-
dade dos servidores de Rondônia. 

Quero garantir que a bancada solicitou de forma 
responsável aos Líderes a retirada de pauta, sob pena 
de, depois de todo um trabalho feito ao longo de mais 
de 6 anos, não aprovar a matéria por falta de quorum 
qualificado.

Informo aos servidores que estão nos ouvindo 
que isso foi exaustivamente dialogado com todos os 
sindicatos aqui presentes.

Sr. Presidente, ao concluir, quero ratificar meu 
pronunciamento feito na sessão do Congresso Na-
cional sobre a necessidade de reativar o Comitê de 
Obras Irregulares. É ele que, na Comissão Mista de 
Orçamento, dá o parecer final sobre os relatórios do 
Tribunal de Contas. Vale dizer também que ele vem 
sendo utilizado indevidamente pela Oposição que só 
quer fazer debate político-eleitoral.

Acho que o Presidente da Comissão, Senador 
Almeida Lima, deve convocar logo esse Comitê, como 
manda a Resolução nº 1, a fim que a Comissão se de-
bruce sobre a matéria, averigue cada item do relatório 
apresentado pelo Tribunal de Contas, o poder fiscali-

zador. Em seguida, o Congresso Nacional, que tem 
competência exclusiva, dará a palavra final. Ou seja, 
não ficará refém de relatórios que, muitas vezes, podem 
trazer uma verdade, mas uma verdade relativa, uma 
verdade parcial, uma verdade sobre um paradigma, e 
todos sabemos que é o Congresso que estabelece o 
paradigma da lei, o paradigma da norma jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto para uma 
comunicação.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela Liderança do 
PSDB, gostaria de convocar todos os Deputados para 
que venham ao plenário votar a DRU. É uma PEC im-
portante e precisamos de muitos votos.

Peço ao Presidente Marco Maia que, logo após a 
nossa intervenção, passe a palavra ao Relator da Co-
missão de Educação, Rogério Marinho, do PSDB. 

Quero elogiar S.Exa. pelo trabalho, pela postura 
de educador e pela feitura desse relatório sobre medida 
tão importante que prevê recursos para a Educação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Rogério Marinho, Relator da 
matéria. Em seguida, passarei a palavra à Deputada 
Maria do Rosário.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, agradeço inicialmente ao Presiden-
te em exercício Deputado Marco Maia e quero fazer 
justiça ao maior e mais importante partido do Brasil, 
o PE. O Partido da Educação tem membros em todas 
as legendas desta Casa. São pessoas responsáveis 
que querem o crescimento do País e, ademais, enten-
dem que o bem mais importante e fundamental para 
as transformações e para a consolidação do cresci-
mento social e econômico deste País é a educação 
pública de qualidade.

Agradeço também a todos os membros da Co-
missão de Educação e da Comissão Especial consti-
tuída para formatar esse projeto de lei, por intermédio 
do substitutivo apresentado, aprovado em primeiro 
turno e agora em processo de votação em segundo 
turno nesta Casa. 

Meu muito obrigado ao Deputado Severiano Al-
ves, baluarte da educação; ao Deputado Lobbe Neto, 
que presidiu a Comissão Especial; ao Deputado Gas-
tão Vieira, hoje licenciado, Presidente da Comissão; à 
Deputada Maria do Rosário, Presidenta da Comissão 
de Educação; ao Deputado Carlos Abicalil, que contri-
buiu conosco na elaboração desse substitutivo; às en-
tidades que fazem parte do movimento educacional no 
País; a UNICEF; a UNESCO; a Todos pela Educação; a 
UNDINE; ao CONSED, ao Ministro da Educação, Fer-
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nando Haddad, e toda a sua equipe; ao meu partido, 
o PSDB, que nos apoiou muito na elaboração desse 
projeto, aos que fazem parte deste plenário, enfim, a 
todos aqueles que se congraçaram conosco.

O Parlamento dá uma demonstração de matu-
ridade, de unidade e de espírito público ao aprovar 
um projeto de lei que reputo o mais importante para a 
educação nos últimos 20 anos. Chamo a atenção da 
sociedade e do Plenário para o fato de que não estamos 
apenas reapropriando recursos retirados em 1994, em 
função de uma emenda constitucional relativa à DRU. 
Nós aproveitamos o substitutivo – nós, da Comissão 
de Educação e aqueles que pensam em educação. 
Temos que estabelecer também a obrigatoriedade 
da universalização do ensino para as crianças de 4 a 
17 anos de idade. O PNAD, divulgado recentemente, 
demonstra que há mais de 3,5 milhões de crianças e 
jovens fora da escola. Essa apropriação será feita de 
forma gradativa até 2016.

Outro avanço concedido por este substitutivo é 
determinar que o regime de colaboração entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios possa ser feito 
sem intermediação de fundos. A apropriação dessa 
grande soma de recursos vai poder ser repassada para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, que vão arcar 
com a responsabilidade da universalização – contra-
tação de professores, construção de novas salas de 
aula. O grande desafio da educação é a qualidade do 
ensino e a universalização das oportunidades.

Estamos comemorando mais de 97% em matrí-
culas de crianças de 7 a 14 anos, mas somos um dos 
últimos países nos testes de proficiência no ensino. 
Na hora em que se estabelece uma comparação com 
países da América Latina e da OCDE, somos, infeliz-
mente, um dos últimos colocados.

Esse é um desafio que se coloca para toda a 
Nação. o Parlamento Brasileiro está dando um gran-
de passo nesse sentido. Não tenho dúvida de que o 
Senado da República vai retificar o que for feito nes-
ta Casa, para que não tenhamos a possibilidade de 
dar um passo atrás e deixar frustrados não apenas a 
grande população brasileira, mas sobretudo aqueles 
que pensam e querem educação de qualidade e cres-
cimento do País.

Quero agradecer a todo este Parlamento o es-
forço. Não tenho dúvida de que o resultado, assim 
que descortinado, vai demonstrar a grandeza deste 
momento. 

O PE, o Partido da Educação, é vitorioso!
Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, para um 

registro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
presença neste plenário da Senadora Ideli Salvatti, 
autora desta PEC e agradecer a S.Exa. pela iniciati-
va! (Palmas.)

Mostra o painel a unanimidade entre todos os 
partidos. Todos desejam mais recursos para a educa-
ção porque a entendem importante.

Parabéns, Senadora Ideli Salvatti, por esta ini-
ciativa, que contou com o apoio de todo o Congresso 
Nacional!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós vamos 
conceder mais 5 minutos para que V.Exas. façam uso 
da palavra; depois, encerraremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pala-
vra, pela ordem, a Deputada Maria do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, caríssima Senadora Ideli Salvatti, autora da pro-
posta, Relator Rogério Marinho, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos diante de uma votação. E votando “sim”, como 
todos os partidos o estão fazendo, estamos vivendo 
um momento histórico.

Este momento se assemelha àquele que vive-
ram os Constituintes, quando estabeleceram, no texto 
constitucional, a vinculação das receitas da educação 
e 18% como marco para os investimentos na educa-
ção brasileira.

Quero dizer a V.Exas. que, ao chegarmos a este 
momento, nós, Parlamento brasileiro, em conjunto 
com o Poder Executivo sim, com o Ministério da Edu-
cação, com inúmeras entidades da sociedade civil na 
área da educação brasileira, como a UNDIME, esta-
mos carregando conosco milhares de estudantes, de 
trabalhadores em educação, de sonhadores, mais es-
pecialmente aqueles que estão, Deputados Vicentinho, 
Emília Fernandes e Reginaldo Lopes, ainda fora da 
escola. Porque ao votarmos esta matéria que recupe-
ra plenamente, Deputado Henrique Eduardo Alves, o 
texto constitucional, estamos, ao mesmo tempo, es-
tabelecendo que a educação brasileira passará a ser 
obrigatória para crianças de 4 a 17 anos de idade, da 
educação infantil ao final do ensino médio.

Estamos também incluindo aqui como medida 
clara que o próximo Plano Nacional de Educação in-
dicará vinculações para a educação brasileira, como o 
Produto Interno Bruto, porque acreditamos nela como 
política pública capaz de ensejar mobilidade social, em 
que cada geração supere a anterior em possibilidades 
de educação, como muito bem tem sublinhado o Mi-
nistro Fernando Haddad e como, antes dele e de nós, 
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sublinharam Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira 
e tantos outros pioneiros da educação brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste ano são mais 4 bilhões de reais para a educa-
ção; no próximo, mais 7 bilhões; em 2011, com a inte-
gralização, Deputado Rogério Marinho, com o fim da 
DRU, cerca de 10,5 bilhões. Acima de tudo, serão mais 
3,5 milhões de crianças e adolescentes na escola, da 
educação infantil ao ensino médio.

O Parlamento brasileiro hoje levanta a mão e diz 
“presente” à chamada da vida, à chamada da educa-
ção, ao votar “sim”, neste momento!

Estamos todos de parabéns!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estamos 

caminhando para encerrar a votação.
O SR. SILVIO TORRES – Sr. Presidente, pela or-

dem. Eu estou inscrito para encaminhar a favor.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos con-

tinuar com as intervenções.
O SR. SILVIO TORRES – Não se trata de inter-

venção, mas de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não tem 

problema. Podemos continuar até encerrar a lista. Fal-
tam 2 inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, parar 
falar contra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
é contra a educação? Aquele que não investe em edu-
cação. Então, sem dúvida alguma, todos somos a favor 
da educação. Sou pai, professor; portanto, não poderia 
ser contra a educação. O posicionamento contrário é 
quanto à demora. Levamos quantos anos para retirar 
essa redução de receita da educação? Saúde e outros 
setores sociais têm essa redução.

A DRU se constituiu num fator de estabilização da 
economia em determinado momento da história brasi-
leira, quando convivíamos com alta inflação. Tínhamos 
de nivelá-la para estabilizar a economia. Conseguimos, 
a duras penas, fazer isso.

Estamos no quarto Governo com Plano Real e 
estabilidade econômica, e, desde a abertura democrá-
tica brasileira, no quinto Governo. Podemos dizer que 
temos estabilidade econômica e democracia estabili-
zada, garantida. É uma profissão de fé que fazemos.

O que lamento é que a DRU foi utilizada por este 
Governo durante tantos anos. O Presidente Lula e o 
PT deveriam ter feito essa redução no primeiro ano de 
governo. Mas não o fizeram. Por quê? Está chegando 
ao final o Governo. Reconhecem que está no fim e que 
vai entrar um novo governo, e da Oposição.

Não há problema. Nós somos educadores e te-
mos uma profissão de fé pela educação do Brasil. 
Aceitamos, mesmo que seja no final do Governo de 
V.Exas., o fim da DRU. E também queremos o fim 
da DRU nos outros setores, assim como queremos 
estabelecer o orçamento impositivo. Fazer com que 
o PIB cresça, mas também com que a felicidade in-
terna bruta cresça. O Brasil precisa mudar, melhorar, 
investir mais na educação, mais na saúde. E não será 
com manobras postergatórias, como se deu com esse 
processo da DRU. 

Claro, o Deputado Marinho, que relatou; a autora, 
todos os que estão a favor, muito bonito! Mas deveriam 
ter feito isso antes. Eu, homem da Oposição, tenho a 
obrigação de dizer isso. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Sr. Deputado Silvio Torres.

O SR. REGINALDO LOPES – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Reginaldo Lopes. Seja rápido, enquanto o 
Deputado Silvio Torres se dirige à tribuna.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
registrar a importância do fim da DRU e dizer que é 
um avanço o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, do 
ensino infantil ao ensino médio. Mas temos uma tarefa, 
depois, que é a de reformular o ensino médio no Brasil. 
Esse modelo político-pedagógico, para mim, está fali-
do. Precisamos buscar outro modelo, que privilegie a 
formação mais técnica, concomitante com a formação 
científica. Precisamos trabalhar nesse sentido. 

Parabéns à nossa Líder Ideli Salvatti!
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Silvio Torres, tem V.Exa. a palavra.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero ressaltar o grande avanço que re-
presenta a aprovação, em segundo turno, da DRU, 
que alocará 3 bilhões de reais a mais no Orçamento 
da Educação este ano; 7,2 bilhões de reais a mais no 
Orçamento do ano que vem. Em 2011, provavelmente, 
um número muito maior, quando se eliminará definiti-
vamente a vinculação. 

Trata-se, realmente, de notícia muito auspiciosa. 
Concretamente, cada bilhão investido na educação 
significa outros bilhões de avanços no País, em todos 
os setores, dada a capacidade que a educação tem 
de alavancar desenvolvimento, de alavancar cultura, 
de alavancar saúde – enfim, tudo está ligado.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
também me referir à fala do Líder Cândido Vaccare-
zza, que inclusive citou a Comissão de Fiscalização 
Financeira, que eu presido, sobre os acontecimentos 
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relacionados à divulgação, ontem, de mais um relató-
rio do Tribunal de Contas da União. Especificamente, 
é o relatório do trimestre sobre o acompanhamento de 
obras dentro e fora do PAC.

O PAC tem 2.246 obras elencadas. As obras que 
o Tribunal de Contas da União recomenda à Comissão 
de Orçamento – aliás, o Tribunal de Contas não deter-
mina, recomenda à Comissão de Orçamento – paralisar 
representam 0,5%, ou seja, quase zero daquilo que o 
Governo contemplou como Programa de Aceleração 
do Crescimento. E quais são os números do Programa 
de Aceleração do Crescimento, Sr. Presidente? Em 2 
anos e 7 meses, apenas 11% das obras do PAC estão 
finalizadas, concluídas. Apenas 11%. 

Durante certo tempo, setores do Governo atri-
buíram o atraso ao Ministério do Meio Ambiente, na 
época sob a responsabilidade da Senadora Marina 
Silva. Durante meses, o bode expiatório pelos atrasos 
do PAC foi o Ministério do Meio Ambiente. Ora era o 
bagre, ora era a perereca. Qualquer argumento era 
reduzido a uma mesquinharia, a uma barreira ao de-
senvolvimento do País. 

A Senadora acabou saindo do Ministério, hoje 
saiu mesmo do Governo, saiu do PT, transformou-se 
numa candidata a Presidente que fará o contraponto 
e mostrar que não cabia ao Meio Ambiente as culpas 
que se lhe atribuíam. 

Da mesma forma, Sr. Presidente, Sras. Deputa-
das, Srs. Deputados, não cabe ao TCU. O TCU é um 
órgão assessor do Congresso Nacional que cumpre 
a sua missão de preventivamente apontar as irregu-
laridades. São 41 obras do PAC; outras 22 obras que 
contêm irregularidades graves, sobre as quais se está 
fazendo uma retenção, todas elas são encaminhadas 
com recomendações à Comissão de Orçamento. 

Por isso, eu acho que nós temos de fazer, no 
Congresso Nacional, um debate maduro, que a nossa 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle se dis-
põe a fazer. Para tanto, aprovou hoje, com o apoio de 
todos os partidos, o convite para que o Ministro Aroldo 
Cedraz, responsável por esse relatório tão polêmico, 
que levantou todo o Governo contra o TCU, venha de-
bater, na Comissão, com todos os Parlamentares que 
tiverem interesse em acompanhar esse assunto, es-
pecialmente com o Líder Cândido Vaccarezza e outros 
que se pronunciaram. 

Dessa forma, eu acho que estaremos contribuindo 
para esclarecer uma questão tão importante: o papel 
do Tribunal de Contas da União, o papel do Congresso 
Nacional e o papel do Executivo. Nesse momento em 
que o Brasil tanto precisa de obras, que sejam regu-
lares e aceleradas, que ele possa fazer isso sem os 
entraves que ele atribui aos outros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado Silvio Torres.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O próximo 

inscrito é o querido Deputado Nelson Marquezelli, 4º 
Secretário da Mesa da Câmara.

Deputado Nelson Marquezelli, por favor. (Pau-
sa.) 

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. vai 
encerrar a votação?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós va-
mos encerrar agora, depois da fala do último orador 
inscrito para discutir a matéria, o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, é lógico que nós também nos 
associamos ao cumprimento a esta Casa por estar 
votando em segundo turno a PEC, que desvincula 
os recursos da DRU para a educação, extremamente 
importante para que nós tenhamos a chamada qua-
lidade de vida. 

E quando nós falamos de qualidade de vida, eu 
quero abrir um parêntese e cumprimentar a Prefeitura 
de São Caetano do Sul e o Prefeito Auricchio, que nesta 
semana anunciou 100% de tratamento do esgoto na 
cidade. Isso é qualidade de vida. Aquela cidade tem 
uma atenção especial para a chamada terceira idade, 
uma atenção especial para a saúde, uma atenção es-
pecial para a educação.

Temos certeza de que ao disponibilizarmos mais 
recursos para a educação, estaremos melhorando a 
questão educacional, a questão da qualidade de vida 
dos jovens até os 17 anos. Tem de haver a preocupa-
ção com o ensino técnico. São Paulo tem dado uma 
colaboração muito grande com as ETECs e as FATECs. 
Na última segunda-feira, estivemos em Heliópolis para 
inaugurar uma ETEC, mostrando que existe essa pre-
ocupação com o ensino técnico profissionalizante, 
para permitir que as pessoas tenham oportunidade 
de emprego, sem dúvida nenhuma, extremamente 
importante. 

Para completar o nosso pronunciamento, quero 
mais uma vez deixar registrado o nosso cumprimento 
ao Presidente Lula por ter sancionado a Lei Eleitoral 
e por não ter cedido à pressão do Ministro Presiden-
te do TSE, Carlos Ayres Britto, que queria que fosse 
vetado o artigo que trata do voto impresso e do voto 
em trânsito, mostrando que tem de haver certa inde-
pendência. S.Exa., o Ministro, já se imiscuiu demais 
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em assuntos legislativos, como na questão da PEC 
dos Vereadores.

Quero aqui fazer o registro de que um juiz elei-
toral de Cuiabá, Mato Grosso, deu uma sentença me-
morável, mesmo com toda essa pressão de procura-
dor eleitoral, de juízes eleitorais, de alguns tribunais 
eleitorais e da indevida intromissão do Ministro Carlos 
Ayres Britto ao dizer para não se cumprir a emenda 
constitucional, lamentavelmente. Outros juízes, de 
Goiás, do Tocantins e do Paraná, também têm dado 
posse aos Vereadores, conforme estabelece a Emen-
da Constitucional nº 58. 

Indubitavelmente, educação é o conjunto de to-
das as nossas ações e atitudes. Tenho certeza de que, 
com a aprovação em segundo turno dessa emenda, 
estaremos dando uma resposta àqueles que não sa-
bem ter educação e indevidamente se intrometem em 
assuntos que não lhes dizem respeito. Aqui vai, então, 
esse registro da tribuna da Câmara dos Deputados 
àqueles que indevidamente têm feito as suas manifes-
tações tentando agredir, desrespeitar e desvalorizar o 
Legislativo. Esta não é uma atitude correta.

Portanto, neste momento, queremos repelir essa 
atitude e, de forma clara e objetiva, dizer ao Ministro 
Carlos Ayres Britto que cuide da sua Casa, que nós 
cuidamos da nossa. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-

cerrar a votação.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela 
gentileza de V.Exa., eu não poderia deixar acabar a 
sessão sem registrar que hoje no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães está havendo o 1º Encontro 
Nacional da Pesca Artesanal, para o qual uma grande 
comitiva veio do nosso Estado, o Espírito Santo.

Agradeço ao Presidente Lula por ter criado o Mi-
nistério da Pesca. O Brasil, com mais de 8 mil quilô-
metros de litoral, não poderia ficar sem um Ministério 
dessa importância, que está incentivando não só a 
pesca artesanal e industrial, mas também a piscicul-
tura e a aquicultura.

Sr. Presidente, no meu Estado eu incentivo mui-
to a pesca. Eu apresentei uma emenda ao orçamento 
da União, e foi entregue, em julho, aos pescadores do 
meu Estado, principalmente do Município da Serra, 
um caminhão frigorífico para 12 toneladas, que já está 
sendo usado pelos pescadores, principalmente da re-
gião da Serra. E tem também os pescadores de Piúma 

e de Presidente Kennedy que estão aqui aguardando 
emenda ao Orçamento.

Nós vamos ajudar a fazer na colônia de pescado-
res em Presidente Kennedy um terminal pesqueiro e um 
píer. Tudo isso estamos discutindo com os pescadores. 
As reivindicações dos pescadores são justas.

A bancada do meu Estado, Sr. Presidente, conse-
guiu uma escola técnica federal da pesca. Pasme, Sr. 
Presidente, em 95 anos foram 6 escolas para o nosso 
Estado; em 5 anos do Governo Lula, 12 escolas. En-
tão, agradeço ao Presidente Lula. Nós estamos aqui 
com compromisso com os pescadores, junto com toda 
a bancada da pesca.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Nelson Marquezelli, 4º Secretário 
da Mesa da Câmara dos Deputados, último inscrito. 
Depois vou encerrar a votação e, na sequência, os 
trabalhos desta sessão.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
estive no Ministério da Educação e tive a oportunidade 
de conversar, durante 30 a 40 minutos, com o Ministro 
Fernando Haddad. Não foi uma prestação de contas. 
Naturalmente, começamos a conversar sobre o traba-
lho que S.Exa. desenvolveu no Ministério da Educação, 
logicamente com a chancela do Presidente Lula.

Eu fiquei impressionado, muito impressionado. 
No mapa do Brasil colocado em sua sala de audiên-
cia, os pontos verdes e vermelhos mostram o que foi 
implantado na sua gestão, e vemos que, na educação, 
foi feito um novo Brasil.

Por isso, o voto que damos hoje, quase a una-
nimidade da Casa, nada mais é do que um prêmio a 
um Ministro que vestiu a camisa da educação, levou 
às fronteiras do País todo o arcabouço de um ensino, 
do mais humilde ao mais necessitado, para o desen-
volvimento da tecnologia brasileira.

Eu vi lá no Rio Grande do Sul os cursos de uni-
versidade que ele instalou no litoral, no interior, divisa 
com Uruguai e até Argentina. É qualquer coisa de gran-
dioso podermos trazer a esta Casa um voto de apoio, 
de estimulo a um Ministro que soube honrar o cargo 
que lhe foi confiado pelo Presidente Lula.

Aplausos desta Casa, aplausos do povo brasilei-
ro a um homem que dignificou a sua indicação, a sua 
formação, porque é um membro da USP, ao facultar 
a todos os brasileiros a oportunidade, rico ou pobre, 
mais pobre do que rico, de usufruir daquela grande 
arma que a pessoa pode ter neste Governo, para se 
igualar na capacidade de ser amanhã um homem útil 
ao seu País.
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Parabéns, Ministro Fernando Haddad, o meu or-
gulho de votar hoje nesse processo.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de informar a V.Exa. que a Procuradoria-
Geral da República ajuizou ação para tentar anular 
os atos democráticos desta Casa que reintegram os 
Vereadores às Câmaras Municipais, muitos deles já 
reintegrados.

A ação foi distribuída, está com a Ministra Car-
men Lúcia, e o PTC – Partido Trabalhista Cristão está 
ingressando com a defesa em 3 processos para ga-
rantir, primeiro, a soberania do Congresso Nacional 
e, segundo, os direitos dos Vereadores legitimamente 
eleitos na eleição passada.

O PTC abraça essa causa e vai defender juri-
dicamente, como representação partidária, os Vere-
adores eleitos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Resultado: 
VOTARAM:

SIM: 390 Srs. Deputados; 
ABSTENÇÕES: 3 
TOTAL: 393.
ESTÁ APROVADA, NO SEGUNDO TURNO, A 

PEC 277, DE 2009.
Fica dispensada a redação final da matéria, nos 

termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento 
Interno.

A matéria vai ao Senado Federal em mão da 
nossa querida Senadora Ideli Salvatti, que vai ser ho-
menageada por todos nós. S.Exa. é a autora da PEC 
que está sendo votada em segundo turno nesta Casa 
e que representa um avanço enorme para a educação 
do País ao destinar mais recursos ainda para a área 
da educação.

Parabéns, Senadora Ideli Salvatti por esta PEC. 
(Palmas.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 277/2008 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 30/09/2009 17:25
Encerramento da votação: 30/09/2009 18:36
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
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O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, parabenizo esta Casa pela decisão, o Mi-
nistro Fernando Haddad pela cruzada que empreen-
deu e a Senadora Ideli Salvatti, autora da PEC. Espero 
que o Senado lhe dê o tratamento que esta Casa hoje 
merecidamente lhe dá.

Parabéns, Senadora, pela vitória da educação 
brasileira. (Palmas.)

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o Parti-
do na última votação.

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido na última votação.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, cumprimento a Casa pela votação. Sem dúvida 
nenhuma, ganha não só a educação pública brasileira, 
mas a própria Nação.

Cumprimento também o Deputado Nelson Mar-
quezelli. O mapa do Brasil, sobretudo o da Amazônia 
mudou muito. As escolas técnicas federais estavam para 
cerrar suas portas, e hoje estamos vendo os CEFETs 
não só fortalecidos, mas transformados em IFETs, em 
instituições, e se interiorizando.

V.Exa. não imagina a nossa emoção de ir a Muni-
cípios como Benjamin Constant, fronteira com o Peru e 
a Colômbia, e ver lá um polo independente da Univer-
sidade Federal do Amazonas e um IFET também.

Cumprimento o Ministro Fernando Haddad, so-
bretudo o Presidente Lula, porque tem avançado muito 
e feito com que o País avance na evolução, no desen-
volvimento da educação.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cum-
primento V.Exa. na Presidência da Mesa.

Comunico que segunda-feira, dia 5, teremos au-
diência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legis-
lativa, para tratarmos da PEC da Moradia Digna, que 

vai destinar um percentual fixo da receita da União 
para a construção de moradias populares.

Trata-se de PEC de autoria do Deputado Paulo 
Teixeira, e nós estaremos na Assembleia, sob a Pre-
sidência do Deputado Renato Amary e da Relatoria 
do Deputado Zezéu Ribeiro. 

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para comuni-
car que hoje pela manhã, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público aprovamos a criação 
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, que 
dará aos arquitetos brasileiros novo rumo, valendo-se 
do próprio Conselho.

Agradeço a oportunidade.
Muito obrigado. 
O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PCdoB na votação anterior.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Democratas na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil e, sobretudo a comu-
nidade jurídica, o Poder Judiciário e a vida intelectu-
al do País estão muito satisfeitos nesta data, com a 
aprovação, pela Comissão de Justiça e Cidadania do 
Senado Federal, por 20 votos a 3, do nome do advo-
gado José Antônio Dias Toffoli para o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo Presidente 
da República para ocupar a Suprema Magistratura do 
País, o advogado Toffoli foi aprovado com brilhantismo 
e louvor ao ser sabatinado naquele órgão técnico. 

A indicação feita pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva faz jus aos elevados predicados intelectuais, 
jurídicos e reputação pessoal ilibada, e dão a dimen-
são do jovem advogado José Antônio Toffoli. 

Cumprindo o ritual para ingressar na Suprema 
Corte, o advogado Toffoli apresentou sua exposição 
de ideias e respondeu às arguições dos eminentes 
Senadores da República. De tal modo ficou compro-
vado seu elevado grau de saber jurídico e reputação 
ilibada, obtida a aprovação dos Senadores de todas 
as colorações partidárias. De parte a parte, do Sena-
do da República e do arguido, a sessão transcorreu 
em alto nível de ideias, como convém para o assunto 
em pauta.

Mesmo sendo considerado relativamente jovem 
no universo em que atua, o advogado Toffoli apresen-
ta brilhante trajetória nos vastos campos do Direito. 
Mercê dos seus méritos intelectuais, aos 39 anos de 
idade, em 2007, galgou a chefia da Advocacia-Geral 
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da União, cargo que ocupou até ser designado para o 
Supremo. Também foi consultor jurídico da Casa Civil 
da Presidência da República, de 2003 a 2005, sem-
pre debruçado em questões jurídicas relevantes para 
o Estado brasileiro e para toda a sociedade.

Nasceu na cidade paulista de Marília em 1967 
e, aos 23 anos, em 1990, graduou-se em Direito pela 
Universidade de São Paulo – USP. Com curso de 
especialização em Direito Eleitoral, lecionou as ca-
deiras de Direito Constitucional e Direito da Família, 
durante 10 anos, na Faculdade de Direito do Centro 
de Ensino Unificado de Brasília – UniCEUB. Em 1995, 
assumiu a assessoria jurídica do partido do Governo 
nesta Câmara dos Deputados, oportunidade em que 
começou a revelar seus elevados conhecimentos em 
Direito Eleitoral. 

O próprio Toffoli costuma dizer que preferiu optar 
pela advocacia em vez da vida acadêmica. 

Nesse campo do Direito é considerado um co-
lecionador de vitórias, sobretudo como titular da Ad-
vocacia-Geral da União. Atuando em nome da AGU 
junto ao Supremo, posicionou-se favorável ao voto 
do Ministro-Relator Carlos Ayres Britto pela demarca-
ção contínua das terras indígenas na reserva Raposa 
Serra do Sol.

De formação católica, também ao atuar no Supre-
mo, em nome da Advocacia-Geral da União. Defendeu 
a legalização de pesquisas científicas com células-
tronco, como parte da Lei de Biossegurança, tendo em 
vista que o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisas, vinculado ao Ministé-
rio da Saúde, são órgãos que fiscalizam e autorizam 
essas pesquisas, com fins de financiamento. 

Este, em síntese, Sr. Presidente, é o seu perfil 
de jovem advogado brilhante, católico, progressista e 
intelectual de elevados predicados.

Além de colecionar vitórias, sobre ele é dito que 
também coleciona amizades nos meios jurídicos onde 
atua. 

Esperamos agora que o Plenário do Senado Fe-
deral possa aprovar com expressiva votação o nome 
do brilhante advogado José Antônio Toffoli para a mais 
elevada Corte da Justiça do nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
desejo externar minha alegria pela grande conquista 
da Câmara dos Deputados ao aprovar a PEC nº 277, 
de 2008, sobre o fim da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU incidente sobre o setor educacional. 
Foi uma grande vitória. Está de parabéns a Câmara 
dos Deputados.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mes-
ma forma, registro com alegria o meu voto a favor da 
educação neste País.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a 
realização, hoje em Brasília, da 3ª Conferência Nacio-
nal da Aquicultura e Pesca, coordenada pelo Ministro 
Altemir Gregolin, que visa debater o desenvolvimento 
sustentável do setor. 

Aproveito a ocasião para parabenizar o Presidente 
Lula pela criação do Ministério da Pesca; esta Casa, de 
forma especial; o Ministro Altemir Gregolin e todos os 
pescadores do Brasil por essa grande conquista. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém parabenizo o Presidente Lula, o Ministro Altemir 
Gregolin, toda a comunidade pesqueira nacional, pela 
realização da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura 
e Pesca. Estivemos na abertura daquele evento, in-
tegrando a Frente Parlamentar da Pesca, e estamos 
de olho no Orçamento de 2010 para o Ministério da 
Pesca, porque temos grandes chances de aumentar a 
soberania alimentar pela atividade pesqueira no País 
e fortalecer a pesca artesanal, os pescadores do in-
terior do Brasil e todas as colônias de pescadores do 
nosso País.

Portando, meu aplauso a todos aqueles que par-
ticipam da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e 
Pesca, que se iniciou hoje, aqui em Brasília, Distrito 
Federal.

Muito obrigado.
O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei conforme a orientação do meu 
partido.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, amanhã, dia 1º de outubro, é 
o Dia Nacional do Idoso. A população no mundo está 
ficando cada vez mais velha e, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde, por volta de 2025, pela primeira 
vez na história, haverá mais idosos do que crianças 
no planeta.

Nosso Brasil, que já foi celebrado como o país 
dos jovens, tem hoje cerca de 13,5 milhões de idosos, 
que representam 8% de sua população. Em 20 anos, 
o País será o sexto no mundo com o maior número 
de pessoas idosas. O dado serve de alerta para que 
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o Governo e a sociedade se preparem para essa nova 
realidade não tão distante. O avanço da medicina e 
a melhora na qualidade de vida são as principais ra-
zões dessa elevação da expectativa de vida em todo 
o mundo. Apesar disso, ainda há muita desinformação 
sobre as particularidades do envelhecimento, e o que 
é pior: muito preconceito e desrespeito em relação às 
pessoas da terceira idade, principalmente nos países 
pobres ou em desenvolvimento. No Brasil, são muitos 
os problemas enfrentados pelos idosos em seu dia 
a dia: a perda de contato com a força de trabalho, a 
desvalorização de aposentadorias e pensões, a de-
pressão, o abandono da família, a falta de projetos e 
de atividades de lazer, além do difícil acesso a planos 
de saúde são os principais.

Segundo pesquisa do IBGE, em 1999, apenas 
26,9% do total de idosos no País possuía algum plano 
de saúde, sendo que em algumas regiões como o Nor-
deste essa taxa ainda cai para 13%. As mulheres são 
ainda mais afetadas, porque vivem mais tempo e, em 
geral, com menos recursos e menos escolaridade.

Diante desse quadro, precisamos elaborar, o mais 
rápido possível, políticas sociais que preparem a so-
ciedade para essa mudança da pirâmide populacional. 
Pessoalmente, já perdi a conta de quantas vezes aqui 
estive para defender a inclusão na pauta desta Casa 
dos projetos de interesse dos aposentados, especial-
mente aqueles que tratam do fim do fator previdenciário 
e do reajuste das aposentadorias e pensões daqueles 
que ganham acima do salário mínimo.

O Brasil vem assistindo a manifestações de apo-
sentados por todo o País, pressionando por reajustes 
mais justos. Já estão cansados de audiências públicas, 
debates e reuniões.

A situação criada com a atual política de reajuste 
maior para quem ganha menos deixou os demais apo-
sentados e pensionistas com um terrível sentimento 
de injustiça. O aposentado que recebe mais de um sa-
lário mínimo está sendo massacrado, e pede socorro 
a esta Casa.

Mais de 8 milhões de aposentados e pensionis-
tas do INSS, com salários acima do mínimo, esperam 
pela votação. Caso contrário, os aposentados esta-
rão recebendo, em poucos anos, apenas o valor do 
mínimo, mesmo os que se aposentaram com valores 
maiores.

Quero aproveitar este Dia Nacional do Idoso para 
lembrar a esta Casa o drama dos aposentados da VA-
RIG, que clamam por socorro e esperam o dia em que 
receberão suas aposentadorias, pelas quais pagaram 
e foram logrados, enganados, desde que o instituto AE-
RUS de Seguridade Social foi liquidado em 2006.

Esses trabalhadores reivindicam o direito a uma 
vida com dignidade, a ter o pão na mesa, um plano 
de saúde, os medicamentos, enfim, tudo aquilo que 
almeja quem contribui uma vida toda para um plano 
de previdência.

Para se ter uma ideia do desânimo e cansaço 
desses idosos, a média de idade dos 8.500 aposen-
tados do AERUS é de 72 anos.

A situação deles é desesperadora, pois só temos 
a garantia de recebermos os 8% do que teríamos direito 
até dezembro de 2009. Amanhã, Dia do Idoso, com-
pleta 180 dias que os aposentados do AERUS aguar-
dam uma proposta de acordo da Advocacia-Geral da 
União. Recentemente, participei de reunião no Senado 
Federal com o Advogado-Geral da União, José Antônio 
Dias Toffoli, visando encontrar alternativas para pôr fim 
a esta longa e angustiante espera.

Os aposentados do AERUS não esperam favo-
res, apenas o retorno daquilo pelo qual pagaram e 
são credores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar também o Dia do Vereador, neste 1º de ou-
tubro. Os Parlamentares desta Casa, em sua grande 
maioria, foram Vereadores, como eu também fui, afi-
nal, a vereança, em geral, é a porta de entrada para 
a vida pública. Nela, aportamos uma bagagem impor-
tantíssima para o cumprimento das funções que hoje 
exercemos. Como se diz, o cidadão não vive no País 
ou na cidade, ele mora mesmo é no município e nele 
busca a realização de suas necessidades.

Desta tribuna, hoje, presto minha homenagem 
àquele que é o mais antigo legislador brasileiro, o Vere-
ador. Atualmente as Câmaras Municipais se constituem 
em órgãos de representação, independente e harmô-
nico com os Poderes Executivo e Judiciário, que lutam 
dia a dia, para ser o porta-voz dos interesses dos mu-
nícipes, levando reivindicações ao Prefeito, elaborando 
leis de interesse local, fiscalizando o dinheiro público, 
para que a democracia seja fortalecida e o bem comum 
sobrepaire sobre os interesses particulares.

O Dia do Vereador deste ano de 2009 é essen-
cialmente especial para esta Casa e para boa parte 
das Câmaras Municipais do País, em face da promul-
gação da Emenda Constitucional nº 58, que recompõe 
a representatividade das Câmaras de Municipais.

Lembro que em 2004, uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal desarrumou a representação parla-
mentar nos municípios e a Emenda Constitucional nº 
58, que teve origem em PEC de minha autoria, corrigiu 
estas distorções. A Emenda Constitucional nº 58 não 
foi feita para os Vereadores, mas para o Brasil, para 
organizar a representatividade e ampliar a democracia. 
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Não é uma lei para as próximas eleições, mas para as 
futuras gerações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Carlos Alber-
to Leréia.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para que esta Casa tome conhecimento, hoje, 
em Goiânia, houve a filiação do Ministro, Presidente do 
Banco Central, Dr. Henrique Meirelles, ao PMDB.

S.Exa. chegou lá e saiu em um avião da Força 
Aérea Brasileira – FAB. Esse fato é grave. Nós temos 
de chamar a atenção das autoridades para que isso 
não se repita. S.Exa. deslocou-se dessa festa partidá-
ria em um avião das Forças Armadas.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB-PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de registrar, com muito or-
gulho, que a Paraíba foi muito bem representada no 
Prêmio Jabuti de Literatura, edição 2009. O primeiro 
lugar na categoria Infantil premiou o escritor paraiba-
no Bráulio Tavares, com o livro A Invenção do Mundo 
Pelo Deus-Curumim. Já o segundo lugar da mesma 
categoria ficou com a minha grande amiga, que quero 
daqui parabenizar, a professora e teóloga Maria Valé-
ria Rezende e sua parceira Marlette Menezes, com o 
livro No Risco do Caracol.

Valéria Rezende é paulista, mas está radicada 
na Paraíba há décadas, onde presta grandes serviços 
à população.

Outro paraibano premiado com o Jabuti 2009, 
em terceiro lugar na categoria Tradução, foi o escritor 
Paulo Bezerra, que atualmente vive no Rio de Janeiro, 
com o livro Os Irmãos Karamázov – 2 Volumes.

Gostaria também de registrar, Sr. Presidente, 
que hoje e amanhã acontece a Festa da Colheita, no 
Município paraibano de São Miguel de Taipu. A festa, 
que já é tradicional, tem este ano o patrocínio do Go-
verno Federal, através de emenda nossa destinada ao 
Ministério do Turismo, no valor de 100 mil reais.

Não poderei comparecer devido aos trabalhos 
aqui em Brasília, mas envio um abraço à Prefeita 
Marcilene Sales e a toda a população de São Miguel 
de Taipu.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Geraldo Pu-
dim.

O SR. GERALDO PUDIM (PR-RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, muitos leram nos jornais de hoje so-
bre a saída da Vereadora Clarissa Garotinho, filha dos 
ex-Governadores do Estado Rio de Janeiro Anthony e 
Rosinha Garotinho, da legenda do PMDB. 

Todos sabemos que a saída de Clarissa Garo-
tinho do PMDB é fruto das perseguições sofridas por 
ela desde a desfiliação de Anthony Garotinho. Como 
parte dos atos covardes impostos a Clarissa, houve a 
proibição de participar das reuniões da Executiva do 
partido, da qual ela era membro; foi afastada de todas 
as funções partidária ou legislativa; foi destituída da 
liderança do PMDB na Câmara de Vereadores; foi des-
tituída também da presidência da Juventude do PMDB, 
para o qual foi eleita e de suas funções na Fundação 
Ulysses Guimarães. 

Clarissa não fez nada para merecer isso. Todas 
as covardias engendradas contra ela foram uma re-
taliação a seu pai, que deixou a legenda por discor-
dar dos caminhos a que Cabral vem conduzindo seu 
Governo e conduzindo o PMDB no Estado, que está 
abandonando seu perfil de partido nacionalista, tra-
balhista e popular. 

Dessa forma, deixo registrada aqui a minha so-
lidariedade à Vereadora Clarissa, cujo mandato, con-
ferido por mais de 42 mil cidadãos cariocas, tem sido 
incansavelmente elogiado.

Quero aqui juntar minha voz à de seus pais ao 
repetir o que disse o ex-Governador Anthony Garoti-
nho:

“A vida é bela. A política, não. É dura, co-
varde, às vezes suja e muitas vezes recheada 
de pessoas sem escrúpulos. Mas quero neste 
espaço, Clarissa, dizer que você pertence a 
uma família que nunca abriu mão de princípios; 
que nunca vendeu seus valores; que nunca 
se intimidou com os poderosos; que nunca 
se apequenou diante de ameaças. Não quero 
que lhe tirem o que o povo lhe deu, mas uma 
coisa é certa: mais vale a dignidade, do que 
um mandato amordaçado.”

Era este o registro a ser feito na tarde de hoje. 
Solicito da Mesa a divulgação do mesmo nos meios 
de comunicação da Casa.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Fernando Co-
elho Filho.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/
PSB-PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retorno a esta 
tribuna para prestar novas homenagens a municípios 
do sertão pernambucano que comemoraram aniver-
sário de emancipação na presente semana: Jatobá, 
na segunda-feira, 28 de setembro, e Santa Filomena, 
nesta terça-feira, 29 de setembro. Ambos são municí-
pios ainda jovens, eis que completam agora apenas 14 
anos de história político-administrativa independente 
do ponto de vista legal.

Jatobá, Sr. Presidente, possui características de 
formação muito especiais e particulares, pela forte 
presença indígena – os pankararus – e pela vocação 
predominante nas atividades da agricultura, da pecu-
ária e da pesca. Mantendo limites ao sul com o Rio 
São Francisco, o antigo Distrito de Petrolândia de fato 
preserva consistente tradição da cultura indígena, in-
clusive no aproveitamento do rico potencial turístico 
oferecido pela existência das aldeias naquela área, 
com suas danças e festas de caráter religioso, além 
do variado artesanato, dos trabalhos com palha, cipó, 
rede, madeira, barro e cerâmica. 

Jatobá insere-se em uma região indiscutivel-
mente de rara beleza, absolutamente preservada nas 
trilhas ecológicas e emoldurada pelo lago Moxotó, de 
represa da CHESF. E, mais importante ainda, Sr. Pre-
sidente, ocupada por um povo hospitaleiro e alegre, 
que preserva igualmente as manifestações culturais 
das quadrilhas tradicionais do São João, quando ali se 
expressam, de forma autêntica e criativa, os festejos e 
as celebrações juninas, com muito forró, comidas típi-
cas, repentes sob um clima de muita confraternização 
entre as famílias. 

Desse modo, presto minhas homenagens ao povo 
de Jatobá, que festeja nessa semana o aniversário de 
emancipação e, no próximo dia 12 de outubro, celebra 
o dia da sua Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, 
igualmente a Padroeira do Brasil.

O outro município aniversariante, conforme men-
cionei no início de meu pronunciamento, é Santa Filo-
mena, desmembrado do Município de Ouricuri em 29 
de setembro de 1995, quando já possuía mais de 10 
mil habitantes e cumpria as exigências da legislação 
específica. 

A agricultura e a pecuária são fatores primordiais 
de sua vocação econômica, mas há que se sublinhar o 
desenvolvimento do comércio em Santa Filomena. 

Santa Filomena, Sr. Presidente, cultua tradições 
históricas, como uma antiga casa de farinha no seu 

estado rudimentar e original localizada no povoado de 
Socorros, a menos de 30 quilômetros da cidade, onde 
os turistas e visitantes podem apreciar a tapioca e ou-
tras comidas típicas feitas na hora, em forno de pedra. 
Há também engenhos que preservam suas caracterís-
ticas arquitetônicas do período colonial, entre os quais 
se destacam o engenho do Pai Avô e o engenho de 
Diquinho, onde também se encontram especialidades 
da culinária regional, sobretudo temperos, cravo, coco, 
o mel garapa, um caldo de cana misturado com laran-
ja e limão, tudo da melhor qualidade e elaborado de 
maneira artesanal. 

O povo de Santa Filomena, Sr. Presidente, tal 
como toda a gente sertaneja, possui estreita ligação 
com a fé, e a professa especialmente reverenciando sua 
Padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, na magnífica 
Igreja da Matriz da cidade, assim também no povoado 
de Socorros, onde se encontra outra igreja histórica, 
construída ainda no período colonial. 

O folclore também constitui traço marcante no 
município, vale dizer, da mesma maneira como o é 
para toda a região. O nordestino e, principalmente, o 
sertanejo têm o maior orgulho de suas tradições, das 
suas manifestações culturais, como as festas juninas, 
o forró, a quadrilha matuta, o xote, e sobre isso a po-
pulação de Santa Filomena possui dedicação exemplar 
para transmitir às novas gerações o que há de mais 
autêntico na cultura regional.

Portanto, Sr. Presidente, registro com muita alegria 
o aniversário de emancipação político-administrativa 
de Jatobá e Santa Filomena, essas 2 jovens e pro-
missoras cidades, expressando uma vez mais o meu 
sentimento de enorme satisfação por representá-las 
nesta Casa e poder lutar para que elas recebam mais 
recursos oficiais, além de programas e políticas de 
natureza pública, com o objetivo de melhor a infraes-
trutura socioeconômica e a condição de vida daquela 
brava gente trabalhadora. 

Aproveito também, Sr. Presidente, a oportunida-
de, para parabenizar a primeira rádio do sertão per-
nambucano, a Rádio Pajeú de Afogados da Ingazeira, 
que completa 50 anos no próximo dia 4 de outubro. 
Neste momento, é importante destacar que desde que 
foi fundada por Dom Mota, em 1959, a Rádio Pajeú 
tem desempenhado um importante papel na área da 
informação e principalmente da educação. Não uma 
educação convencional como conhecemos, mas uma 
educação muito maior! Que é a educação popular, que 
tem como objetivo a conscientização dos deveres e 
dos direitos do cidadão, principalmente dos que têm 
menos acesso às políticas públicas.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Beto Faro.

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, para o desconforto de muitos economistas 
e políticos oposicionistas, o IBGE divulgou na semana 
passada que o PIB do Brasil cresceu 1.9% no último 
trimestre relativamente ao trimestre anterior. Na hipó-
tese de manutenção dessa taxa, a economia brasileira 
terá um crescimento anualizado, próximo a 8%; rigo-
rosamente, um desempenho ‘da China’.

Mais do que o valor da taxa propriamente dita, o 
relevante da notícia é o fato de o Brasil ter invertido o 
sentido da curva econômica depressiva após o impacto 
interno da crise econômica global na segunda metade 
do ano passado. Os níveis da liquidez e o retorno dos 
investimentos nos encorajam a apostar na retomada 
sustentável do crescimento interrompida pela crise. 
Se isso se confirmar, louve-se o potencial intuitivo do 
Presidente Lula, que no apogeu do tsunami que aba-
lou a economia mundial não titubeou em garantir que 
no Brasil a crise não passaria de uma marolinha. Na 
verdade, mais do que intuição, deve ser reconhecida 
a percepção diferenciada do Presidente da República. 
Ele anteviu que as nossas blindagens à violenta crise 
bancária internacional, combinadas com a reorgani-
zação e o vigor do mercado interno decorrentes das 
políticas econômicas e sociais desenvolvidas por este 
governo garantiriam o baixo impacto, no Brasil, dos 
desarranjos da economia internacional. Até o jornal 
francês Le Monde, em edição recente, reverenciou o 
Presidente Lula pelo acerto das suas previsões.

Pelas circunstâncias da globalização da econo-
mia, é óbvio que o melhor desempenho para a economia 
brasileira dependerá da normalização dos mercados 
externos. Mesmo porque, nesse período de maior in-
cidência da crise no Brasil, houve uma mudança sig-
nificativa no perfil das nossas exportações, cada vez 
mais voltadas para as commodities, principalmente as 
agropecuárias.

Enfim, partindo-se do patamar de desempenho 
da economia anunciado pelo IBGE, garantido pelo con-
sumo doméstico; ocorrendo a gradual recuperação da 
economia mundial; superados os gargalos em infraes-
trutura; na hipótese de uma revisão da política cambial; 
e com a esperada retomada da queda das taxas de 
juros, este País terá tudo para dar um salto significativo 
rumo à modernização. Afora as perspectivas alenta-
doras, de curto prazo, o Brasil encontra-se no embalo 
de outros fatores que tendem a nos remeter para um 
futuro auspicioso. Cito entre tais fatores o pré-sal, os 
combustíveis renováveis e as potencialidades da Ama-
zônia. Tomara que neste Congresso a consciência de 

Nação prevaleça sobre os sentimentos mesquinhos e 
corporativos para que não atrapalhemos a fase atual 
em que o Governo alicerça as bases para a construção 
desse futuro, com destaque para o modelo de explora-
ção e distribuição das riquezas do pré-sal.

A boa notícia sobre o PIB foi seguida de outra, 
do mesmo IBGE. Foram divulgados os resultados 
da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio 
(PNAD), de 2008, que retrataram as circunstâncias 
socioeconômicas do Brasil, imediatamente anteriores 
aos impactos da crise no Brasil. A pesquisa mostrou 
indicadores de um País em acelerado processo de 
superação das suas chagas sociais históricas. É claro 
que, com a crise, alguns desses indicadores devem ter 
sido afetados, mas a notícia da recuperação do PIB 
sugere a rápida retomada daquela trajetória.

Vale o destaque para alguns resultados dessa 
pesquisa. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho 
no Brasil obteve expressivos avanços em 2008, nota-
damente nas Regiões Norte e Nordeste do País. De 
2007 para 2008, somente o setor da construção civil 
gerou 900 mil novos postos de trabalho em todo o 
País. O emprego formal no País, com carteira assina-
da, foi ampliado dos 33,1% dos ocupados em 2007, 
para 34,5% em 2008, ou seja, um acréscimo de 2,1 
milhões de pessoas nessa categoria, totalizando 31.9 
milhões de empregados registrados. Isso resultou, por 
exemplo, numa elevação de 5,9% entre os contribuin-
tes da Previdência.

Ao crescimento do número de pessoas de 10 anos 
ou mais de idade ocupadas, correspondeu à redução 
do número de crianças e adolescentes trabalhando (5 
a 17 anos de idade), que passou de 10,8% para 10,2% 
das pessoas nessa faixa etária. Ainda assim, não po-
demos deixar de lamentar que, em 2008, cerca de 4,5 
milhões de crianças e adolescentes trabalhavam, sendo 
993 mil delas do grupo de 5 a 13 anos de idade. Esses 
trabalhadores eram, sobretudo, meninos que estavam 
principalmente em atividades agrícolas e sem registro. 
Esta realidade revela a face de segmentos do agrone-
gócio que ainda escravizam e exploram trabalho infantil. 
Atacar situações dessa natureza deveria ser o alvo das 
ações políticas da Senadora Kátia Abreu e de outras 
lideranças ultraconservadoras dos ruralistas, pois, além 
de desumanos e criminosos, conspiram contra os pró-
prios interesses comerciais do agronegócio, principal-
mente no exterior. Em vez disso, direcionam as suas 
energias para lutas ideológicas grotescas, a exemplo 
da tentativa de fulminar o MST com uma CPMI que 
desvia o Congresso das suas atividades construtivas 
para batalhas divisionistas, para atender interesses 
dos ranços das classes latifundiárias.
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Voltando à PNAD, o IBGE detectou também resul-
tados sociais positivos na parte civilizada da agricultura. 
De 2007 para 2008, caiu o percentual de trabalhadores 
não remunerados em atividades agrícolas. Dos ocu-
pados em atividade agrícola, 29,3% (16,1 milhões de 
pessoas) eram empregados; 25,1%, trabalhadores por 
conta própria; e 25,4%, trabalhadores na produção para 
o próprio consumo. Em relação a 2007, houve redução 
de trabalhadores não remunerados nessa atividade, 
de 20,7% para 17,4%. 

Nas atividades não-agrícolas (76,3 milhões de 
pessoas ocupadas), houve aumento de pessoas ocupa-
das na condição de empregado: de 63,7% (46,8 milhões 
de pessoas), em 2007, para 64,8% (49,5 milhões de 
pessoas), em 2008. Esse crescimento ocorreu princi-
palmente na Região Sul (de 66,2% para 68,0%).

O rendimento médio real de trabalho das pes-
soas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas e com 
rendimento (R$1.036 em 2008), cresceu 1,7% em re-
lação ao de 2007 (R$1.019,00). De 2007 para 2008, 
o Nordeste (5,4%) e o Centro-Oeste (3,2%) tiveram 
os maiores ganhos. Também houve aumentos no Sul 
(2,1%) e Sudeste (0,5%), e no Norte não houve variação 
significativa. O Centro-Oeste registrou o maior valor, 
R$1.261,00; e o Nordeste, o menor, R$685,00.

Para o Brasil, entre 2007 e 2008, houve eleva-
ções no rendimento médio mensal real de trabalho em 
todos os décimos da distribuição de rendimento, es-
pecialmente nos 10% das pessoas ocupadas com os 
rendimentos mais baixos (4,3%). Para os 10% com os 
rendimentos mais elevados, a alta foi de 0,3%. 

No Brasil como um todo, alguns indicadores de 
educação mantiveram o ritmo gradual de avanço obser-
vado nos últimos anos: a taxa de analfabetismo entre 
pessoas de 15 anos ou mais de idade, por exemplo, 
manteve-se em 10%; e a média de anos de estudo 
aumentou de 6,9 para 7,1 anos. Nesse período, a taxa 
de analfabetismo funcional caiu de 21,8% para 21,0% 
e a frequência a escola das crianças de 6 a 14 anos 
subiu de 97,0% para 97,5%. Ainda havia, no Brasil, em 
2008, 14,2 milhões de analfabetos entre as pessoas 
com 15 anos ou mais de idade.

Em suma, Sr. Presidente, a melhoria do emprego 
e da renda verificada até setembro de 2008 fez com 
que 3,8 milhões de brasileiros deixassem a linha de 
pobreza no ano passado, segundo cálculos feitos pelo 
economista Marcelo Neri, da Fundação Getulio Vargas, 
do Rio de Janeiro. Ainda segundo esse pesquisador, 
na comparação com 1993 (ano da série histórica feita 
por ele em que houve maior proporção de pobres), o 
País registrou uma queda de mais da metade no per-
centual de pobres. Em 1993, a proporção era de 35%. 

Em 2008, chegou a 16%, o menor percentual da série, 
que começa em 1992.

Se a crise econômica interrompeu temporaria-
mente esta trajetória virtuosa para o nosso País, es-
tou convencido que o povo brasileiro não deixará que 
isso ocorra com o final do Governo Lula, daqui a pouco 
mais de um ano.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Aelton Freitas.

O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recentemente, o Governo Federal 
anunciou medidas para socorrer os produtores de café 
que estão endividados e, ao mesmo tempo, retirar do 
mercado 25% da safra, autorizando uma renegocia-
ção de dívidas, uma nova linha de crédito e taxas de 
juros menores para os empréstimos. A decisão foi to-
mada pelo Conselho Nacional Monetário e o objetivo 
é a formação de estoques públicos e a recuperação 
dos preços do café no mercado.

Apesar dessas ações, grande parte dos produ-
tores vai precisar, por exemplo, de mais tempo para 
o pagamento das dívidas acumuladas, já que, nos úl-
timos anos, o setor cafeeiro vem amargando perdas 
irreparáveis, com quedas nos preços da saca do café 
e aumento dos custos de produção.

Como um dos maiores produtores de café, Minas 
Gerais é um exemplo de que o produto gera emprego, 
renda e desenvolvimento nas regiões onde é produzi-
do. No entanto, ano a ano, o setor vem sofrendo com 
o aumento nos custos de produção e a falta de crédi-
to. Em se tratando do setor agropecuário, o impacto 
da crise, que começou no ano passado, foi percebido 
principalmente na agricultura familiar e no bolso dos 
assalariados rurais, ou seja, os mais vulneráveis da 
cadeia produtiva do café.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a adoção 
de medidas urgentes, além das que já foram tomadas, 
que viabilizem a cultura do café como sustentação e 
fortalecimento da agricultura deve ser encarada como 
prioridade pelo Governo. O Ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes, conhece os problemas que os 
produtores enfrentam e sabe que o Governo precisa 
caminhar lado a lado com a categoria, a fim de ajudar 
a reparar os danos causados pela crise e incentivar o 
setor a produzir mais e melhor.

Por isso, a manutenção dos investimentos para as 
novas safras e a agilidade das ações governamentais 
no mercado para sustentar as cotações do café são 
medidas fundamentais para que a atividade continue 
dando bons frutos ao País. 

São atitudes que certamente proporcionarão a 
sustentabilidade do setor cafeeiro, que emprega mais 
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de 2 milhões de pessoas, mas que amargou, no ano 
passado, cerca de 500 mil demissões.

O pacote de incentivo que o Governo aprovou 
sinaliza a preocupação em elaborar políticas mais 
ativas para garantir a eficácia da cafeicultura. No en-
tanto, é preciso não baixar a guarda e estar atento a 
essa questão, principalmente em se tratando dos pe-
quenos e médios produtores que estão inseridos no 
PRONAF e não são beneficiados diretamente com o 
recente pacote de incentivos do Governo, pois a gran-
de maioria vêm da agricultura familiar e não querem a 
renegociação de dívidas, mas a valorização do produto 
no mercado para que possam obter maiores condições 
de plantio e renda.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Lira Maia.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, atingido em cheio pela crise, que 
diminuiu bastante sua arrecadação própria e os re-
passes constitucionais, o Governo do Estado do Pará, 
que havia promovido uma farra com a contratação de 
elevado número de funcionários temporários, preferiu 
o caminho mais simples para resolver seus problemas 
de caixa, que foi o de elevar sua receita por meio da 
penalização dos contribuintes, ou seja, aqueles que 
produzem e arrecadam impostos para sustentar a 
máquina do Estado.

Entre as medidas tomadas para aumentar de 
imediato a receita do Estado, foi instituída a cobrança 
antecipada de diferença de alíquota do ICMS, incluindo 
nessa cobrança os optantes pelo SIMPLES. Tal medi-
da acrescentou um enorme ônus para os micro e pe-
quenos empreendedores, já que, através do SIMPLES 
eles recolhiam de 1,25% até o máximo de 3,95%, de-
pendendo do valor de seu faturamento anual. Agora, 
estão obrigados a recolher, de forma antecipada, ou 
seja, antes de vender o que se adquiriu diferenças de 
ICMS que podem chegar até 10% do valor do produto, 
como é o caso das mercadorias adquiridas no Estado 
de São Paulo.

Os malefícios da medida adotada pelo Estado 
não se limitam só a um dispêndio maior por parte dos 
contribuintes. Com o passar do tempo, o aumento mo-
mentâneo de arrecadação vai mostrar sua face negra. 
Muitas empresas vão se descapitalizar, o número de 
falências e concordatas vai aumentar e o desemprego 
também. Isso tudo vai levar a nova queda na arrecada-
ção e o problema do déficit de caixa vai voltar a existir. 
Só que, dessa vez, sem alternativas de solução, por 
meio do sacrifício dos contribuintes. 

Entidades representativas da classe produtiva e 
especialistas em tributação questionam a legalidade 
da antecipação do ICMS e, também, a sua incidência 
sobre empresas participantes do SIMPLES. Sabe-se 
que todo e qualquer aumento de ICMS deve ser vei-
culado por lei formal, isto é, texto normativo votado e 
aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado 
pela Executivo, e não mediante simples decreto go-
vernamental.

A jurisprudência emitida pelos Tribunais Superio-
res tem considerado ilegal a cobrança de diferencial de 
alíquota do ICMS por simples decretos. Como se trata 
de uma cobrança autônoma, os tribunais entendem que 
há a necessidade de lei formal para sua instituição, fato 
que não ocorreu no Estado do Pará. Além do mais, deve 
ser observado o princípio da anualidade tributária e, 
dessa forma, a exigência da antecipação do imposto 
somente teria validade a partir de primeiro de janeiro 
do próximo ano. Não é porque a lei complementar au-
toriza o Estado a cobrar que ele pode proceder a essa 
cobrança da forma que bem lhe convier. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no caso 
particular das empresas participantes do SIMPLES, a 
cobrança instituída pelo Estado pode representar um 
aumento de até 300% no valor do ICMS, dependen-
do do Estado da Federação de origem da mercadoria 
adquirida. Um aumento de tributo dessa magnitude 
ofende frontalmente os princípios constitucionais da 
razoabilidade e da proporcionalidade, limitações ine-
rentes ao exercício do poder do Estado, sobretudo na 
esfera tributária. 

Em outros Estados e em outros países, os res-
pectivos governos têm criado diferentes formas de 
incentivo para que todos possam sair da crise sem 
maiores prejuízos, sendo a mais comum a redução 
de impostos – o Estado do Pará tomou o caminho 
oposto. Enquanto os empresários paraenses esperam 
a edição de alguma medida do Governo para estimu-
lar a economia, a Governadora saiu com um decreto 
que obriga o recolhimento antecipado do ICMS, com 
incidência sobre as empresas optantes do SIMPLES, 
antes isentas dessa obrigação. 

A situação é ainda muito mais grave para os em-
presários da região oeste do Pará, que foram bastan-
te penalizados com a ocorrência da maior enchente 
já registrada na história. Agora com a antecipação do 
ICMS, devido à longa distância entre os centros pro-
dutores e as cidades da região, os empresários terão 
de pagar as diferenças de alíquota antes mesmo de 
receber as mercadorias adquiridas. É essa a ajuda que 
o Governo do Estado está dando a eles: impostos mais 
elevados e cobrança antecipada. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, embora 
o Secretario da Fazenda tenha anunciado que o Gover-
no decidiu isentar da cobrança antecipada do ICMS os 
micro empresários, essa medida é um paliativo, pois 
isenta somente os empreendedores com receita de até 
120 mil reais por ano. Ora, essa medida não beneficia 
a grande parcela de empresários que são os maiores 
geradores de emprego em nosso Estado.

Pedimos ao Governo do Pará que encontre algu-
ma outra forma de resolver seus problemas de caixa. 
Desde o primeiro mandato do Presidente Lula que a 
carga tributária do País não para de aumentar, fazendo 
com que o brasileiro seja um dos que mais paga im-
postos em todo o mundo. E o pior de tudo é que ele é 
um dos que menos tem retorno em serviços públicos 
de qualidade, como educação e saúde. Pedimos à sua 
seguidora, Governadora Ana Júlia, que poupe a classe 
empresarial paraense de mais esse ônus tributário e 
anule os malefícios criados pela edição do Decreto nº 
1.657, de 12 de maio de 2009.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero destacar desta tribuna impor-
tante data que será comemorada amanhã, dia 1º de 
outubro, Dia Nacional do Idoso. O transcurso dessa 
data é muito digno de homenagem no Congresso Na-
cional e na busca de ações e projetos que visam dar 
mais garantias aos idosos. 

Durante toda a semana, diversas ações estão 
sendo desenvolvidas visando à promoção de ativida-
des físicas e mentais para os idosos, à conscientização 
de sua importância na transmissão de experiência e 
na construção de uma sociedade melhor, bem como à 
sensibilização dos segmentos sociais sobre o papel e 
a importância do idoso no conjunto da sociedade.

O Serviço Social do Comércio (SESC), durante a 
toda semana, realizará diversas atividades e práticas 
esportivas, culturais e sociais em busca da valorização 
do idoso e em prol do envelhecimento saudável. No 
Rio Grande do Sul, o SESC é um dos braços opera-
cionais do Sistema FECOMÉRCIO/RS e está presente 
em mais de 400 municípios com atividades sistemáti-
cas em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, ci-
dadania, turismo e educação. A entidade desenvolve 
o Projeto SESC Maturidade Ativa em 39 clubes que 
visam valorizar as pessoas com mais de 50 anos. Os 
clubes promovem ações de saúde física e mental, de 
intercâmbio cultural, estímulo ao envolvimento social, ao 
desenvolvimento do trabalho comunitário e solidário. 

A Política Nacional do Idoso estabelecida pela Lei 
nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e regulamentada 
pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, objetiva 
colocar em prática ações voltadas não apenas para os 
que estão velhos, mas também para aqueles que vão 
envelhecer, no sentido de garantir melhor qualidade 
de vida ao idoso.

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, insti-
tui o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos. O Brasil conta hoje com aproximadamente 
15 milhões de pessoas nessa faixa etária. A garantia 
de prioridade compreende: atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos órgãos públicos 
e privados prestadores de serviços à população; pre-
ferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas; destinação privilegiada 
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção ao idoso; viabilização de formas alternativas 
de participação; ocupação e convívio do idoso com as 
demais gerações; priorização do atendimento do idoso 
por sua própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência; 
garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social local, entre outras ações. 

A família, a comunidade e a sociedade precisam 
dignificar as pessoas idosas, assegurando sua partici-
pação na comunidade, defendendo sua liberdade, au-
tonomia, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
É necessário que todos tenham conhecimento dos 
direitos garantidos aos idosos, pois só assim poderão 
exercer plenamente sua cidadania.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Venho a esta tribuna para ma-Deputados. Venho a esta tribuna para ma-
nifestar importante data para o futebol gaúcho. Quero 
parabenizar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que 
no mês de setembro comemora 106 anos de vida e 
glórias no esporte, no Estádio Olímpico. Diversas ati-
vidades estão sendo desenvolvidas no Rio Grande 
do Sul, como a exposição dos 100 anos do Gre-Nal, 
relembrando os principais jogos. 

A torcida tricolor é sempre lembrada pela sua de-
voção incondicional ao azul, preto e branco do Tricolor 
gaúcho e, em dias de jogos no Estádio Olímpico, sua 
grande marca é a avalanche, quando, na hora do gol, 
os torcedores descem as arquibancadas correndo. 

A trajetória vitoriosa desse clube começou com o 
paulista Cândido Dias da Silva. Nessa época apareceu 
na Capital gaúcha a equipe de futebol do Sport Clube 
Rio Grande. Os ingleses e alemães que jogavam nos 
times de Rio Grande haviam sido convidados para uma 
exibição na cidade. No dia marcado, 7 de setembro de 
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1903, o campo da várzea ficou rodeado de curiosos. 
Foi então, em 15 de setembro de 1903, que 32 rapazes 
se reuniram no Salão Grau, restaurante de um hotel 
da Rua 15 de Novembro, atual Rua José Montaury, e 
deram início à história de um clube disposto a supe-
rar todos os desafios. Carlos Luiz Bohrer foi eleito o 
primeiro presidente.

Nos primeiros anos o clube procurou alicerçar 
suas bases, primeiramente através da aquisição de um 
local próprio para jogos e treinos, a Baixada dos Moi-
nhos de Vento, em 1904, depois com a incrementação 
esportiva com o Fuss Ball Club Porto Alegre, também 
fundado em 15 de setembro de 1903, em disputa da 
antiga Taça Wanderpress, valendo oficiosamente o 
título da cidade.

Em 18 de julho de 1909, o Grêmio jogou o pri-
meiro clássico com seu tradicional adversário, o Inter-
nacional, e o resultado dessa partida histórica foi um 
extraordinário 10 a zero para o Tricolor.

O Grêmio é primeiro clube brasileiro a criar uma 
Calçada da Fama para homenagear jogadores que se 
destacaram na história do clube, além dos capitães das 
maiores conquistas do Grêmio. Essa escolha foi feita 
pela primeira vez em 1996, com participação da Dire-
toria, do Conselheiro Deliberativo e de jornalistas. 

Atualmente, o estádio do Grêmio ocupa 83 mil 
metros quadrados, com capacidade para 55 mil es-
pectadores sentados. Ainda completam o complexo do 
estádio 45 camarotes de luxo, 26 cabinas de imprensa, 
estacionamento interno, piscinas, gramado suplemen-
tar, centro administrativo, quadro social, memorial, lojas 
Grêmiomania. Além disso, a geografia patrimonial do 
Grêmio inclui uma sede em Eldorado do Sul, a pou-
cos minutos de Porto Alegre e futuro Centro de Trei-
namento, já com vários campos de futebol, uma sede 
recreativa para sócios na Ilha Grande dos Marinheiros, 
o departamento de Remo e o Parque Cristal, com 70 
mil metros quadrados, onde funciona a Escolinha de 
Futebol, hoje com mais de 2 mil alunos inscritos. O 
Ginásio David Gusmão foi inaugurado em 17 de no-
vembro de 1972 e, até agosto de 1974, quando teve 
sua cobertura destruída por um vendaval, foi referência 
esportiva, social e cultural da cidade.

Durante o 3º Fórum Legislativo da Copa do Mun-
do de 2014 de Porto Alegre, realizado no dia 14 de 
setembro, tivemos a presença do Vice-Presidente do 
Grêmio, Cesar Pacheco, e do Assessor da Presidência, 
Evandro Krebs. Na oportunidade, o diretor apresentou 
ao Ministro do Esporte, Orlando Silva, a campanha 
Exército Gremista, em que o Grêmio pretende conhecer 
melhor seus torcedores por meio de um cadastro rea-
lizado no site do Clube. A campanha vem ao encontro 
do projeto Torcedor Legal, lançado pelo Ministério do 

Esporte e que visa combater a violência nos estádios 
por meio do cadastramento dos torcedores. Na oca-
sião, o Ministro foi cadastrado no Exército Gremista e 
recebeu uma carteirinha e um pin. Em relação à Copa 
de Mundo de 2014, o representante do clube reafirmou 
que a Grêmio Empreendimentos, sob o comando do 
Presidente Adalberto Preis e do Presidente do Clube, 
Duda Kroeff, encontra-se completamente envolvida 
nesse projeto. No mesmo momento, ainda falaram da 
construção da futura Arena do Grêmio, para se integrar 
à estrutura da Copa de 2014.

Nesses 106 anos foram muitas vitórias em parti-
das de futebol, com gols marcados por ilustres craques 
que passaram pelo time. É com todas essas glórias 
que quero deixar registrado nos Anais desta Casa le-
gislativa importante data para o futebol gaúcho. 

Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a di-
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
nicação desta Casa legislativa. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Paulo Pimenta.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com muita alegria que ocupo este 
importante espaço desta Casa para falar sobre a 17ª 
Avaliação Nacional de Vinhos, ocorrida neste último 
sábado, 26 de setembro, na cidade de Bento Gonçal-
ves, Estado do Rio Grande do Sul.

O evento, promovido pela Associação Brasileira 
de Enologia, conta com o apoio de todas as entida-
des ligadas ao setor vitivinícola, bem como dos órgãos 
governamentais. A Avaliação Nacional dos Vinhos é o 
maior evento do gênero no mundo e reuniu nessa última 
edição mais de 750 apreciadores. O evento é realizado 
anualmente, no mês de setembro, oportunidade em que 
são degustados os melhores vinhos da safra. 

Os vinhos foram avaliados por uma comissão 
composta de enólogos de todo o País durante 3 sema-
nas, em 15 sessões, entre os dias 17 de agosto a 4 de 
setembro de 2009, no Laboratório de Análise Sensorial 
da Embrapa Uva e Vinho. Participaram da avaliação 
80 enólogos, todos com experiência em degustação, 
divididos em 3 grupos (5 sessões/grupo), com 26 de-
gustadores em cada sessão. As amostras foram de-
gustadas às cegas, informando-se aos degustadores 
somente a categoria (grupo) do vinho, sem mencionar 
o nome da variedade. Diariamente eram degustadas 
aproximadamente 21 amostras. Foi empregada a ficha 
de avaliação da Organização Internacional da Vinha 
e do Vinho – OIV e da União Internacional dos Enó-
logos, a qual atribui notas em uma escala de zero a 
100 pontos. 
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Para a composição da nota final foi considerado 
um total de 10 variáveis, associadas ao Aspecto (limpi-
dez, tonalidade), Olfato (intensidade, nitidez, qualidade), 
Paladar (intensidade, nitidez, qualidade, persistência) 
e Apreciação Global. 

Os vinhos foram servidos em temperaturas de 
10ºC (brancos e base espumante), 14ºC (rosés) e 
17ºC (tintos). A seleção dos 30% melhores vinhos 
correspondentes a cada categoria foi feita de acordo 
com a mediana, seguindo-se, para desempate, a mé-
dia aritmética. Cabe salientar que as notas finais de 
cada vinho foram obtidas do cálculo de 24 a 26 notas 
(conforme o grupo), o que atribuiu uma excelente ro-
bustez aos resultados.

Participaram dessa edição 70 empresas vinícolas 
dos Estados do Rio Grande de Sul, de Santa Catarina, 
do Paraná, da Bahia, de Pernambuco e São Paulo. No 
total foram inscritas 308 amostras, nas categorias: (I) 
brancos finos secos aromáticos, (II) brancos finos secos 
não aromáticos, (III) rosé, (IV) tintos finos secos, (V) 
tinto fino seco jovem, (VI) base para espumante. 

Na qualidade de convidados para avaliar os vi-
nhos degustados durante o evento, experts em vinhos 
de várias regiões do mundo compuseram a mesa de 
seleção. São eles os brasileiros Carlos Arruda, Diretor 
da Academia do Vinho; Christian Burgos, da revista 
Adega; Gilberto Schwartsmann, médico; Jorge Carrara, 
da Folha de S.Paulo; José Antonio Pinheiro Machado, 
gourmet; Pedro Antonio Arraes Pereira, Presidente da 
EMBRAPA; o Sr. Alain Bertrand, doutor em Enologia, 
da França; Dirceu Vianna Junior, da Master of Wine; e 
Stuart Donald George, escritor, ambos da Inglaterra; 
Gerardo Aguirre Ulloa, enólogo da Bolívia; Ilka Linde-
mann, da revista Weinwelt, da Alemanha; Maria Ale-
jandra Lozano, Vice-Presidenta da UIOE, da Argentina; 
Peter Hayes, Vice-Presidente da OIV da Austrália; e 
Sergio Correa, enólogo do Chile.

A Avaliação Nacional de Vinhos vem sendo reali-
zada desde o ano de 1993 e, embora siga um regula-
mento formal, o evento não é um concurso de caráter 
educativo, pois o mesmo tem por a finalidade a pro-
moção do vinho brasileiro e a divulgação de práticas 
de degustação e apreciação dos vinhos. 

O estímulo ao resultado do trabalho dos enólogos 
está presente a cada ano, oportunizando aos partici-
pantes a comparação entre safras, além do desenvol-
vimento de técnicas de degustação e vocabulário pra-
ticado por experts internacionais. A cada amostra de 
vinhos apresentada todos os participantes registram em 
uma ficha individual suas sensações visuais, olfativas 
e gustativas, podendo, em seguida, compará-las com 
a média dos 16 degustadores convidados.

Aproveitando a realização da 17ª Avaliação Na-
cional de Vinhos – Safra 2009, a Associação Brasileira 
de Enologia, a Embrapa Uva e Vinho e a Cristallerie 
Strauss lançaram em forma de parceria a Taça do Es-
pumante Brasileiro. A novidade foi apresentada a todos 
os apreciadores de vinho durante o evento.

Em um projeto motivado pela necessidade de 
valorizar o produto, validado por um processo crite-
rioso de desenvolvimento e execução minuciosa de 
testes, alcançou-se uma peça original, bela e capaz 
de potencializar as sensações de prazer e alegria que 
o espumante brasileiro proporciona. Para chegar ao 
modelo ideal, a Taça do Espumante Brasileiro passou 
por uma seleção feita por enólogos, experts, pesqui-
sadores, entidades, vinícolas e consumidores. O grupo 
avaliou 26 modelos de taças, analisando originalidade, 
estética e funcionalidade. Sua estreia se deu durante 
a avaliação, quando foi entregue a cada um dos par-
ticipantes do evento.

Confeccionada artesanalmente em fino cristal, a 
Taça do Espumante Brasileiro apresenta linhas finas 
e elegantes, um bojo sinuoso que valoriza a forma-
ção do perlage, uma boca estreitada que concentra a 
liberação de aroma e um encaminhamento da nobre 
bebida às mucosas.

Durante o evento, a Associação Brasileira de 
Enologia também homenageou, com o Troféu Vitis 
Enológico e o Troféu Vitis Amigo do Vinho Brasileiro, 
duas pessoas que se destacaram na divulgação e pro-
moção do vinho brasileiro. Idealizado pela entidade, 
esses troféus fazem uma distinção a homens e mu-
lheres que em sua trajetória tenham colaborado para 
o fortalecimento e valorização dos vinhos do Brasil. O 
engenheiro Agrônomo Edual João Garbin foi home-
nageado com o Troféu Vitis Enológico e o jornalista 
da Folha de S.Paulo Jorge Carrara com o Troféu Vitis 
Amigo do Vinho Brasileiro.

Sras. e Srs. Deputados, a realização desse impor-
tante evento só é possível graças ao empenho e à de-
dicação dos profissionais do vinho, que até bem pouco 
tempo não eram reconhecidos como profissionais do 
vinho pela legislação brasileira, mas, graças a projeto 
de lei de minha autoria, hoje os enólogos brasileiros 
têm sua profissão reconhecida nessa que é uma das 
atividades mais antigas da humanidade. 

Cabe destacar que foi votado na data de ontem, 
29 de setembro de 2009, na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado Federal, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 147, de 2008, também de minha 
autoria, que cria o Dia Nacional do Vinho, o qual tem 
por objetivo a promoção e divulgação dos vinhos, bem 
como o desenvolvimento socioeconômico e turístico 
das regiões produtoras. Destacamos como exemplo o 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 54107 

caso da França, com o Beaujolais Nouveau: Naquele 
país, a cada terceira quinta-feira do mês de novembro, 
em pleno outono europeu, realiza-se uma grande festa 
popular, marcando a abertura de barris da nova safra. 
Todos os bares, cafés, restaurantes e estabelecimen-
tos que tenham alguma relação com a gastronomia 
anunciam que “Le Beaujolais Nouveau est arrivée”, 
ou seja, “o vinho novo chegou”. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Acélio Casa-
grande.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-
SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna 
desta Casa para defender o sistema de governo des-
centralizado aplicado em meu Estado, Santa Catari-
na, pelo Governador Luiz Henrique da Silveira. Essa 
organização administrativa teve o aval da população 
catarinense, que optou nas urnas por continuar com 
o modelo que leva recursos aos mais longínquos mu-
nicípios. Onde é elencada uma prioridade, lá estão 
os recursos.

A descentralização já produziu forte impacto de 
mudança por toda Santa Catarina. Iniciada efetiva-
mente em 2004, já apresentou resultados que o mais 
otimista esperaria uma década para ocorrer. Como 
Secretário de Desenvolvimento da Região de Criciú-
ma, pude sentir na prática os benefícios aos milhares 
de catarinenses. 

A descentralização representa uma mudança dos 
paradigmas da gestão pública, focando o desenvolvi-
mento regional e atendendo as demandas apontadas 
pela própria população. Por isso acredito que a des-
centralização é também o caminho para o crescimento 
econômico brasileiro. O centralismo é o grande obstá-
culo à rapidez do nosso desenvolvimento.

A principal mudança trazida pela descentralização 
é, justamente, a transferência do poder de decisão para 
os catarinenses. Não é o Governador ou os Secretários 
setoriais e regionais que decidem quais obras serão 
feitas ou onde serão investidos os recursos do Esta-
do, são os Conselhos de Desenvolvimento Regional. 
Esse diferencial proposto pela descentralização tem 
rendido investimentos em vários setores. 

Pode-se afirmar que o Estado está em um cami-
nho de desenvolvimento nunca antes experimentado, 
já que todas as ações estão verdadeiramente aten-
dendo necessidades regionais. No comando de toda 
essa estrutura, o Governo Central foca esse processo 
no rumo do equilíbrio social, da sustentabilidade e da 
harmonia. Nesse processo, as Secretarias regionais 
são o Governo cada dia mais perto dos catarinenses, 

com a administração mais presente, ágil, resolutiva, 
transparente, participativa e eficaz.

Ao democratizar as ações e substituir as decisões 
autocráticas e imprecisas pelas decisões coletivas e 
acertadas dos Conselhos de Desenvolvimento, conse-
guimos recuperar o modelo de crescimento harmônico 
que tornou nossa economia equilibrada.

O resultado dessa política aplicada em Santa Ca-
tarina pode ser aferido: o Índice de Desenvolvimento 
Humano catarinense saltou de 0,822 para 0,0840, o 
segundo mais alto do País. Santa Catarina é o primei-
ro Estado em índices de desenvolvimento dos ensinos 
fundamental e médio e detém o quarto Produto Interno 
Bruto per capita do País, embora tenha uma área cor-
respondente a apenas 1% do território brasileiro. 

Baseados no exemplo catarinense, podemos 
afirmar então que a concentração é barreira para o 
desenvolvimento. Por esse motivo venho defender, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, uma imediata 
reforma tributária no Brasil, reduzindo a parte que fica 
em poder da União e transferindo 30% do bolo arreca-
dado para os Estados e outro tanto aos Municípios. 

Com a descentralização, o Governo catarinense 
conseguiu reverter um fenômeno socioeconômico que 
vinha se agravando ao longo dos anos: o esvaziamento 
do interior, com o êxodo rural dos pequenos municí-
pios, provocando o inchaço do litoral. A “litoralização”, 
como o próprio Governador Luiz Henrique chama esse 
processo, deve-se ao forte poder de atração exercido 
pela Capital, Florianópolis, sobre o resto do Estado, por 
concentrar o poder político e todas as decisões. 

A descentralização promove a um só tempo o 
desenvolvimento regional sustentável e constrói um 
ambiente de cooperação e governabilidade, cria um 
círculo virtuoso e sinérgico de participação de vários 
atores da sociedade civil organizada e interage por 
meio dos Conselhos de Desenvolvimento, fazendo a 
mediação entre as demandas locais e o Governo.

A descentralização da gestão pública no Brasil é 
um novo rumo, e um Governador audacioso, inovador 
e arrojado como Luiz Henrique da Silveira em Santa 
Catarina é o exemplo de que temos que ir em busca de 
caminhos eficazes, modernos e de políticas públicas 
que atendam as demandas da sociedade, garantindo 
inclusão social, sustentabilidade ambiental e bem-estar 
a toda a população. 

Essas ações e esse dinamismo garantido pelas 
regionais deram a Santa Catarina uma nova perspectiva 
de desenvolvimento. Hoje, o Estado é referência no País: 
está voltado para o novo, para o futuro e, como uma 
rede, espalha-se por todo o território catarinense.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Professor Vic-
torio Galli.

O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/
PMDB-MT. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo hoje 
a esta tribuna para tratar de um assunto de interesse 
de todo o povo brasileiro. Falo da Copa do Mundo de 
2014. O Brasil, reconhecido mundialmente como o País 
do futebol e berço de grandes craques, sediará, daqui 
a 4 anos, um dos eventos esportivos mais importantes 
do planeta. Além da alegria para a população brasilei-
ra, a Copa também trará desenvolvimento para nosso 
povo. As previsões são otimistas. Só para o setor de 
turismo é esperado um aumento de 20% no fluxo de 
turistas entre 2009 e 2014. O Ministério do Planeja-
mento estima que a geração de renda possa alcançar 
65 bilhões de reais.

Mas, para sediar o mundial, o Brasil terá que aten-
der todas as exigências da FIFA. Serão necessários 
investimentos em infraestrutura, obras em estradas, 
aeroportos, sistemas de telecomunicações e constru-
ção de estádios, que correrão por conta do Estado, 
ou seja, todos os investimentos serão bancados com 
dinheiro público. 

A FIFA exige que todos estádios onde as partidas 
serão disputadas apresentem as mesmas condições de 
conforto e segurança de países desenvolvidos. Todos 
os assentos, por exemplo, terão de ser numerados e é 
preciso haver hospitais e estacionamentos nas imedia-
ções. Além disso, será preciso preparar as cidades e 
a população para receber o evento. Sediar uma Copa 
significa hospedar 32 equipes e suas comitivas durante 
um mês e criar estrutura para a realização de 64 par-
tidas, que serão transmitidas globalmente. 

Para atender a todas essas exigências, o Go-
verno Federal estuda a apresentação de um decreto 
de criação de órgãos que estarão à frente dos assun-
tos e recursos destinados à realização do evento. De 
acordo com o Ministério do Planejamento, as obras já 
estão sendo priorizadas e incluídas no Programa de 
Aceleração de Crescimento, o PAC. 

É preciso lembrar também que esses investi-
mentos para a Copa vão beneficiar as cidades mesmo 
depois do mundial. As benfeitorias e obras de infraes-
trutura irão trazer mais conforto e qualidade de vida 
para a população. Doze cidades brasileiras foram se-
lecionadas como sedes para receber o mundial. Entre 
elas está Cuiabá, Capital de Mato Grosso, Estado que 
represento. Nós, da bancada mato-grossense, saben-
do da importância deste evento, já realizamos diversas 
reuniões para discutir o assunto.

Sr. Presidente, o mundial é uma oportunidade 
para o País dar um salto de modernização e apresentar 
não só sua capacidade de organização, como também 
a sua força econômica para captar investimentos e os 
muitos atrativos que podem transformar o País em um 
dos mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jorge Khoury.
O SR. JORGE KHOURY (DEM-BA. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pelo fato de a Bahia ter sido o início 
de tudo neste País, nós baianos nos damos ao requin-
te de vivermos emoções que só nós sentimos e que 
chamamos de baianidades.

Não foi outra a sensação que senti ao participar 
da sessão solene promovida pelo Ministério Público 
da Bahia, em comemoração ao IV Centenário do Mi-
nistério Público brasileiro.

Com a pompa de um grande acontecimento, como 
deveria ser, lá esteve presente o mais graduado corpo 
representativo dos Governos brasileiro, português e 
baiano que atua nesse importante pilar da República, 
o Ministério Público.

Participaram do evento o Ministro-Chefe da Con-
troladoria-Geral da União, Jorge Hage, representan-
do o Presidente da República; o Procurador-Geral da 
República, Roberto Gurgel; o Vice-Procurador-Geral 
da República de Portugal, Mário Dias; o Governador 
do Estado da Bahia, Jaques Wagner, dentre outras 
autoridades.

Toda a família do Ministério Público lá estava pre-
sente, dos profissionais da área, ao pessoal de apoio 
administrativo, até os mais humildes serventuários.

Desejo parabenizar o Ministério Público baiano, 
na pessoa do atuante e íntegro Procurador-Geral, 
Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, e da discreta e 
comprometida Procuradora-Geral Adjunta, Dra. Eny 
Magalhães Silva.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a despeito 
do elevado nível dos pronunciamentos, muito me im-
pressionou as palavras proferidas pelo anfitrião. Fez 
o Dr. Lidivaldo Britto, com muita competência, uma 
síntese das ocorrências que marcaram a trajetória do 
Ministério Público brasileiro nesses 400 anos.

Por entender tratar-se de uma peça literária e 
histórica, solicito que ela seja anexada ao meu pro-
nunciamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE O ORADOR

Discurso – Solenidade Comemorativa Do IV 
Centenário Do Ministério Público Brasileiro

Há 400 anos lutamos pelos seus direitos. Este 
é o lema das comemorações do IV Centenário do Mi-
nistério Público Brasileiro.

O mundo vivenciava a Idade Moderna e desfruta-
va do Sistema Mercantilista. O Absolutismo reinava na 
Europa e seus reflexos se faziam sentir no Brasil Colô-
nia, elegendo como sede do Governo Geral a cidade 
de São Salvador da Bahia, fundada havia 60 anos.

Portugal vinculava-se à Espanha, e o Rei Filipe III 
editou as Ordenações Filipinas em 1603, preparando 
o caminho para instalar no Brasil o primeiro Tribunal 
de Justiça das Américas, no dia 07 de março de 1609, 
integrado por dez desembargadores e cujo regimento 
previa que um deles atuaria como Procurador dos Fei-
tos da Coroa, do Fisco e Promotor de Justiça, cargo 
exercido, primeiramente, por Afonso Garcia Tinoco, 
substituído posteriormente, em 1620, por Francisco 
Mendes Marrecos.

Quatro anos depois, com a Invasão Holandesa, 
a Corte foi fechada. Seu presidente, levado preso a 
Amsterdã, e os arquivos, destruídos. A reabertura do 
Tribunal da Relação só ocorreria em 1652.

Seguindo os princípios insculpidos na antiguidade, 
cabia ao Procurador a defesa dos interesses do Estado, 
da sociedade, dos órfãos e das viúvas, competindo-
lhe ainda a acusação criminal, até então exercida por 
particulares. Com a criação do Tribunal da Relação do 
Brasil, os colonizados poderiam recorrer das senten-
ças, até então aplicadas pelos Ouvidores.

Nasciam, portanto, as nossas funções fundamen-
tadas nos primórdios do Antigo Egito e com fulcro na 
Ordenança Francesa de Felipe IV, o Belo, tendo os 
Procuradores as mesmas garantias dos Magistrados, 
pronunciando-se de pé sobre o estrado, daí surgindo 
a denominação “Parquet”, até hoje atribuída à Insti-
tuição.

Logo depois da transferência da sede do Governo 
Geral de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, foi 
criado o segundo Tribunal da Relação, transformado 
em Casa de Suplicação, quando da transmigração da 
Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808.

Somente em 1824, após a Independência, a 1° 
Constituição Brasileira separou as funções de defesa 
dos interesses do Estado e da Promotoria de Justiça, 
e a partir da vigência do Código Criminal do Império, 
fortaleceu-se a posição de dominus litis da ação penal. 
Contudo, o termo Ministério Público, oriundo da Fran-
ça, só seria utilizado num diploma legal brasileiro, pela 

primeira vez, em 1874, através do Decreto nº. 5.618, 
em virtude da 1ª reforma do Poder Judiciário.

No ano de 1890, o então Ministro Campos Sa-
les, considerado Patrono do Ministério Público, idea-
lizou o Decreto nº. 848, relacionando as atribuições 
da Instituição.

Com a Constituição Republicana de 1891, surge 
o cargo de Procurador-Geral da República, mas é na 
Lei Maior de 1934 que iremos encontrar um capítulo 
próprio para o Ministério Público. Por conseguinte, as 
Constituições Estaduais assim procederam, dentre 
elas a baiana, de 1935, tendo sido Francisco Benjamin 
nomeado Procurador-Geral de Justiça.

Em 1937, com o advento do Estado Novo, o 
Ministério Público é tolhido com perdas de garantias 
dos seus membros, o que só se recuperou mediante 
a redemocratização do Brasil, em 1946.

Todavia, o arbítrio retornou com a implantação 
da Ditadura Militar de 1964. A Constituição de 1967 
vinculou o Ministério Público ao Poder Judiciário, e a 
Emenda de 1969 o atrelou ao Poder Executivo. Somente 
em 1977, com o recesso do Congresso Nacional e a 
aprovação do Pacote de Abril, prevê-se a organização 
do Ministério Público Brasileiro, o que veio a ocorrer 
em 1981, após a aprovação da Lei Complementar n° 
40, que, corroborando o disposto na Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, reiterou a atribuição do 
Ministério Público na defesa ambiental, precursora 
da proteção dos direitos transindividuais, consolidada 
por meio da Lei de Ação Civil Pública, um marco na 
trajetória institucional.

E o Ministério Público trabalhou exemplarmente, 
tanto que os Constituintes de 1988 transformaram-no 
numa Instituição permanente, desvinculada dos Três 
Poderes, essencial à função jurisdicional, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
com autonomia administrativa e financeira.

Depois vieram o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 
de Improbidade Administrativa e as diversas ferra-
mentas de combate à criminalidade. Em todo o Brasil, 
membros do Ministério Público Federal, do Ministério 
Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, dos 
Ministérios Públicos Estaduais e do Ministério Público 
do Distrito Federal desempenharam o seu mister com 
esmero e afinco, inclusive exercendo o poder investi-
gatório criminal.

O povo brasileiro percebeu que poderia confiar 
num órgão sério, cioso dos seus deveres, cônscio das 
suas responsabilidades, razão pela qual, nas pesqui-
sas realizadas pela socióloga Maria Teresa Sadeck, 
destaca-se a nossa Instituição como uma das mais 
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respeitadas, uma das que detêm maior credibilidade 
no país.

Inúmeras conquistas geradas em prol da socieda-
de brasileira foram obtidas pelo trabalho incansável do 
Ministério Público. Homens e mulheres, muitos deles 
sozinhos nas suas comarcas, enfrentando criminosos 
de reconhecida periculosidade, sem qualquer segu-
rança especial, combatendo os interesses escusos de 
poderosos grupos econômicos e dos velhos coronéis, 
que ainda teimam em manipular a consciência dos ci-
dadãos e a vontade popular.

Por isso nos preocupa a movimentação de de-
terminados segmentos que, descontentes com a atu-
ação do Ministério Público, articulam-se para reduzi-lo 
e amordaçá-lo. 

É evidente que há excessos por parte de alguns 
colegas, cuja análise e avaliação das respectivas con-
dutas, orientação e punição cabe às Corregedorias e 
ao Conselho Nacional do Ministério Público, criado 
como órgão de controle externo.

Como bem lecionou o Ministro Carlos Ayres de 
Brito, do STF, “as cláusulas pétreas da Constituição 
não são conservadoras, mas impeditivas do retroces-
so. São a salvaguarda da vanguarda constitucional e 
a democracia é o mais pétreo dos valores. Se o MP 
foi erigido à condição de garantidor da democracia, o 
garantidor é tão pétreo quanto ela”.

Lembremo-nos que durante os Regimes Ditato-
riais implantados em nosso país o Ministério Público 
foi enfraquecido, propositadamente. No último dia 28 
de agosto a Lei da Anistia completou 30 anos, e po-
demos afirmar que o cerceamento das liberdades, as 
prisões arbitrárias, a tortura, os desaparecimentos, os 
assassinatos só ocorreram porque o Ministério Público 
e o Poder Judiciário tinham o AI-5 sobre suas cabeças, 
como a espada de Dâmocles.

Ao longo desses 400 anos, o Ministério Público 
testemunhou o surgimento de ideias, doutrinas e sis-
temas. Viu nascer o pensamento Iluminista de Montes-
quieu, Rousseau, Locke, Diderot, Voltaire e Beccaria; a 
Independência dos Estados Unidos e sua Constituição, 
formatada por Thomas Jefferson e George Washington; 
a Revolução Francesa, com a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem; os movimentos revoltosos, 
nas diversas províncias brasileiras, contra a metrópole 
portuguesa; o Código Civil Francês, de Napoleão Bo-
naparte; a criação dos cursos jurídicos nas Faculdades 
de Olinda e São Paulo; a Independência do Brasil; a 
Revolução Industrial; o Manifesto Comunista, de Karl 
Marx; o fim da escravidão no Brasil; a Proclamação 
da República; as duas Guerras Mundiais; a Declara-
ção dos Direitos Humanos; o surgimento da ONU; a 
Guerra Fria; a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen; 

a Ditadura Militar; a Constituição Cidadã de 1988 e os 
direitos metaindividuais.

No decorrer desses quatro séculos, a Bahia, que 
sediou o primeiro curso superior do Brasil, com a cria-
ção da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, 
em 1808, engalanou-se com a Faculdade de Direito, 
em 1891, hoje absorvida pela Universidade Federal. 
O mundo jurídico foi agraciado com alguns dos seus 
filhos mais ilustres, como Teixeira de Freitas, Ruy Bar-
bosa, Orlando Gomes, Aloísio de Carvalho Filho, Nel-
son Sampaio, José Martins Catarino, Lafayete Pondé, 
Aliomar Baleeiro, Nelson Carneiro e JJ Calmon de Pas-
sos. Este último, que foi membro do Ministério Público 
da Bahia, empresta seu nome a um Prêmio Anual de 
Direitos Humanos.

Por mais de 380 anos o Ministério Público baia-
no funcionou no mesmo imóvel do Tribunal de Justi-
ça. Queremos registrar o nosso profundo reconheci-
mento à mais alta Corte Baiana, pelo acolhimento, o 
que ainda ocorre em diversas comarcas do interior do 
Estado, porquanto em inúmeros Fóruns localizam-se 
Promotorias de Justiça. Somente em 1989 a Institui-
ção transferiu-se para a sua primeira sede própria, 
acompanhando a evolução preconizada pela Carta 
de 1988 e pela Constituição Estadual, esta promul-
gada no ano seguinte. Em 2010, uma nova sede será 
inaugurada no Centro Administrativo da Bahia, razão 
pela qual agradecemos o apoio do Governo Estadu-
al, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Governador 
Jaques Wagner.

As normas, os costumes, os princípios gerais do 
direito sofreram transformações radicais. Nos últimos 
tempos, o direito alternativo, o direito das ruas, o ga-
rantismo, o ativismo judicial, o neo-constitucionalismo 
levam à reflexão e ao debate. Hoje, a violência urbana 
e a criminalidade organizada desviam o foco do jurista 
para, com base na sociologia e na antropologia, tentar 
entender onde a sociedade errou. Por outro lado, ape-
sar dos avanços, inclusive no que tange à distribuição 
de renda no país, com a inclusão social de milhões 
de brasileiros, a desigualdade e o desemprego ainda 
nos desafiam.

Lidamos com os bem mais valorosos da socie-
dade. Na defesa da vida, da liberdade, da saúde, da 
educação, das mulheres, dos idosos, das pessoas com 
deficiência, da infância e juventude, do trabalho decen-
te, dos consumidores, do meio ambiente, no combate à 
criminalidade, à improbidade administrativa, à discrimi-
nação e à intolerância religiosa, aí se encontra algum 
de nós, em cada quadrante do Brasil, com coragem e 
altivez, promovendo a Justiça.

Para o filósofo francês Norbert Rouland, sejam quais 
forem sua origem, sua classe e sua cultura, um ser huma-
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no possui certos direitos que todo regime e toda legislação 
devem respeitar e garantir. Esta é a maior mensagem do 
Direito, a que contém suas mais belas conquistas.

Se olharmos para trás, se recuarmos ao ano de 1609, 
constataremos o quanto evoluímos, aprendendo com os 
nossos erros e acertos, em busca da Justiça. E muitos 
foram os que tentaram defini-la. Até hoje a humanidade 
persegue esse ideal. Se não encontramos um conceito in-
discutível, ao menos sabemos os princípios que a norteiam; 
a suprema virtude de Platão; a igualdade de Aristóteles; a 
ética de Kant e a equidade de Ruy Barbosa. 

Quando o primeiro Procurador, Afonso Garcia 
Tinoco, foi nomeado, assumiu a atribuição de “fazer 
tudo a bem da Justiça”. Esta é a nossa missão, há 400 
anos, mormente a dedicação aos excluídos e aos in-
tegrantes dos grupos sociais vulneráveis. Temos muito 
a comemorar.

Que o ideal dos nossos precursores e os princí-
pios da Carta Cidadã continuem perenes.

Aqui nesta terra de todos os credos nasceu o 
Ministério Público Brasileiro. 

Que Xangô, Orixá da Justiça, o abençoe, para 
que siga promovendo a efetividade da prestação ju-
risdicional, transformando a realidade, defendendo a 
cidadania, pugnando pelo objetivo maior da República: 
uma sociedade livre, justa e igualitária.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Vic Pires Franco DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 5

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Luiz Bassuma PT 
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Elismar Prado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 10
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ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Cândido Vaccarezza PT 
Dimas Ramalho PPS 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
Marcelo Ortiz PV 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 14

 
MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 2

 
MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Andre Vargas PT 
Cezar Silvestri PPS 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Costa Ferreira PSC 
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 6
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CEARÁ

Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Maurício Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Fernando de Fabinho DEM 
José Carlos Araújo PR 
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Bilac Pinto PR 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Mário Heringer PDT 
Miguel Martini PHS 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 6

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Otavio Leite PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Celso Russomanno PP 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
José Aníbal PSDB 
José C Stangarlini PSDB 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Giacobo PR 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Nelson Goetten PR 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
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Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quinta-feira, 
dia 1º de outubro, às 9h, sessão extraordinária e, às 
14h, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941-A, DE 2005  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Coope-
ração em Matéria de Comunicação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Bolivariana da 
Venezuela, celebrado em Caracas, em 14 
de fevereiro de 2005; tendo pareceres das 
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Badu Picanço); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.218-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.218-A, de 
2006, que aprova o texto do Instrumento 
de Emenda à Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho; tendo pareceres 
das Comissões: de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação, com 
emenda (Relator: Dep. Marco Maia); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Luiz Couto).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 319-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Colbert Martins).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 358-A, de 
2007, que aprova o texto do Convênio en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia 
para o estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990; ten-
do pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Angelo Vanhoni); de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária (Relator: Dep. Alfredo 
Kaefer); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 569-A, DE 2008 
(Da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 569-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo Quadro sobre 
Cooperação em Matéria de Defesa entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República do Paraguai, 
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assinado em Assunção, em 21 de maio de 
2007; tendo pareceres das Comissões: de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação (Relator: Dep. Manoel 
Junior); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Geraldo Pudim). 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 571-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 571-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Mútua entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para Combater o 
Tráfego de Aeronaves Envolvidas com Ativi-
dades Ilícitas Transnacionais, celebrado em 
Caracas, em 30 de dezembro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação (Relatora: Dep. Perpétua Almei-
da); da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 795-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 795-A, de 2008, 
que aprova, com ressalvas, os textos da 
Convenção nº 151 e da Recomendação nº 
159, da Organização Internacional do Traba-
lho, ambas de 1978, sobre as Relações de 
Trabalho na Administração Pública; tendo 
parecer das Comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relator: Dep. Daniel Almeida); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. José Genoíno). 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.652-A, DE 2009 
(Da Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.652-A, de 2009, 
que submete à apreciação do Congresso 
Nacional, o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Bolívia sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, com emenda 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669-A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-americanas, cele-
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).

 
10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.672-A, DE 2009 

(Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo Nº 1.672-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Democrática Socialista do 
Sri Lanka, assinado em Brasília, em 16 de 
setembro de 2008; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (Relator: Dep. Marcelo 
Guimarães Filho).
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URGÊNCIA

(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º  
o Regimento Interno)

Discussão

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.791, DE 2009 

(Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.791, de 2009, que 
aprova o texto de modificações ao Convênio 
Constitutivo do Fundo Monetário Internacio-
nal, que trata, respectivamente, da reforma 
da expansão da capacidade de investimento 
e renda do FMI e da distribuição de quotas 
e do poder de voto dos países membros. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES

E

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS 

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.685/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária “A 
Voz de Manaquiri” a executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Manaquiri, Estado do 
Amazonas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.687/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 
Cultural Paraíso dos Balneários a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Itaara, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.696/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Bilac para o De-
senvolvimento Cultural, Social e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bilac, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.697/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a ADACSOM – FM Associação de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social Milenium – FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapura, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.699/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Pão de Açúcar a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Taquaritinga do Norte, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.702/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ibicuitinga FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.711/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Cultural de Tele-
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radiodifusão de Abre Campo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Abre Campo, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.713/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rádio Educativa FM de 
Moeda a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Moeda, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.719/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente Isabel Ernestina Be-
zerra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Senador Georgino Avelino, Estado do 
Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.726/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Marau a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Marau, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.732/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Praia 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Praia Norte, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.744/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Uniflor a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Uniflor, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.745/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Baião, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.751/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Centro de Estudos, Pesquisas e Ação Ci-
dadã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Macaíba, Estado do Rio Grande do 
Norte.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.754/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Cruziliense de 
Radiodifusão – ACCR a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Cruzília, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.757/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente Manoel Ferreira Ve-
ras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barroquinha, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.760/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural Educado-
ra de Itanhaém a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Itanhaém, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.761/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Princesa Isa-
bel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.762/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a PROEVES Promoções em Eventos Sociais 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Itabuna, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.767/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Gazeta Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.771/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Exitus Sistema de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Cajati, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.772/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Edcomunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Cananéia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.773/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária de Santo An-
tônio de Leverger a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santo Antônio de Lever-
ger, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.776/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária São Tiago a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bituruna, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 1.778/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Apoio Social do 
Município de Barra do Chapéu a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Barra do 
Chapéu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.779/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Conquista de Cultura a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Carauari, Estado do Amazonas.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.781/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Ferreiros – ACCCFE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ferreiros, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.782/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Beneficente e Comunitária de Bebe-
douro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bebedouro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.783/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação do Município 
de Itupiranga – Sociedade FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Itupiranga, 
Estado do Pará.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.787/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Saraiva Leão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São José do 
Brejo do Cruz, Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.792/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária “Feliz Cidade” 
Emissora FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Itatinga, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009
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Nº 1.793/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura São Francisco a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Jatobá, Estado 
de Pernambuco.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.799/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Márcio Freitas Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Conceição do Pará, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.800/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Haragon de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Pedrinhas Pau-
lista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

PROJETO DE LEI

Nº 5.710/2001 (Fernando Ferro) – Acrescenta pará-
grafo ao art. 543, da Consolidação da Leis do Traba-
lho, a fim de dispor sobre a indenização em caso de 
rescisão do contrato de empregado eleito para cargo 
de dirigente sindical ou suplente.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 2.756/2003 (Milton Monti) – Dispõe sobre a come-
moração de feriado e dá outras providências
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 3.622/2004 (Gilmar Machado) – Acrescenta § 
2º ao art. 82 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional.
Apensados: PL 5680/2005 (Carlos Santana ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 5.276/2005 (Vanessa Grazziotin) – Dispõe sobre a 
intervenção cirúrgica de simpatectomia para correção 
da Hiper-hidrose e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 5.391/2005 (Gilmar Machado) – Dispõe sobre as 
medidas a serem adotadas no traumatismo dentário 
ocasionado pela prática esportiva e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 6.746/2006 (Júlio Redecker) – Dispõe sobre os as-
pectos trabalhista, previdenciário e tributário das quan-
tias espontaneamente pagas pelas empresas a seus 
empregados a título de prêmio por desempenho.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 944/2007 (Sebastião Bala Rocha) – Altera o art. 19 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.305/2007 (Deley) – Institui o Dia Nacional do Jogo 
Limpo (fair play) contra o Doping nos Esportes.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 2.445/2007 (Vicentinho) – Dispõe sobre a oficiali-
zação em Território Nacional do Hino à Negritude.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 3.005/2008 (Regis de Oliveira) – Dá nova reda-
ção ao art. 106 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, Código de Trânsito Brasileiro, tornando obriga-
tória a contratação do serviço de Inspeção de Segu-
rança Veicular mediante processo de licitação pública, 
estabelecendo um número de instituição técnica por 
região, calculado com base na frota de veículo a ser 
inspecionada.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 4.385/2008 (Poder Executivo) – Autoriza o Poder 
Executivo a doar área para a instalação da Embaixa-
da da Delegação Especial Palestina e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3.762/2008 (Vital do Rêgo Filho) – Acrescenta o 
Capítulo VI-B à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 
da Constituição Federal, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 01/10/2009
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1.417/1999 (Fernando Ferro) – Dispõe sobre a 
participação do usuário na administração de entidades 
de pesquisa científica e tecnológica da administração 
federal, direta e indireta, o Compromisso de Desem-
penho e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 3.256/2004 (Geraldo Resende) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pelas 
equipes do Programa de Saúde da Família.

Nº 3.256/2004 (Geraldo Resende) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico pelas 
equipes do Programa de Saúde da Família.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 5.779/2005 (Rubens Otoni) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal da RIDE – 
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do 
Distrito Federal
Apensados: PL 5797/2005 (Wasny de Roure ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 2.578/2007 (Waldir Maranhão) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Cons-
trução Naval de Cururupu, no Estado do Maranhão e 
dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 419/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Tefé, Estado do Amazonas, assim como instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009

Nº 420/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 

do Madeira, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/10/2009
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 7.412/2006 (Inácio Arruda) – Altera as Leis nºs 
9.636, de 15 de maio de 1998, e 8.666, de 21 de junho 
de 1993, os Decretos-Leis nºs 271, de 28 de fevereiro 
de 1967, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 1.876, 
de 15 de julho de 1981, e as Leis nºs 11.124, de 16 de 
junho de 2005, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 7.529/2006 (Poder Executivo) – Dá nova redação 
a dispositivos das Leis nºs 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 11.124, de 16 
de junho de 2005, e dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 
5 de setembro de 1946, 271, de 28 de fevereiro de 
1967, e 1.876, de 15 de julho de 1981, prevê medidas 
voltadas à regularização fundiária de interesse social 
em imóveis da União, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 374/2007 (Flávio Bezerra) – Altera o Decreto-Lei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras providên-
cias.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 531/2007 (Davi Alcolumbre) – Transforma em con-
cessões de uso os aforamentos existentes no âmbito 
da União.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.
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PROJETO DE LEI

Nº 5.935/2009 (Paulo Pimenta) – Altera a Lei nº 11.091, 
de 12 de janeiro de 2005, e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009
6. CONTRA PARECER PELA INADMISSIBILIDADE 
DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – 
ART. 202, § 1º DO RICD

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 191/2000 (Alceu Collares) – Dá nova redação ao 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Apensados: PEC 152/2003 (Milton Cardias ) PEC 
268/2008 (Celso Russomanno ) PEC 271/2000 (Wag-
ner Salustiano ) PEC 363/2009 (Alex Canziani ) 
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 5.861/2009 (Dimas Ramalho) – Obriga as empresas 
concessionárias e permissionárias de serviço público 
a emitir, no início de casa ano, recibo de quitação dos 
pagamentos pelos serviços prestados no ano anterior 
para os consumidores.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Dia 1, 5ª-feira

15:00 ELIENE LIMA (PP – MT)
15:25 OSVALDO REIS (PMDB – TO)

Dia 2, 6ª-feira

10:00 VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB – PB)
10:25 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)
10:50 AFFONSO CAMARGO (PSDB – PR)
11:15 SILVIO COSTA (PMN – PE)
11:40 MOISES AVELINO (PMDB – TO)

Dia 5, 2ª-feira

15:00 DR. ROSINHA (PT – PR)
15:25 LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR)
15:50 OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI)
16:15 MAGELA (PT – DF)
16:40 FRANCISCO ROSSI (PMDB – SP)

Dia 6, 3ª-feira

15:00 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
15:25 JURANDIL JUAREZ (PMDB – AP)

Dia 7, 4ª-feira

15:00 JOSÉ LINHARES (PP – CE)
15:25 ZÉ GERALDO (PT – PA)

Dia 8, 5ª-feira

15:00 PAULO MALUF (PP – SP)
15:25 CIRO PEDROSA (PV – MG)

Dia 9, 6ª-feira

10:00 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
10:25 ARNALDO VIANNA (PDT – RJ)
10:50 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
11:15 PASTOR MANOEL FERREIRA (PR – RJ)
11:40 SARNEY FILHO (PV – MA)

Dia 13, 3ª-feira

15:00 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR – 
MG)
15:25 GERALDINHO (PSOL – RS)

Dia 14, 4ª-feira

15:00 CLAUDIO CAJADO (DEM – BA)
15:25 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG)

Dia 15, 5ª-feira

15:00 ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE)
15:25 OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)

Dia 16, 6ª-feira

10:00 DR. ADILSON SOARES (PR – RJ)
10:25 EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
10:50 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
11:15 ALBANO FRANCO (PSDB – SE)
11:40 PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)

Dia 19, 2ª-feira

15:00 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB – 
GO)
15:25 JOSÉ ROCHA (PR – BA)
15:50 PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP)
16:15 SÉRGIO MORAES (PTB – RS)
16:40 CHICO D’ANGELO (PT – RJ)

Dia 20, 3ª-feira

15:00 ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG)
15:25 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 21, 4ª-feira

15:00 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)
15:25 PAULO TEIXEIRA (PT – SP)

Dia 22, 5ª-feira

15:00 PAULO ROBERTO PEREIRA (PTB – RS)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)

Dia 23, 6ª-feira

10:00 VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
10:25 VICENTINHO ALVES (PR – TO)
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10:50 EDGAR MOURY (PMDB – PE)
11:15 SERGIO PETECÃO (PMN – AC)
11:40 PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)

Dia 26, 2ª-feira

15:00 EDSON DUARTE (PV – BA)
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
15:50 GERALDO SIMÕES (PT – BA)
16:15 GLADSON CAMELI (PP – AC)
16:40 ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP)

Dia 27, 3ª-feira

15:00 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV – MG)
15:25 JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)

Dia 28, 4ª-feira

15:00 LÍDICE DA MATA (PSB – BA)
15:25 REGINALDO LOPES (PT – MG)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 MIGUEL MARTINI (PHS – MG)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 DR. TALMIR (PV – SP)
10:25 FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA CO-
MISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.332/09 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “cria o “pão brasileiro”, a ser produzido 
com farinha de trigo adicionada de farinha de mandio-
ca refinada, de farinha de raspa de mandioca ou de 
fécula de mandioca, adquiridos pelo poder público, e 

estabelece regime tributário especial para a farinha de 
trigo misturada, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.769/09 – Do Sr. Germano Bo-
now – que “estabelece as características das emba-
lagens destinadas ao acondicionamento de produtos 
hortícolas “in natura””. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.887/09 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “submete ao Congresso Nacional as desa-
propriações por interesse social, para fins de reforma 
agrária, de imóveis rurais”. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.364/09 – Do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural do PRONAF contrata-
das nos estados atingidos pelas enchentes em 2009”. 
(Apensado: PL 5366/2009) 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.957/09 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Itacoatiara, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.983/09 – Do Sr. Marcelo Sera-
fim – que “altera o inciso “c” do art. 2º da Lei nº 2.784, 
de 18 de junho de 1913, visando a alterar o fuso ho-
rário do estado do Acre e parte do estado do Amazo-
nas do fuso Greenwich “menos quatro” para o fuso 
“menos cinco””. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.060/09 – Do Sr. Vicentinho – 
que “estabelece mecanismos de incentivo para a pro-
dução, publicação e distribuição de revista em quadri-
nhos nacionais”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Tema: PROJETO DE LEI Nº 4.053, de 2008, que “dis-
põe sobre a alienação parental”.

Convidados:
Dra. Maria Berenice Dias – Advogada;
Elizio Luiz Peres – Juiz de Direito;
Dra. Cynthia R.Côrrea Araujo Ciarallo – Conselho Fe-
deral de Psicologia; e
Karla Mendes – Jornalista. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.947/09 – Do Sr. Paes Landim – 
que “revoga o art. 23 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto 

de 2009, que disciplina o mandado de segurança indi-
vidual e coletivo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.951/09 – Do Sr. Indio da Cos-
ta – que “dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos 
Registros Públicos, adota providências adicionais para 
a segurança jurídica e celeridade das transações imo-
biliárias e altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.954/09 – Do Sr. Júlio Delgado 
– que “dispõe sobre o recurso de protesto no Código 
de Processo Penal – Decreto-lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.075/09 – Do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 171/2006) – que “altera o 
art. 723 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 
(Código Civil), para adequá-lo às exigências da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1.998, que 
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 7.394/06 – Do Sr. Ariosto Holanda 
e outros – que “dispõe sobre o fomento à capacitação 
tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 

PROJETO DE LEI Nº 283/07 – Do Sr. Rafael Guerra – 
que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de 
hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação 
de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.640/08 – Do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 207/2007) – que “altera o 
art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para permitir que a União possa celebrar convê-
nios com os Estados e o Distrito Federal visando 
à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso 
indevido de drogas, e com os Municípios com o ob-
jetivo de prevenir o seu uso indevido, e possibilitar 
a atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.898/08 – Do Sr. Arnaldo Jar-
dim – que “altera a redação do art. 12 da Lei nº 605, 
de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repou-
so semanal remunerado e o pagamento de salário 
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nos dias feriados civis e religiosos, para atualizar o 
valor da multa administrativa devida pelas infrações 
àquela Lei”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.952/08 – Do Poder Exe-
cutivo – que “cria a Carreira de Analista Executivo 
no âmbito do Poder Executivo e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/08 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 237/2007) – que “ins-
creve o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria de Jesus 
Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.758/09 – Do Sr. Dr. Talmir – 
que “inscreve o nome de Heitor Villa Lobos no Livro 
dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.076/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “institui o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.115/09 – Do Sr. Paes de Lira 
– que “institui o dia 27 de abril como o dia dos traba-
lhadores domésticos”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.141/09 – Do Sr. Guilherme 
Campos – que “institui o Dia Nacional da Ufologia”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.163/09 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 263/2008) – que “institui o Dia 
Nacional do Sistema Braille”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.165/09 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre estágios como compo-
nente curricular do curso superior de graduação em 
Psicologia”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.257/09 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a informação da data de valida-
de dos produtos em promoção em supermercados e 
estabelecimentos assemelhados”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.360/09 – Do Sr. Laerte Bessa 
– que “institui o Dia Nacional da Aviação dos Corpos 
de Bombeiros Militares”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.165/07 – Do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 156/2006) – que “concede inde-
nização por dano moral às pessoas com deficiência 
física decorrente do uso da talidomida e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.955/08 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Justiça”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.031/07 – Do Sr. Indio da Costa 
– que “torna obrigatório para candidatos eleitos cursos 
ministrados pelos Tribunais Eleitorais”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.850/09 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “determina a remessa da sentença de in-
terdição à Justiça Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.347/02 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “veda a cobrança de tarifa mínima por empresas 
públicas ou privadas, a qualquer título, alterando a lei 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
de serviços públicos”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 969/03 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “modifica dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1512/2003) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.855/05 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “acrescenta dispositivos ao art. 328 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão 
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de veículos apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 128/07 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “inclui o tema “Educação Alimentar” no conteúdo 
das disciplinas de Ciências e Biologia, nos currículos 
das escolas de ensino fundamental e médio, respec-
tivamente” (Apensado: PL 325/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera os arts. 283 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 publici-
dade da Apólice ou Certificado de Seguro”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.454/08 – SUPERIOR TRIBU-
NAL MILITAR – que “dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas 
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.944/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comis-
sionadas do INPI – FCINPI, a extinção de cargos em 
comissão do grupo DAS, e altera a Lei no 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remunera-
ção das FCINPI”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – Do Sr. Homero Pe-
reira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para 
especificar a destinação dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.731/09 – Do Senado Federal 
– Paulo Otávio – (PLS 136/2003) – que “altera as Leis 
nºs 8.218, de 29 de agosto de 1991, e 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, para permitir a produção 
e a guarda da escrituração em meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.831/09 – Do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a proibição da produção, importação 
e comercialização de embalagens, equipamentos e 
outros produtos para lactentes e crianças da primei-
ra infância que contenham em suas composição a 
substância química BISFENOL-A (BPA), e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – Do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – Do Sr. Professor Se-
timo – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 223/07 – Do Sr. Carlito Merss – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.036, de 1990, 
que “Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá outras providências”, para exigir a apre-
sentação de atestado de qualificação nas operações 
de crédito realizadas com recursos do FGTS”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 936/07 – Da Sra. Íris de Araújo 
– que “altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
para permitir o financiamento de centros de convivência 
e casas-lares para idosos com recursos do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH)”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHIARELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – Do Sr. Roberto Britto 
– que “dispõe sobre destinação para arborização urba-
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na de parte dos recursos arrecadados por aplicação 
de multa por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado CHICO ABREU. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
E MINORIAS 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DAS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DE DEFESA NACIONAL; E DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
Tema:
Esclarecimentos sobre a atuação diplomática brasi-
leira no Haiti.
Conviados:
Embaixador GONÇALO DE BARROS CARVALHO E 
MELLO MOURÃO, Diretor do Departamento da Amé-
rica Central e Caribe.
Conselheira GILDA MOTTA SANTOS NEVES , Chefe 
de Divisão das Nações Unidas.
Autores:

CREDN – REQUERIMENTO Nº 279/09: Deputados 
DR. ROSINHA e VICENTINHO .

CREDN – REQUERIMENTO Nº 280/09: Deputado 
RAUL JUNGMANN .

CTASP – REQUERIMENTO Nº 241/09: Deputado VI-
CENTINHO .

CDHM – REQUERIMENTO Nº 66/09: Deputados JA-
NETE ROCHA PIETÁ e VICENTINHO. 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-09 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.522/08 – Do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “dispõe sobre a doação de óculos e apa-
relhos auditivos aos alunos carentes matriculados na 
rede pública”. 

RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.084/05 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre isenção de contribuições 
sociais federais incidentes sobre medicamentos”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.652/09 – Do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 369/2003) – que “dispõe sobre 
títulos da dívida dos agronegócios e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.916/09 – Do Poder Executivo 
– que “altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os 
arts.7º-A e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 
1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.266/08 – Do Sr. Dr. Adilson 
Soares – que “dispõe sobre a criação das socieda-
des seguradoras especializadas em microsseguros, 
dos corretores de seguros especializados e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 54127 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.754/07 – Do Sr. Átila Lira – que 
“dispõe sobre a aplicação de parte das contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a folha de sa-
lários, destinadas às entidades privadas de serviço so-
cial e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, para assegurar a oferta de vagas gratuitas em 
seus cursos”. (Apensado: PL 3153/2008) 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/08 – Do Sr. José Carlos 
Machado – que “altera o cálculo da contribuição dos 
Municípios para o Programa de Formação do Servidor 
Público – PASEP”. (Apensado: PL 3745/2008) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.773/09 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 20/2008) – que “concede 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
incidente sobre veículos para transporte coletivo de es-
tudantes, quando adquiridos por Prefeituras Municipais, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, bem como por 
profissionais autônomos e suas cooperativas habilita-
dos e dedicados exclusivamente ao transporte escolar”. 
(Apensado: PL 6184/2005 (Apensados: PL 6215/2005, 
PL 6224/2005 (Apensado: PL 6880/2006 (Apensado: 
PL 419/2007)), PL 6879/2006, PL 6521/2006 (Apen-
sados: PL 7190/2006, PL 7355/2006, PL 7532/2006, 
PL 4837/2009, PL 5801/2009, PL 5803/2009 e PL 
5937/2009), PL 602/2007, PL 1452/2007, PL 1958/2007, 
PL 2393/2007, PL 4387/2008, PL 5004/2009 e PL 
5757/2009)) 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.832/09 – Do Sr. Paulo Roberto 
Pereira – que “dispõe sobre isenção de IPI de produtos 
de limpeza biodegradáveis”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.547/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 

de cargos de provimento efetivo e em comissão e de 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Re-
gião e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 
Tema: Debater o Projeto de Lei do SF nº 188/2007, 
atualmente em tramitação nesta Casa sob número PL 
4571/2008, que estabelece cotas para estudantes em 
eventos artísticos e culturais.
Origem: Req. 85/2009 do Sr. Sebastião Bala Rocha
Palestrantes convidados:
Marcelo Bones, Diretor do Centro de Artes Cênicas da 
FUNARTE e representante do Ministério da Cultura;
Danilo Moreira, Secretário-Adjunto da Secretaria Na-
cional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República;
Augusto Chagas, Presidente da União Nacional dos 
Estudantes – UNE;
Ismael Cardoso, Presidente da União Nacional dos 
Estudantes Secundaristas – UBES;
Sheila Aragão, Representante dos Produtores Cul-
turais;
Marbo Giannaccini, Representante da Classe Artís-
tica.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.202/09 – Da Sra. Janete Capi-
beribe – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, para incluir condicionantes relativos à biodiver-
sidade amazônica na aplicação dos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO”. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
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ÚLTIMA SESSÃO: 6-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.956/09 – Do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla lanigera) 
para comércio de sua pele, no território nacional”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.963/09 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o Selo Verde “Preservação da 
Amazônia” para produtos oriundos da Zona Franca de 
Manaus (ZFM), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.972/09 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, para prever a aplicação de recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço em ações de pro-
teção ambiental”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/09 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “institui selo de qualidade ambiental para 
produto de origem animal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

E DE DEFESA NACIONAL 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS 

E MINORIAS; E DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
Tema:
Esclarecimentos sobre a atuação diplomática brasi-
leira no Haiti.
Conviados:
Embaixador GONÇALO DE BARROS CARVALHO E 
MELLO MOURÃO, Diretor do Departamento da Amé-
rica Central e Caribe.
Conselheira GILDA MOTTA SANTOS NEVES , Chefe 
de Divisão das Nações Unidas.
Autores:

CREDN – REQUERIMENTO Nº 279/09: Deputados 
DR. ROSINHA e VICENTINHO .

CREDN – REQUERIMENTO Nº 280/09: Deputado 
RAUL JUNGMANN .

CTASP – REQUERIMENTO Nº 241/09: Deputado VI-
CENTINHO .

CDHM – REQUERIMENTO Nº 66/09: Deputados JA-
NETE ROCHA PIETÁ e VICENTINHO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.793/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “Altera a Lei nº 5.553, de 6 dezembro de 
1968, para dispor sobre o procedimento para seguran-
ça de cópia de documento de identificação”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.799/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “Estipula carga horária semanal máxima 
para os operadores de segurança que especifica, tais 
como os que compõem os organismos militares esta-
duais, polícia judiciária e guardas municipais”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.834/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “Proíbe a utilização de cerol ou produto 
industrializado nacional ou importado semelhante que 
possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para 
manusear os brinquedos conhecidos como ‘pipas ou 
papagaios’”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

MINORIAS E DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Tema:
Esclarecimentos sobre a atuação diplomática brasi-
leira no Haiti.
Conviados:
Embaixador GONÇALO DE BARROS CARVALHO E 
MELLO MOURÃO, Diretor do Departamento da Amé-
rica Central e Caribe.
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Conselheira GILDA MOTTA SANTOS NEVES, Chefe 
de Divisão das Nações Unidas.
Autores:

CREDN – REQUERIMENTO Nº 279/09: Deputados 
DR. ROSINHA e VICENTINHO.

CREDN – REQUERIMENTO Nº 280/09: Deputado 
RAUL JUNGMANN.

CTASP – REQUERIMENTO Nº 241/09: Deputado VI-
CENTINHO

CDHM – REQUERIMENTO Nº 66/09: Deputados JA-
NETE ROCHA PIETÁ e VICENTINHO. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 02/10/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, adicionando novo critério de desempate 
em licitações públicas”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.443/08 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames 
clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis, 
militares e federais, agentes de trânsito estaduais e 
guardas municipais”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.961/09 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “dispõe sobre a publicidade oficial em jornais 
intitulados alternativos, de bairros ou regionais, de 
todo o País”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.187/09 – Do Sr. Severiano Al-
ves – que “dispõe sobre a profissão de fotógrafo e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.396/09 – Do Poder Executivo 
– que “altera o inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol 
das doenças incapacitantes”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 – Do Poder Executi-
vo – que “autoriza a União a doar ao Estado de Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas de-
nominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Originária 
nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e 
Cristalino/Divisa, de que trata a Ação Discriminatória 
nº 00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF na 
Reclamação nº 2646”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.828/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “regulamenta o exercício das atividades 
dos profissionais denominados “baristas”, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.836/09 – Do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que “dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes pú-
blicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.873/09 – Do Sr. Dr. Rosinha – 
que “concede isenção da “contribuição sindical”, a que 
se referem os artigos 579 e 580 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aos profissionais inscritos nos Con-
selhos de Fiscalização de profissões regulamentadas 
que tenham pago a respectiva anuidade no exercício 
financeiro correspondente” 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.874/09 – Do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-
Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre 
o procedimento conjunto de jurisdição voluntária na 
Justiça do Trabalho, para possibilitar a homologação 
de acordo extrajudicial firmado pelos interessados”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.894/09 – Do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
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nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de 
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, estende a indenização, de que trata o 
art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos 
titulares de cargos de Analista Ambiental e de Técnico 
Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Am-
biente e aos titulares dos cargos integrantes do Plano 
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis – IBAMA – PECMA, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
integrantes dos Quadros de Pessoal do IBAMA e do 
Instituo Chico Mendes, nas condições que menciona, 
altera a Lei nº 10.410, de 2002, que cria e disciplina 
a carreira de Especialista em Meio Ambiente, e a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.895/09 – Do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos das Carreiras da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
no 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade 
Social e do Trabalho, estruturada pela Lei no 10.483, de 
3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Carreiras 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do 
Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, de que trata a Lei no 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, e do Plano Especial de Car-
gos da Cultura, de que trata a Lei no 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.896/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, 
as medidas de proteção à maternidade para militares 
grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das For-
ças Armadas”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.897/09 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “proíbe a inclusão do nome do trabalhador 
que ajuizou reclamação trabalhista contra seu empre-
gador em listas cadastrais de entidades de qualquer 
natureza”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – Do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.904/09 – Do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 377/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba, no Município de Guarabira”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.905/09 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 428/2009) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar a Escola Técnica de Borrazópo-
lis, vinculada à Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná – UTFPR”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/09 – Do MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o Quadro 
de Pessoal e a Estrutura Organizacional do Conselho 
Nacional do Ministério Público, e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.910/09 – Do Supremo Tribu-
nal Federal – (MSC 148/2009) – que “cria, no âmbito 
do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducati-
vas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos de Agências Reguladoras, referidos na Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.912/09 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 
nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.917/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os valores das parcelas remune-
ratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano Es-
pecial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, 
de 2 de setembro de 2005, da Carreira de Analista de 
Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em 
Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 
8 de novembro de 2007, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.918/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o prazo para formalizar a opção 
para integrar o Plano de Carreiras e Cargos de Ciên-
cia, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pú-
blica, de que trata o art. 28-A da Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006; a Gratificação de Qualificação 
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– GQ, de que tratam as Leis nºs 11.355, de 2006, e 
11.907, de 2 de fevereiro de 2009; as tabelas da Gra-
tificação de Desempenho de Atividade de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública 
– GDACTSP, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006; o 
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA, de que trata a 
Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008; a Carreira 
de Perito Médico Previdenciário e a Carreira de Su-
pervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 11.907, 
de 2009; as Carreiras da área Penitenciária Federal, 
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a integração ao 
Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda 
– PECFAZ, de que trata a Lei nº 11.907, de 2009, de 
cargos vagos redistribuídos para o Quadro de Pessoal 
do Ministério da Fazenda; os cargos em exercício das 
Atividades de Combate e Controle de Endemias; a Gra-
tificação Específica de Produção de Radioisótopos e 
Radiofármacos – GEPR, de que trata a Lei nº 11.907, 
de 2009; a transposição de cargos do PGPE, de que 
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, para 
o Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças 
Armadas – PCCHFA; o enquadramento dos servidores 
titulares dos cargos de provimento efetivo de Professor 
do Ensino Básico Federal e de Professor do Ensino 
Básico Federal dos Ex-Territórios na Carreira de Ma-
gistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de 
que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; 
a tabela de valores da Gratificação de Apoio à Exe-
cução da Política Indigenista – GAPIN, de que trata a 
Lei nº 11.907, de 2009; a tabela de valor do ponto da 
Gratificação de Desempenho de Atividades Adminis-
trativas do DNPM – GDADNPM, e da Gratificação de 
Desempenho de Atividades Administrativas do Plano 
Especial de Cargos do DNPM – GDAPDNPM, de que 
trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004; a 
Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, 
de 1º de abril de 2004; a possibilidade da aplicação do 
instituto da redistribuição de servidores para a Sufra-
ma e para a Embratur; a Gratificação Temporária das 
Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administra-
ção Pública Federal – GSISTE, de que trata a Lei nº 
11.356, de 19 de outubro de 2006; os servidores da 
extinta Fundação Roquette Pinto cedidos nos termos 
do inciso I do art. 22 e do art. 23 da Lei nº 9.637, de 
15 de maio de 1998; as Carreiras de Oficial de Chan-
celaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata a 
Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993; o exercício 
no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saú-
de do Servidor Público Federal – SIASS; a licença por 
motivo de doença em pessoa da família e o afastamen-
to para participação em programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu no País, de que tratam respectivamente 
os arts. 83 e 96-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990; a transposição de cargos do PGPE, de que 
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, para 
o Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata 
a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005; revoga 
dispositivos da Lei nº 11.046, de 2004, e da Lei nº 
11.357, de 2006, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.504/08 – Do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre a Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.637/08 – Do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para permitir a concessão de visto a estran-
geiro portador de documento de viagem emitido por 
governo não reconhecido pelo Brasil”. (Apensado: PL 
5955/2009) 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADO-
CA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.760/09 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “considera a vaquejada prática desportiva 
formal”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – Do Sr. Valadares Filho 
– que “dispõe sobre concessão de incentivos fiscais do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a 
empresas de turismo que empreguem, no seu quadro 
de funcionários, jovens oriundos de programas sociais 
do Governo Federal na condição de Aprendiz, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.963/09 – Do Sr. Alex Canziani – 
que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a in-
cluir na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, o acesso à Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná – UTFP – Campus Londrina 
– a partir do km 140,0 da BR-369 / PR”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – Do Sr. Mauro Maria-
ni – que “altera a redação do inciso XX do art. 19 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
expedição da permissão internaçional para conduzir 
veículo”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.663/09 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a comunicação, aos órgãos 
executivos estaduais de trânsito, de falecimento de 
condutor de veículo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 100 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA 
O ART. 97 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INSTITUIN-
DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO 

DE PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
351/09 – Do Senado Federal – Renan Calheiros – 
(PEC 12/2006) – que “altera o art. 100 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial 
de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios”. (Apensados: PEC 116/2003 (Apen-
sado: PEC 329/2009), PEC 250/2004 (Apensados: PEC 
527/2006, PEC 572/2006, PEC 588/2006, PEC 67/2007, 
PEC 69/2007, PEC 153/2007 e PEC 243/2008), PEC 
290/2004, PEC 467/2005 e PEC 395/2009) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA A ALÍNEA “D” DO 
INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, PARA INSTITUIR IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA PARA CADERNOS ESCOLARES” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357/01 
– Do Senado Federal – SEBASTIÃO ROCHA – (PEC 
10/2000) – que “altera a alínea “d” do inciso VI do art. 
150 da Constituição Federal, para instituir imunidade 
tributária para cadernos escolares”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE 2005, DA 

SRA. SANDRA ROSADO, QUE “DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS 
ESPECIALIZADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS 
MULHERES”

AVISO 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 7ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485/05 
– Da Sra. Sandra Rosado e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 98 da Constituição Federal, prevendo a 
criação de varas especializadas nos juizados especiais 
para as questões relativas às mulheres”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 2007, DO SR. JOÃO 
DADO, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI 

DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO”, 
ESTABELECENDO O MESMO TETO 

REMUNERATÓRIO PARA QUALQUER QUE 
SEJA A ESFERA DE GOVERNO

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89/07 
– Do Sr. João Dado – que “dá nova redação ao inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, 
DO SR. EDUARDO VALVERDE, QUE “ALTERA A 
LEI Nº 9.478, DE 06 DE AGOSTO DE 1997,QUE 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA 
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO 

MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O 
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

ENERGÉTICA E A AGÊNCIA 
NACIONAL DO PETRÓLEO”

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 09h 
I – Assuntos Internos; e
II – Apreciação de Requerimentos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A INVESTIGAR A FORMAÇÃO 
DOS VALORES DAS TARIFAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

(ANEEL) NA AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E 
REPOSICIONAMENTOS TARIFÁRIOS A TÍTULO 
DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A 

TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
BRASIL SER MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO 
CHAMADO G7, GRUPO DOS 7 PAÍSES MAIS 

DESENVOLVIDOS DO MUNDO

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão 
HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 
Audiência Pública com os participantes:
LÍTIA CAVALCANTI – Promotora de Defesa do Con-
sumidor de São Luís/MA;
CARLOS AUGUSTO LEONI PIANI – Presidente da 
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR;
DENISE GASPARINHO – Superintendente do PRO-
CON/MA;
JOSÉ MARIA BORGES – Presidente do Conselho 
Comunitário de Coroadinho, São Luís/MA;
JÂNIO ABREU – Presidente do Conselho Comunitário 
de Cohatrac, São Luís/MA;
ANTÔNIO ARAÚJO MORAES PINHEIRO – Líder Co-
munitário de Coroadinho, São Luís/MA;
RONALDO DOS SANTOS CARNEIRO DINIZ – Líder 
Comunitário da Área Itaqui Bacanga, São Luís/MA. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A APURAR A VIOLÊNCIA URBANA 

ORDEM DO DIA  
(Em 01 de outubro de 2009 )

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Audiência Pública: 
TEMA: “O ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA.”



54134 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

EXPOSITOR : RENATO SÉRGIO LIMA – SECRETÁ-
RIO GERAL DO FORUM BRASILEIRO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 25/09 Do Sr. William Woo – que 
“solicita informações às Secretarias de Segurança Pú-
blica dos Estados e do Distrito Federal sobre dados es-
tatísticos de homicídios, roubos, uso de drogas ilícitas, 
armas de fogo, viaturas e aeronaves disponíveis, total 
de presos e efetivos de policiais civis e militares”. 

REQUERIMENTO Nº 26/09 Do Sr. Domingos Dutra – 
que “requer que seja convidado o Ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso para fazer exposição seguida 
de debates sobre a descriminalização da maconha e 
a política de combate ás drogas”. 

REQUERIMENTO Nº 27/09 Do Sr. Luiz Alberto – que 
“requer, nos termos regimentais, seja convidado para 
depor nesta Comissão o Sr. Deputado Federal Luiz 
Couto (PT/PB), na condição de Relator da CPI do Ex-
termínio no Nordeste, realizada na legislatura passada, 
na Câmara dos Deputados”. 

REQUERIMENTO Nº 28/09 Do Sr. Luiz Alberto – que 
“requer, nos termos regimentais, seja convidado para 
depor nesta Comissão a Sra. Deputada Federal Maria 
do Rosário (PT/RS), na condição de Relatora da CPI 
Mista da Exploração Sexual de Menores, realizada na 
legislatura passada, no Congresso Nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 29/09 Do Sr. Luiz Alberto – que 
“requer, nos termos regimentais, seja convidado para 
depor nesta Comissão o Sr. Moroni Torgan, na condi-
ção de Relator da CPI do Narcotráfico, realizada na 
51ª legislatura, na Câmara dos Deputados”. 

REQUERIMENTO Nº 30/09 Do Sr. Raul Jungmann 
– que “solicita seja enviado ao Ministro da Justiça, 
Senhor Tarso Genro, requerimento de informações 
sobre a execução orçamentária e financeira do Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI – e do Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP”. 

REQUERIMENTO Nº 31/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer seja convidado o Sr. Walter Fanganiello Maie-
rovitch, do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone e co-
lunista da Revista Carta Capital”. 

REQUERIMENTO Nº 32/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer que seja convidado o Sr. Luiz Antonio Ferreira, 
Diretor do Departamento da Força Nacional de Segu-
rança Pública (FNSP)”. 

REQUERIMENTO Nº 33/09 Do Sr. William Woo – 
que “requer seja convidado o General Paulo Roberto 

Uchôa, Secretário Nacional de Políticas sobre Dro-
gas, SENAD”. 

REQUERIMENTO Nº 34/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer seja convidado o Sr. Tarso Genro, Presidente 
do Conselho Nacional de Segurança Pública – CO-
NASP”. 

REQUERIMENTO Nº 35/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer seja convidada a Sra. Juliana Márcia Barroso 
do Departamento de Pesquisa e Análise de Informa-
ções e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança 
Pública do Ministério da Justiça “. 

REQUERIMENTO Nº 36/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer que seja convidado o Sr. José Vicente da Sil-
va, Ex-Secretário Nacional de Segurança Pública e 
Especialista em violência urbana”. 

REQUERIMENTO Nº 37/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer seja convidado o Sr. Paulo Vanucchi, Ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, para fazer exposição seguida de 
debates sobre os direitos humanos e a violência urbana, 
e artigo publicado no jornal O Globo de 26 de fevereiro 
de 2009 sob o título “Nova política para drogas””. 

REQUERIMENTO Nº 38/09 Do Sr. William Woo – que 
“requer seja convidado o Sr. Sidnei Borges Fidalgo Che-
fe do Departamento de Execução e Avaliação do Plano 
Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública do Ministério da Justiça”. 

REQUERIMENTO Nº 39/09 Do Sr. Marcelo Itagiba – 
que “requer ao Senhor Presidente a convocação das 
DD. Defensoras Públicas, Dras. Eliete Jardim e Maria 
Lúcia de Pontes, para deporem na condição de tes-
temunhas”. 

REQUERIMENTO Nº 40/09 Do Sr. Marcelo Itagiba – 
que “requer ao Senhor Presidente a convocação do 
Secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, o Sr. 
Rodrigo Bethlem, para depor na condição de teste-
munha”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (8 DIAS) 

Decurso: 5º dia
Último Dia: 4/10/2009

PROJETO DE LEI Nº 62/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor de Transferências a 
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Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial 
no valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 
para o fim que especifica..”

PROJETO DE LEI Nº 63/2009-CN, que “altera os arts. 
2º, 3º e 7º e o Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de 
agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009 
e dá outras providências.”

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS) 

Decurso: 1º dia
Último Dia: 07/10/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 34/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1571/2009 – TCU – Ple-
nário, bem como do Relatório e do Voto que o funda-
mentam, sobre o levantamento de auditoria realizado 
na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– MD, que teve por objeto as obras de Construção do 
novo Aeroporto Internacional de Macapá, no Estado 
do Amapá (TC 006.349/2009-9).”
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 30/09/2009: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI Nº 5.994/2009 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 5.989/2009 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
104/2009 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.668/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.669/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.670/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.671/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.672/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.673/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.674/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.675/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.676/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.677/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.678/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.679/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.680/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.681/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.682/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.683/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.685/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.686/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.687/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.688/2009 



54136 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.689/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.690/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.691/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.692/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.693/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.694/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.695/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.696/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.697/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.698/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.699/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.700/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.701/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.702/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.703/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.704/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.705/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.706/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.707/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.708/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.709/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.710/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.711/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.712/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.713/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.714/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.715/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.716/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.717/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.718/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.719/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.720/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.721/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.722/2009 
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ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.723/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.724/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.725/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.726/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.727/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.728/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.729/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.730/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.731/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.732/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.733/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.734/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.735/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.736/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.737/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.739/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.740/2009 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.741/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.742/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.743/2009 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.744/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.810/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.811/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.812/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.813/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.814/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.815/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.042/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.065/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 511/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
405/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
408/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
410/2009 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 6.006/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.019/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.063/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 6.068/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.045/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROJETO DE LEI Nº 6.026/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 513/2009 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 5.982/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.025/2009 
Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 3.481/2008 
PROJETO DE LEI Nº 6.001/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.034/2009 
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PROJETO DE LEI Nº 6.050/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.058/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 6.014/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.021/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.027/2009 
Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.810/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.990/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.053/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
PROJETO DE LEI Nº 1876, de 1999, do Sr. Sérgio 
Carvalho, que “dispõe sobre Áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal, exploração florestal 
e dá outras providências” (revoga a Lei n. 4.771, 
de 1965 – Código Florestal; altera a Lei nº 9.605, 
de 1998): 

PROJETO DE LEI Nº 1.876/1999 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 48 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

N. 5.861/2009 (Dimas Ramalho) – Obriga as empresas 
concessionárias e permissionárias de serviço público 
a emitir, no início de casa ano, recibo de quitação dos 
pagamentos pelos serviços prestados no ano anterior 
para os consumidores.

Brasília, 30 de setembro de 2009. – Marco Maia, 
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

PARECERES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 118-A, DE 2003 

(Do Sr. Eduardo Valverde)

Institui a Lei Orgânica da Autonomia 
Universitária e dá outras providências; ten-
do pareceres: da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação, com emendas (relatora: DEP. GORE-
TE PEREIRA); da Comissão de Educação e 
Cultura, pela rejeição (relator: DEP. ALEX 
CANZIANI); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária do Projeto 
e das emendas da Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público (relator: 
DEP. RODRIGO ROCHA LOURES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; de Edu-
cação e Cultura; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 118, de 2003, visa 
regular a autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial das universidades.

Para isso inicia definindo universidade e dispondo 
sobre sua natureza jurídica, estabelece os princípios 
pelos quais se regem e suas finalidades, regula a au-
tonomia de que gozam e reafirma o princípio consti-
tucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.

Na seqüência o projeto dispõe sobre o Sistema 
de Instituições de Ensino Superior e institui um Conse-
lho Superior que o representa, além de dispor também 
sobre regime jurídico próprio, a ser estabelecido em 
lei, e sobre o financiamento e distribuição dos recursos 
destinados ao ensino superior.

Ao final a proposição dispõe sobre a transforma-
ção das Universidades Públicas em autarquias espe-
ciais, bem como sobre a dispensa de licitação para 
compras ou contratações das instituições federais de 
ensino, nos casos e condições que menciona.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Consideramos louvável a iniciativa do presente 
projeto de lei complementar, que objetiva colocar em 
prática a autonomia universitária prevista no art. 207 
da Constituição Federal de 1988, cujos §§ 1º e 2º fo-
ram acrescidos pela Emenda Constitucional nº 11, 
de 1996, destinados, respectivamente, a permitir a 
contratação de professores, técnicos e cientistas es-
trangeiros, na forma da lei, e a estender a autonomia 
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prevista no caput às instituições de pesquisa científica 
e tecnológica.

Entretanto, não obstante concordarmos e enal-
tecermos o mérito da proposição sob comento, enten-
demos que algumas correções, tanto de forma quanto 
de conteúdo, precisam ser efetuadas para aprimorar 
o texto.

Primeiramente, julgamos que não há possibilida-
de de se obter autonomia se não houver a possibilida-
de de se gerir os próprios recursos da maneira mais 
adequada para os fins a que se destina a instituição 
universitária. Assim, para resolver esse problema, 
acrescemos ao projeto em epígrafe o art. 23, objeto da 
Emenda do Relator nº 1, que dispõe sobre a vedação 
de o governo contingenciar os recursos das universi-
dades, sejam eles provenientes de transferências ou 
recursos próprios.

Outro ponto importante, não abordado na pro-
posição sob análise, é a extensão da autonomia às 
instituições de pesquisa científica e tecnológica, con-
forme previsto no § 2º do art. 207 da Lei Maior. Não há 
razão, a nosso ver, para regular o artigo sem abran-
ger todas as entidades sujeitas ao seu regime. Desta 
forma, acrescemos ao texto original, nas Disposições 
Finais e Transitórias, o art. 24, objeto da Emenda do 
Relator nº 2, estendendo a autonomia às menciona-
das entidades.

Finalmente, é de se observar que a numeração 
dos artigos não é seqüencial, merecendo pequeno 
reparo nesse aspecto. Há, também, a possibilidade 
de se questionar a constitucionalidade e juridicidade 
da proposição, seja no que se refere à iniciativa, seja 
quanto à utilização da forma de lei complementar para 
dispor sobre a matéria. A análise e correção dessas 
questões, no entanto, ficam reservadas ao âmbito da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
desta Casa, órgão competente para tal.

Assim, ante o exposto, só nos resta votar pela 
APROVAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei Complemen-
tar nº 118, de 2003, com as duas emendas anexas.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tada Gorete Pereira, Relatora.

EMENDA DA RELATORA Nº 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo:

“Art. 23. Os recursos das universidades 
e instituições de pesquisa científica e tecno-
lógica, sejam eles oriundos de transferências 
ou próprios, não poderão ser objeto de reser-
vas de contingência ou contingenciamentos 
de qualquer espécie.”

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tada Gorete Pereira, Relatora.

EMENDA DA RELATORA Nº 2

Acrescente-se ao projeto, no Capítulo V, o se-
guinte artigo:

“Art. 24. Aplicam-se os dispositivos desta 
lei, no que couber, às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica.”

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tada Gorete Pereira, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 118/2003, com emendas, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Gorete Pereira.

A Deputada Manuela d’Ávila apresentou voto 
em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Marquezelli – Presidente, Sabino Castelo 

Branco, Wilson Braga e Paulo Rocha – Vice-Presiden-
tes, Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Edinho 
Bez, Eudes Xavier, Gorete Pereira, José Carlos Viei-
ra, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, 
Pedro Henry, Roberto Santiago, Sandro Mabel, Tadeu 
Filippelli, Tarcísio Zimmermann, Thelma de Oliveira, 
Vicentinho, Átila Lins, Carlos Alberto Canuto, Carlos 
Alberto Leréia e Cláudio Magrão.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. – 
Deputado Nelson Marquezelli, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA MA-
NUELA D’ÁVILA.

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 118, de 2003, 
visa regular a autonomia didático-científica, adminis-
trativa e de gestão financeira e patrimonial das uni-
versidades.

A proposição inicia definindo universidade (“...
como autarquia especial, de direito público,...” in ver-
bis) e dispondo sobre sua natureza jurídica, estabelece 
os princípios pelos quais se regem e suas finalidades, 
regula a autonomia de que gozam e reafirma o princí-
pio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Na seqüência, o projeto dispõe sobre o Sistema 
de Instituições de Ensino Superior e institui um Conse-
lho Superior que o representa, além de dispor também 
sobre regime jurídico próprio, a ser estabelecido em 
lei, e sobre o financiamento e distribuição dos recursos 
destinados ao ensino superior.

Nas disposições finais e transitórias o projeto es-
tabelece a transformação das universidades públicas 
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em autarquia especial (“Art. 27. A Universidade Pública 
criada ou instituída sob a forma de autarquia ou fun-
dação de direito público, integrante da Administração 
Pública na data da publicação desta Lei, fica transfor-
mada em autarquia especial, ...”).

E ainda nas disposições finais e transitórias a pro-
posição autoriza às Universidades Públicas a criação, 
transformação e extinção de cargos e funções neces-
sários ao desenvolvimento de suas atividades. 

A Nobre Deputada Relatora apresentou relató-
rio pela aprovação da proposição com emendas para, 
segundo seu parecer, dispor sobre a vedação de o 
governo contingenciar os recursos das universidades, 
sejam eles provenientes de transferências ou recursos 
próprios e ainda para estender a autonomia às entida-
des de pesquisa cientifica e tecnológica.

Destaca-se ainda que o Voto da Relatora men-
ciona erros na numeração dos artigos e também a 
possibilidade de se questionar a constitucionalidade 
e juridicidade da proposição, seja no que se refere à 
iniciativa, seja quanto à utilização da forma de lei com-
plementar para dispor sobre a matéria.

É o relatório.

II – Voto

Não obstante as competências específicas des-
sa Comissão, cumpre destacar que o art. 109, § 1º do 
Regimento Interno dessa Casa assim preconiza:

“Art. 109. Destinam-se os projetos:
 ........................................................... ...

§ 1º A iniciativa de projetos de lei na Câ-
mara será, nos termos do art. 61 da Constitui-
ção Federal e deste Regimento:

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

Assim, o presente Voto em Separado utiliza de 
prerrogativa constitucional para se manifestar de manei-
ra contrária aos tópicos que entende inconstitucionais, 
assegurando assim o cumprimento de norma constitu-
cional vigente, razão pela qual aborda tais tópicos.

Do não cabimento de lei complementar.
A Constituição Federal vigente dispõe sobre o pro-

cesso legislativo, na Seção VIII do Capítulo I do Título 
IV que, a teor do art. 59, compreende a elaboração das 
seguintes espécies normativas: ‘‘Art. 59. O processo 
legislativo compreende a elaboração de: I – emendas 
à Constituição; II – leis complementares; III – leis or-
dinárias; IV – leis delegadas; V – medidas provisórias; 
VI – decretos legislativos; VII – resoluções’’.

Como bem se sabe, a lei complementar só é 
cabível nos casos expressamente previstos na Cons-
tituição (elemento material) o que não ocorre com o 
Projeto de Lei Complementar ao qual apresento este 

voto em separado, eis que a CF, ao tratar Da Educa-
ção, Da Cultura E do Desporto, em seus arts. 205 a 
214 não dispõe sobre a necessidade de Lei Comple-
mentar para tratar do tema.

É entendimento pacífico que o sistema de direi-
to positivo brasileiro estabelece que lei complementar 
só é necessária nos casos reclamados de maneira 
expressa pela Carta Magna Federal.

Assim, a matéria da proposição deve ser tratada 
por lei ordinária e não complementar como deseja o 
deputado/autor.

Iniciativa de caráter privativo do Presidente da 
República.

Manifesta vício constitucional a proposição, eis 
que a CF/88 em seu artigo 61, §1º, II, dispõe expres-
samente que:

“Art. 61. ........... ..................................... .
§ 1º São de iniciaitiva privativa do Presi-

dente da República as leis que:
I – .... .................................................. ...
II – Disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empre-

gos públicos na administração direta e autár-
quica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judici-
ária, matéria tributária e orçamentária, servi-
ços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territó-
rios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;

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

Ao pretender estabelecer a personalidade jurídica da 
Universidade (art. 2º) como “autarquia especial de direito 
público” a proposição extrapola sua iniciativa e invade a do 
Poder Executivo, ferindo o texto constitucional, necessitando 
tal artigo ser suprimido da proposta apresentada.

A proposição prevê um Conselho Superior (art. 
17) onde consta em seu art. 19 a composição, a qual 
possui a seguinte redação: “Art. 19 ... III. um repre-
sentante do Poder Executivo, indicado pelo Pre-
sidente da República; ... IX. um representante do 
Ministério da Educação.” Respeitada a opinião da 
nobre relatora, esta seção (Capítulo III, Seção II, DO 
CONSELHO SUPERIOR) ao impor atribuições ao Poder 
Executivo fere dispositivos constitucionais que tratam 
da independência dos Poderes e invade competência 
privativa do Presidente da República.

De igual modo, as disposições finais e transitórias 
apresentadas na proposição e constantes nos arts. 29 
a 35 afrontam os dispositivos constitucionais menciona-
dos, eis que instituem a forma de autarquia ou fundação 
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(“Art. 27. A Universidade Pública criada ou instituída 
sob a forma de autarquia ou fundação de direito públi-
co, integrante da Administração Pública...”). 

Determina ainda o artigo 29 da proposição, in 
verbis: “Art. 29 – Fica autorizado às Universidades 
Públicas a criação, transformação e extinção de 
cargos e funções necessários ao desenvolvimento 
de suas atividades,...”. Novamente há flagrante ofen-
sa a Carta Magna.2 O artigo não merece ser mantido 
no texto, seja por ter caráter autorizativo em matéria 
que é prerrogativa de caráter privado do Presidente da 
República, seja por tratar de criação, transformação e 
extinção de cargos e funções de “autarquias especiais” 
(como propõe o projeto em seu art. 2º) e, ainda, por não 
respeitar a CF em seu artigo 169, parágrafo 1º, I e II. E 
ainda, por derradeiro, por afrontar ao disposto no art. 207 
da CF: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 

Assim, resta que a proposição, para uma adequa-
ção ao texto constitucional, necessitaria ter o capítulo V, 
arts. 27 a 30) – bem como diversos outros menciona-
dos -, suprimido, prejudicando grande parte do objeto 
principal da proposição, eis que para se adequar aos 
dispositivos constitucionais supracitados ela haveria 
de se tornar ilógica, uma comumente chamada colcha-
de-retalhos, perdendo seu principal objeto, que cai por 
terra ante um insanável vício de iniciativa.

Mérito

Segundo a LDB (art. 52), as universidades consti-
tuem-se em instituições pluridisciplinares de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, 
de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 
que se caracterizam por:

I – produção intelectual institucionaliza-
da mediante o estudo sistemático dos temas 
e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional 
e nacional;

2 – CF/88: Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exce-
der os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 
a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela de-
correntes; 
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamen-
tárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista. 

II – um terço do corpo docente, pelo me-
nos, com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado;

III – um terço do corpo docente em regi-
me de tempo integral.

A proposição propõe no parágrafo primeiro do art. 
1º que “Somente as entidades que reunirem as condi-
ções estabelecidas nesta lei gozarão da denominação 
de Universidade” mas, contrariando os avanços previs-
tos na LDB, ignora os percentuais exigidos de qualifica-
ção do corpo docente para caracterizar uma “entidade” 
como Universidade, causando um inegável retrocesso ao 
nosso sistema educacional de ensino superior, com uma 
óbvia e imediata queda de qualidade, pela inexigência 
de percentual de qualificação mínima, não versando a 
proposição sobre tal tema, razão que por si só já justifica 
meu voto contrário ao parecer da Relatora.

Sobre a formação de profissionais de nível supe-
rior a LDB assim dispõe: “Art. 52. As universidades são 
instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão 
e de domínio e cultivo do saber humano..” observadas 
caracteristicas previstas nos incisos, já o projeto apre-
sentado estabelece que dentre as finalidades das uni-
versidades (art. 5º, II) está: “II – formar profissionais nas 
diferentes áreas do conhecimento, ampliando o acesso 
da população à educação superior”. Assim a proposição 
novamente apresenta-se como um retrocesso em relação 
à legislação atual, que de maneira mais avançada prevê 
a formação de quadros de nível superior, de pesquisa, de 
extensão e de domínio e cultivo do saber humano, inclusi-
ve constante em inciso, vejamos: “I – produção intelectual 
institucionalizada mediante o estudo sistemático dos te-
mas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 
científico e cultural, quanto regional e nacional”. Assim a 
observação e estudo sistemático dos temas e problemas 
sob a ótica regional e nacional não está observada, motivo 
que também justifica o presente voto sem separado, por 
entender que se manifesta como um retrocesso inclusive 
neste tocante à proposta apresentada.

A autonomia prevista no art. 6º é tão somente 
transcrição (e adequação ao singular) da autonomia 
prevista no art. 207 da Constituição Federal, e torna-
se desnecessária ante a existência da preceito cons-
titucional já vigente.

A presente proposição deve tramitar de maneira 
conjunta ao PL 7200/2006, que: “Estabelece normas ge-
rais da educação superior, regula a educação superior 
no sistema federal de ensino, altera as Leis nºs 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; 8.958, de 20 de dezembro de 
1994; 9.504, de 30 de setembro de 1997; 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997; 9.870, de 23 de novembro de 1999; e 
dá outras providências.” de autoria do Poder Executivo, que 
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tramita apensado ao PL 4.212/20043, o qual se propõe a 
estabelecer normas gerais da educação superior, regula 
a educação superior no sistema federal de ensino e altera 
a lei de diretrizes e bases da educação nacional, norma-
tizando instituições públicas de ensino superior mantidas 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios; instituições comunitárias e particulares de 
ensino superior mantidas por pessoas físicas ou pesso-
as jurídicas de direito privado; e instituições de pesquisa 
científica e tecnológica, quando promoverem a oferta de 
cursos e programas de graduação ou de pós-graduação. 
Destacando ainda que a matéria é tratada pelo Poder 
Executivo como Lei Ordinário ao contrário do deputado/
autor que pretende abordá-la como lei complementar em 
flagrante afronta a Carta Magna.

O mencionado PL de autoria do Poder Executi-
vo, ao contrário da proposição à qual apresento este 
Voto em Separado, prevê que a educação superior é 
bem público que cumpre sua função social por meio 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, asse-
gurada, pelo Poder Público, a sua qualidade. Disposi-
ções essas que são ignoradas na presente proposição, 
razões que justificam nossa manifestação contrária a 
aprovação do mesmo. 

E quase finalizando, há de se abordar a alteração 
proposta na Lei 8.666/1993, da qual ouso discordar, 
assim expressa no projeto:

Art. 30 – O art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art.24 ..... ........................................ .....
X – nas compras ou contratações das 

instituições federais de ensino, pertinentes a 
serviços de natureza singular, medicamentos, 
suprimentos e equipamentos hospitalares ou 
aqueles destinados ao ensino, à pesquisa ou 
à extensão, adquiridos no mercado interno ou 
externo, mediante justificativa pormenorizada, 
desde que integrem projetos de ensino, pesqui-
sa ou extensão e que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.”

A proposta apresentada altera um inciso diver-
so4 ao tema e ainda estabelece que nas compras ou 
contratações pertinentes a serviço de natureza singu-
lar, ou aqueles destinados ao ensino, à pesquisa ou à 
extensão, é dispensável a licitação. 

3 – Que está aguardando designação de comissão temporária.
4 – Art. 24. É dispensável a licitação:
..........................................................................................................
X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades 
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avalia-
ção prévia.

Se a legislação vigente não é a mais eficiente 
no sentido da celeridade e autonomia necessária, ela 
se mostra extremamente eficiente ao buscar o menor 
valor na prestação de serviço e compras pelo Poder 
Público. Com certeza há de se buscar a celeridade e 
autonomia desejada para as universidades, mas tal 
busca não pode prejudicar a necessidade de uma 
especial atenção com o dinheiro a ser administrado, 
não sendo cabível a proposta (sem no mínimo ser 
exigida uma avaliação prévia) sendo necessária uma 
reformulação mais adequada, célere e eficiente a ser 
estudada em conjunto com toda sociedade e o Poder 
Executivo para solucionar tal questão.

Da revogação genérica.
Por derradeiro a proposição prevê revogação 

genérica, contrariando lei complementar que trata da 
elaboração das leis.

Com o intuito de ajudar a evitar um retrocesso 
na atual legislação, somos contrários à aprovação da 
presente proposição e emendas apresentadas, ma-
nifestando nosso voto em separado pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei Complementar Nº 118, DE 2003 e 
emendas de relatora apresentadas.

É como voto.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007. – 

Deputada Manuela D’ávila, Relatora/Voto vista.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

Este Projeto de Lei Complementar visa regular 
a autonomia universitária em seus aspectos didático-
científico, administrativo e de gestão financeira e pa-
trimonial.

A proposição, em seus capítulos I e II, define 
universidade e ao dispor sobre sua natureza jurídica, 
institui os princípios pelos quais se regem e sua fina-
lidades, além de regular a autonomia a que fazem jus 
e reafirmar o princípio constitucional da indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e extensão.

No capítulo III é instituído o “Sistema de Institui-
ções de Ensino Superior” e, em sua Seção II, estabe-
lece-se o Conselho Superior desse sistema. O capítulo 
IV dispõe sobre o regime jurídico próprio do ensino 
superior, a ser definido em lei e de critérios para a dis-
tribuição de recursos entre as instituições.

Nas Disposições Finais, a proposição dispõe 
sobre a transformação das universidades públicas em 
autarquias especiais e sobre a dispensa de licitação 
para compras ou contratações nas instituições federais 
de ensino. Ainda autoriza às universidades públicas a 
criação, transformação e extinção de cargos e funções 
necessários às desenvolvimento de suas atividades.
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O projeto de lei recebeu parecer favorável com 
emendas na egrégia Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público. Atuou como relatora a 
Nobre Deputada Gorete Pereira, que apresentou duas 
emendas. A primeira emenda proíbe o contingencia-
mento de recursos das universidades e instituições de 
pesquisa científica e tecnológica. A segunda estende 
os dispositivos da lei, no que couber, às instituições 
de pesquisa científica e tecnológica. 

O projeto de Lei Complementar recebeu, ainda, 
voto em separado da Deputada Manuela D´Ávila. Em 
argumentação contrária, a Nobre Parlamentar defende 
a tese do não cabimento de lei complementar, a não ser 
em casos expressamente previstos na Constituição. A 
Constituição Federal, em seus artigos 205 a 214, que 
trata da Educação, da Cultura e do Desporto, não dis-
põe sobre a necessidade de Lei Complementar.

Argumenta, ainda, a Nobre Parlamentar que a 
proposição contraria a Constituição Federal em seu art. 
61, § 1º, II, que define a iniciativa de lei versando sobre 
o tema como privativa do Presidente da República.

No que diz respeito ao mérito, o voto em sepa-
rado de autoria da Deputada Manuela D’Ávila registra 
que o projeto de lei ignora os percentuais de Mestres 
e Doutores de professores em tempo integral exigidos 
pela LDB. Considera, ainda, a autora do voto em se-
parado, a existência de retrocesso frente ao disposto 
na LDB, no que concerne ao estudo sistemático de 
temas e problemas sob a ótica regional e nacional 
(art. 52 da LDB).

Acredita, ainda, a Nobre autora do voto em se-
parado que a proposição deveria tramitar de maneira 
conjunta ao PL 7200/2006, que estabelece as normas 
gerais da educação superior, além de alterar diversos 
dispositivos legais em vigor. Quanto a este aspecto 
cabe observar que projetos de lei complementar não 
podem tramitar em conjunto com projetos de lei ordi-
nária, caso do PL nº 7200, de 2006. 

Critica, ainda, a Nobre Deputada Manuela d’Ávila, 
o dispositivo do projeto de lei que isenta de licitação 
as compras realizadas pelas universidades, que a seu 
ver pode prejudicar a especial atenção aos recursos 
financeiros a serem administrados.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Embora caiba à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania deste Casa, a apreciação final da 
constitucionalidade dessa proposição, em casos em 
que haja entendimento pacífico não há como as de-
mais comissões se omitirem, mesmo porque, a relação 
entre os aspectos formais e os de mérito é complexa 
e, freqüentemente, pouco clara.

No caso em questão, não há dúvida quanto à in-
constitucionalidade da proposição, no que diz respeito 
à necessidade de expressa recomendação constitu-
cional de que se elabore lei complementar. O confli-
to com o inciso II, do § 1º do art. 61 da Carta Magna 
também é evidente. 

A definição da autonomia didático-científica não 
traz inovações expressivas frente à LDB. Já a auto-
nomia administrativa é significativamente ampliada. A 
universidade passa a ter a capacidade de “estabelecer 
seu quadro de pessoal, criando, transformando e extin-
guindo cargos e funções, no limite de sua capacidade 
orçamentária”; de estabelecer planos de carreira, no 
limite de sua capacidade orçamentária; de “admitir, 
nomear, promover, demitir e exonerar pessoal”. 

Tais inovações representam antiga pretensão 
de importantes setores das universidades públicas, 
especialmente de seus dirigentes. Por outro lado, a 
possibilidade de exonerar pessoal representaria o fim 
da estabilidade que o Regime Jurídico Único garante 
aos professores das universidades federais. Em nosso 
entender, existe um problema com a estabilidade pre-
coce de professores universitários que acabaram de 
ingressar na carreira, pois apenas o concurso inicial é 
insuficiente para que se comprove a competência. De 
forma semelhante ao que acontece nas mais importan-
tes universidades do mundo, a estabilidade só deveria 
ser conquistada após anos de ensino e pesquisa e de 
publicações de resultados relevantes de pesquisa.

A autonomia de gestão financeira e patrimonial 
é, também, ampliada, na medida em que é prevista a 
possibilidade de remanejamento de recursos entre as 
diversas rubricas orçamentárias, sem a necessidade 
de autorização de outras instâncias. Já a dispensa de 
licitação prevista para a aquisição de bens prevista nas 
disposições finais e transitórias e não, como deveria, 
na seção relativa à autonomia de gestão financeira e 
patrimonial, é inaceitável, devido ao cuidado com que 
se deve revestir a aplicação de recursos públicos.

A criação de um conselho superior para coordenar 
as universidades públicas parece-nos medida positiva. 
Por outro lado, o projeto de lei complementar entra em 
detalhes excessivos (para lei complementar) no que 
diz respeito às competências e composição desse 
Conselho. Não cabe, também em lei complementar, 
o nível de detalhe a que chega a seção relativa ao fi-
nanciamento e distribuição de recursos.

Não se pode deixar de lembrar, ainda, a ques-
tão interposta pela Nobre Deputada Manuela D’Ávila, 
quanto à revogação de critérios instituídos pela LDB 
para a definição de universidade. Deixaria de haver a 
necessidade de percentagens de mestres e doutores 
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de professores em tempo integral para que uma insti-
tuição fosse considerada como “universidade”.

Assim, o projeto de lei complementar apresenta 
avanços e retrocessos no que diz respeito ao mérito. 
O ostensivo vício de inconstitucionalidade apresenta-
do no início deste relatório inviabiliza, entretanto, sua 
aprovação.

Por este motivo nosso parecer é contrário ao 
projeto de lei complementar em epígrafe.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2007. – 
Deputado Alex Canziani, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou pela rejeição do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 118/03, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Alex Canziani. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Frank Aguiar e Osvaldo 

Reis,Vice-Presidentes; Alex Canziani, Alice Portugal, 
Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, Clóvis 
Fecury, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nice Lobão, Paulo Rena-
to Souza, Professor Ruy Pauletti, Professor Setimo, 
Raul Henry, Rogério Marinho, Severiano Alves, Waldir 
Maranhão, Angela Amin, Angela Portela, Eliene Lima, 
Elismar Prado, Gilmar Machado, Jorginho Maluly e 
Lira Maia. 

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2007. – 
Deputado Gastão Vieira, Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 118, de 2003, 
pretende instituir a Lei Orgânica da Autonomia Uni-
versitária.

Para cumprir esse desiderato, dispõe, no tocante 
às universidades, sobre princípios gerais; natureza ju-
rídica; finalidades; autonomia didático-científica, admi-
nistrativa e de gestão financeira e patrimonial; sistema 
de instituições de ensino superior, com criação de um 
Conselho Superior; regime jurídico e planos de carrei-
ra para os docentes e pessoal técnico-administrativo; 
financiamento e distribuição de recursos; dispensa de 
licitação nas compras ou contratações das instituições 
federais de ensino, para os casos que especifica.

A proposição tramitou pelas Comissões de Tra-
balho, Administração e Serviço Público (CTASP) e de 
Educação e Cultura (CEC).

Na CTASP, a proposta obteve aprovação, com 
duas emendas, nos termos do parecer da relatora, 
Deputada Gorete Pereira. A Deputada Manuela D’Ávila 

apresentou voto em separado, pela rejeição do projeto e 
das emendas, por considerá-los inconstitucionais além 
de representarem retrocesso na atual legislação.

Já a CEC opinou pela rejeição da proposição, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Alex Can-
ziani.

É o relatório.

II – Voto

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e 54, II) e 
da Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, que “estabelece procedimentos para o exame de 
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan-
ceira”, aprovada em 29 de maio de 1996.

Inicialmente, cumpre destacar que o projeto de 
lei em análise apresenta erro na numeração dos arti-
gos, suprimindo os artigos nº 23 a 26.

Cumpre a esta CFT o papel de opinar, preliminar-
mente acerca da compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira do presente projeto de lei.

Assim, ao examinar a proposta em tela, verifica-
se que seu art. 29 autoriza as universidades públicas 
a criação, transformação e extinção de cargos e fun-
ções necessários ao desenvolvimento de suas ativi-
dades, o que fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando “a criação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta e au-
tárquica ou aumento de sua remuneração” constitui 
atribuição privativa do Presidente da República, não 
sendo admitido aumento de despesa nesse caso, nos 
termos do art. 63 da Lei Maior. Observe-se, ainda, que 
a Carta Magna determina que tal iniciativa do Presi-
dente da República deve ser exercida por meio de lei 
e não por ato administrativo, como pretende o PLP nº 
118, de 2003.

Além disso, o art. 169 da Lei Maior, prescreve que 
“a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a ad-
missão ou contratação de pessoal, a qualquer título”, 
por entidades públicas ou mantidas pelo poder público, 
prescinde, além de prévia dotação orçamentária, de 
autorização específica na lei de diretrizes orçamentá-
rias, não podendo, portanto esta autorização se dar 
por meio da Lei Orgânica ora proposta.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que estabelece pro-
cedimentos para o exame de compatibilidade ou ade-
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quação orçamentária e financeira, proclama que “será 
considerada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República”.

O projeto de lei em exame também assegura às 
universidades, em seu art. 15, autonomia financeira, 
inclusive para remanejar recursos entre rubricas, pro-
gramas ou categorias de despesas sem autorização 
específica. Tal dispositivo atenta, mais uma vez, con-
tra a Constituição, na medida em que o art. 167 veda 
o início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual (inciso I) bem como a transposi-
ção, o remanejamento ou a transferência de recursos 
de uma categoria de programação para outra ou de 
um órgão para outro, sem prévia autorização legisla-
tiva (inciso VI).

No tocante às duas emendas apresentadas pela 
CTASP, a primeira veda o contingenciamento dos re-
cursos das universidades e instituições de pesquisa 
científica e tecnológica, enquanto a outra emenda es-
tende os dispositivos da proposição em tela às insti-
tuições de pesquisa científica e tecnológica.

A emenda nº 1 da CTASP não merece prospe-
rar, pois a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio 
de 2000 (LRF) – que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal – dispõe no parágrafo 2º do artigo 9º que com-
pete à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) definir 
quais as despesas não serão objeto de limitação de 
empenho, além das obrigações constitucionais e le-
gais, in verbis:

Art. 9º (...)
§ 2º Não serão objeto de limitação as 

despesas que constituam obrigações consti-
tucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dí-
vida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias.

Posto isso, entendemos, com base no princípio 
da especificidade da matéria, que um projeto destinado 
a elaborar uma Lei Orgânica da Autonomia Universi-
tária, mesmo que por meio de lei complementar, não 
pode revogar matéria específica em finanças públicas 
prescrita em lei de igual estatura.

Já a emenda nº 2 da CTASP, da forma como foi 
apresentada, está muito vaga e não especifica quais 
dispositivos poderiam ser estendidos às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica. Entende-se que, se 
forem aplicados os efeitos da emenda, os artigos 15 e 
29 do projeto de lei poderiam ser empregados a uma 
instituição pública, por exemplo, o que tornaria a emen-
da em comento incompatível com a norma orçamentária 

e financeira pelos mesmos motivos supra mencionados 
para o projeto, em sua redação original.

Assim, verifica-se que ambas as emendas apre-
sentadas pela CTASP são incompatíveis com a norma 
orçamentária-financeira.

Diante do exposto, submeto a este colegiado o 
meu voto pela incompatibilidade e inadequação 
com a norma orçamentária e financeira do Projeto 
de Lei Complementar nº 118, de 2003, e das emen-
das nº 1 e 2 da CTASP.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. – De-
putado Rodrigo Rocha Loures, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei Complementar nº 118/03 e das 
emendas da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Rodrigo Rocha Loures.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix 

Mendonça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo 
Kaefer, Andre Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo 
Madeira, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, 
Gladson Cameli, Guilherme Campos, João Dado, João 
Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, 
Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe 
Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo 
Rocha Loures, Silvio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio 
Guimarães, Wilson Santiago, João Magalhães.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.353-B, DE 1999 
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Modifica a redação do art. 10 e revo-
ga o art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 de maio 
de 1995 – Lei do Crime Organizado; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste e dos de 
nºs 2.751/00 e 2.858/00, apensados, com 
substitutivo (relator: DEP. LÉO ALCÂNTA-
RA); e da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, pela apro-
vação deste e dos de nºs 2.751/00, 2.858/00, 
7.141/06, 7.622/06, 7.223/02, 2.909/08, 140/07 
e 1.655/07, apensados, com substitutivo (re-
lator: DEP. ALEXANDRE SILVEIRA e relator-
substituto: DEP. JOÃO CAMPOS).
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Novo Despacho: Às Comissões de:
Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organização e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Mérito e Art. 54). Revejo, nos termos 
do art. 141 do RICD, o despacho inicial aposto 
ao PL n. 1.353/99 e apensados para incluir a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. Em caso de apresentação 
de substitutivo pela CSPCCO, deve-se obser-
var a preferência, na votação, do substitutivo 
apresentado pela CCJC, a teor do inciso III do 
art. 191 do RICD.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.353, de 1999, de autoria do 
ex-Deputado Fleury, altera o art. 10 da Lei nº 9.034, de 
3 de maio de 1995, determinando que os autores de 
crimes decorrentes de organização criminosa iniciarão 
o cumprimento da pena em regime fechado. Pretende, 
ainda, revogar o art. 8º da Lei nº 9.034, que trata do 
prazo para o encerramento da instrução criminal.

Em sua justificativa o Autor informa que a alte-
ração introduzida procura eliminar a contradição exis-
tente à época entre o art. 10 da Lei nº 9.034, de 3 de 
maio de 1995 e o § 1º do art. 2º da Lei 8.072, de 25 
de julho de 1990.

A esta proposição foram apensados os seguin-
tes Projetos de Lei, com os respectivos autores e pro-
pósitos:

a) nº 2.751, de 2000, de autoria do De-
putado Alberto Fraga, que tipifica o crime de 
organização criminosa, qualificando-o como 
hediondo;

b) nº 2.858, de 2000, de autoria do Poder 
Executivo, que tipifica o crime de organização 
criminosa;

c) nº 7.223, de 2002, de autoria do Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, que define o conceito 
de organização criminosa e atribui-lhe pena;

d) nº 7.141, de 2006, de autoria do Depu-
tado Betinho Rosado, que define que o conde-
nado a pena superior a oito anos e o condena-
do por tráfico de entorpecentes deve iniciar o 
cumprimento da pena em regime fechado;

e) nº 7.622 de 2006, de autoria da Comis-
são Parlamentar de Inquérito para investigar as 
organizações criminosas do tráfico de armas, 
que define organização criminosa e procedi-
mentos para a condução das investigações;

f) nº 140, de 2007, de autoria do Depu-
tado Neucimar Fraga, que define organização 
criminosa e procedimentos para a condução 
das investigações de forma idêntica ao PL nº 
7.622/06;

g) nº 1.655, de 2007, de autoria do De-
putado Geraldo Resende, que define organiza-
ção criminosa, qualifica o crime e estabelece 
hipóteses de aumento de pena; e

h) nº 2.909, de 2008, de autoria do De-
putado Sabino Castelo Branco, que aumenta a 
pena para o crime de formação de quadrilha.

De forma geral, em suas justificações, todos os 
Autores apresentam argumentação muito semelhante 
no sentido de sustentarem suas propostas com base 
na necessidade de punir com efetividade e rigor os de-
litos praticados pelos grupos criminosos organizados 
que se instalaram no País.

A tramitação das proposições iniciou em 30 de 
junho de 1999 com a apresentação do PL nº 1.353 e 
sua respectiva distribuição à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, seguindo-se de sucessivas 
apensações ao longo de quase uma década. A última 
distribuição dos Projetos de Lei se deu em 16 de junho 
de 2008, ocasião na qual, atendendo a requerimento do 
Deputado Raul Jungmann, a Mesa incluiu a Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza-
do para a realização da análise do mérito.

As proposições são sujeitas à apreciação pelo 
Plenário.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 1.353/99 foi distribuído a esta 
Comissão por tratar de matéria sobre crime organizado, 
legislação penal e processual penal que deve ser ana-
lisada a partir do ponto de vista da segurança pública, 
nos termos em que dispõem, respectivamente, as alí-
neas “b” e “f”, do inciso XVI, do art. 32, do RICD.

Parabenizamos os nobres autores pela iniciativa 
de proporem a reflexão sobre tema da maior importân-
cia para a segurança pública no País, que é a definição 
de organização criminosa para efeitos penais. Enten-
demos que essa é a proposta central a ser analisada, 
juntamente com os aspectos das demais proposições 
que dependem da definição desse assunto.

Este é um tema de difícil análise, motivo pelo 
qual podemos entender o porquê de sua tramitação 
demorada nesta Casa. A proposição principal, o PL 
nº 1.353, cuja autoria é do ex-Deputado Fleury, data 
de 1999, portanto, está para completar dez anos no 
processo legislativo. Ao longo desse período, diver-
sas propostas foram apensadas e acreditamos que 
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há acúmulo do debate para abordarmos a questão e 
deliberarmos sobre o tema.

Além disso, o cenário político por nós hoje vi-
venciado é propício para a análise da matéria pois, 
sob o ponto de vista da segurança pública, não é 
mais nem possível, nem aceitável, que a legislação 
penal e processual penal deixe de avançar no senti-
do de oferecer os elementos necessários para que a 
persecução criminal seja efetiva nos inúmeros casos 
em que pessoas se associam de forma hierarquizada, 
perene e estruturada para cometer os mais variados 
tipos de crimes.

Das nove proposições em análise, três já haviam 
sido apreciadas pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) em 2000, que aprovou pare-
cer elaborado pelo Deputado Léo Alcântara. Tomamos 
como base o substitutivo aprovado naquela Comissão, 
pois entendemos que representa o acúmulo da discus-
são até aquele momento e ainda vemos a vantagem 
de aproveitar os exames de constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e a adequação do texto aos 
princípios do Direito Penal que foram realizados pela 
CCJ. Em nossa análise, partimos da seguinte tipifica-
ção de organização criminosa:

Associarem-se mais de três pessoas, em gru-
po organizado, de forma estruturada, com divisão de 
tarefas e continuidade de propósitos, valendo-se de 
violência, intimidação, corrupção, fraude ou de outros 
meios assemelhados para conseguir para si ou para 
outrem vantagem indevida de qualquer natureza e co-
meter crime cuja pena cominada seja igual ou superior 
a quatro anos.

Essa definição contém os elementos indicados 
na Convenção de Palermo, que trata sobre o crime 
organizado transnacional, além do que a doutrina 
costuma atribuir para a caracterização de uma orga-
nização criminosa, ou seja, a associação de pessoas 
para a prática contínua de crimes, com organização 
hierárquica e corporativa, cuja distribuição de trabalho 
e funções visa o cometimento dos mais variados tipos 
de delitos. Nesse contexto, as definições apresentadas 
nos Projetos de Lei nos 2.751/00, 2.858/00, 7.223/02, 
7.622/06, 140/07 e 1.655/07 tratam dos mesmos ele-
mentos de forma convergente. Portanto, entendemos 
que a definição elaborada pela CCJ, com pequenos 
acréscimos redacionais, pode ser assumida como o 
ponto inicial para o restante da elaboração que neces-
sitamos realizar.

Outro aspecto de relevância e tratado nas propo-
sições em análise é a necessária diferenciação entre 
as ações de uma organização criminosa e das ações 
de uma quadrilha ou bando, sob o ponto de vista da 
dimensão do dano que tais associações de pessoas 

podem causar à sociedade. Quanto maior é o nível de 
organização das pessoas que se associam para come-
ter crimes e quanto mais são sofisticados os meios por 
elas utilizados, maior pode ser o dano à sociedade. 

Dessa forma, a pena que propomos, reclusão 
de seis a dez anos, toma por referencial aquela su-
gerida no substitutivo aos PLs nos 1.353/99, 2.751/00 
e 2.858/00 e originado da CCJ, agravada à luz das 
argumentações expostas nas justificações do PL nº 
7.622/06 que resultou do trabalho da Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar as orga-
nizações criminosas do tráfico de armas e do PL nº 
140/07. Além disso, entendemos que, sob a ótica da 
segurança pública, é necessário punir com o maior rigor 
a pessoa que institui, chefia ou financia a organização 
criminosa motivo pelo qual acolhemos esta proposta 
constante do PL nº 7.622/06.

É importante, ainda, considerar a inclusão da 
hipótese de participação em organização criminosa 
como motivo para a decretação da prisão temporária, 
aspecto presente em quase todos os projetos de lei 
em análise, o que concretizamos no art. 2º do substi-
tutivo pelo qual se altera a Lei nº 7.960, de 21 de de-
zembro de 1989.

Outra sugestão que acolhemos diz respeito à revo-
gação do art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, 
pelo motivo de que o prazo para a instrução criminal 
não deve ser rigidamente estabelecido pela Lei, uma 
vez que há casos de extrema complexidade no com-
bate às organizações criminosas. O prazo de 81 dias é 
consagrado pela jurisprudência e, sem a previsão legal 
hoje existente, pode contemplar pequenas dilatações 
justificadas, que não devem ser computadas nesses 
81 dias. Sob o ponto de vista da segurança pública, 
essa pequena flexibilidade para o prazo da instrução 
criminal se apresenta como vantajosa, tendo em vista, 
como anteriormente dito, a elevada complexidade de 
considerável quantidade de casos de investigação de 
organizações criminosas e do tempo necessário para 
a produção das provas. Além disso, essa mesma pro-
posta já havia sido anteriormente apreciada e aprovada 
pela CCJ, o que reforça nossa argumentação. 

Quanto aos demais aspectos processuais e pro-
cedimentos da instrução criminal sugeridos nas pro-
posições em análise, entendemos que a Lei nº 9.034, 
de 3 de maio de 1995, já contempla o necessário para 
a condução das investigações, faltando apenas a tipi-
ficação penal das organizações criminosas para que 
os dispositivos ali previstos possam ter a sua aplica-
ção efetiva.

Resta acrescentar que acolhemos as conside-
rações do nobre Deputado Antônio Carlos Biscaia, 
proferidas no debate ocorrido no dia 19 de agosto de 
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2009, no sentido de adotar a definição da Convenção 
de Palermo, deixando de lado os elementos que podem 
dificultar ou mesmo impedir a ação do Poder Público 
na repressão às organizações criminosas.

Consequentemente, retiramos do tipo penal que 
conta no substitutivo original a expressão “valendo-se 
de violência, intimidação, corrupção, fraude ou de ou-
tros meios assemelhados”, pois essa definição pode 
restringir demasiadamente a adequação típica da con-
duta, uma vez que descreve de forma taxativa os meios 
utilizados e pode abrir espaço para eventuais exage-
ros, pois deixa ao crivo do aplicador do direito penal 
a inclusão de outros meios de atuação, de forma até 
mesmo indiscriminada.

Suprimimos, ainda, a expressão “para conse-
guir para si ou para outrem vantagem indevida de 
qualquer natureza”, pois é evidente que o motivador 
das organizações criminosas é o lucro indevido não 
havendo necessidade de que isto conste do tipo pe-
nal. Incluímos, também, o critério de que será a pena 
máxima o referencial para a aplicação da figura penal 
ora construída.

O voto, portanto, é pela aprovação dos Proje-
tos de Lei nos 1.353/99, 2.751/00, 2.858/00, 7.223/02, 
7.141/06, 7.622/06, 140/07, 1.655/07 e 2.909/08, na 
forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Alexandre Silveira Deputado João Campos, 
Relator Substituto.

PROJETO DE LEI No 1.353, DE 1999 
(Apensados o Projetos de Lei nº 2.751, de 2000; 

2.858, de 2000; 7.223, de 2002; 7.141, 
de 2006 ; 7.622, de 2006; 140, de 2007; 

1.655, de 2007; e 2.909, de 2008)

Acrescenta o art. 288-A ao Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código 
Penal, modifica as Leis nos 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989 e 9.034, de 3 de maio de 
1995, tipificando o crime de organização 
criminosa e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 288-A:

“Organização Criminosa
Art. 288-A. Associarem-se três ou mais 

pessoas, em grupo organizado, de forma es-
truturada, com divisão de tarefas e continui-
dade de propósitos, para o fim de cometer 
crime cuja pena máxima cominada seja igual 
ou superior a quatro anos.

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um 
terço à metade se o agente promove, institui, finan-
cia ou chefia a organização criminosa. (NR)”

Art. 2º O inciso III do art. 1º, da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989 assa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea:

“Art. 1º ....... .................................. .........
...... ..................................................... ...
III – ...... ......................................... ........
........ ................................................. .....
p) organização criminosa (art. 288-A do 

Código Penal. (NR)”

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei define e regula meios de 
prova e procedimentos investigatórios que ver-
sarem sobre crime resultante de ações de qua-
drilha ou bando ou de organização criminosa 
(arts. 288 e 288-A do Código Penal). (NR)”

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

Art. 5º Revoga-se o art. 8º da Lei nº 9.034, de 3 
de maio de 1995.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Alexandre Silveira Deputado João Campos, 
Relator Substituto.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.353/99 
e dos PLs 2.751/00, 2.858/00, 7.141/06, 7.622/06, 
7223/02, 2909/08, 140/07, 1.655/07, apensados, com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Alexandre Silveira, tendo como Relator Substituto 
o Deputado João Campos. 

 O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou 
voto em separado. 

 Estiveram presentes os Deputados: 
Alexandre Silveira – Presidente; Laerte Bessa – 

Vice-Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria 
de Sá, Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Domingos 
Dutra, Enio Bacci, Francisco Tenorio, João Campos, 
Marina Maggessi, Neilton Mulim e Perpétua Almeida 
– Titulares; Carlos Sampaio, Guilherme Campos, Iriny 
Lopes e Paes de Lira – Suplentes. 

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Laerte Bessa, Presidente em exercício.
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ANTO-
NIO CARLOS BISCAIA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.353/99, de autoria do então 
Deputado Luiz Antonio Fleury, propõe a revogação do 
Artigo 8º bem como nova redação ao Artigo 10 da Lei 
nº 9.034/95. O primeiro estipula prazo para encerra-
mento da instrução criminal, sendo de 81 (oitenta e 
um) dias quando o réu estiver preso e de 120 (cento 
e vinte) dias, quando solto. Já o segundo estipula que, 
aos eventuais condenados pelos crimes decorrentes 
de organização criminosa, o regime de cumprimento 
de pena será o inicialmente fechado.

Justificou o Autor, de forma resumida, que a pro-
posição tem por objetivo eliminar contradição entre o 
artigo 10 da Lei das Organizações Criminosas e o § 
1º do Artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 
8.172/90), nada aduzindo sobre os fundamentos da 
revogação do Artigo 8º daquele dispositivo. 

Posteriormente, foram apensadas ao Projeto as 
seguintes proposições:

– PL 2.751/2000 de autoria do Deputado 
Alberto Fraga, que tipifica a figura do crime or-
ganizado, qualificando-o como hediondo;

– PL 2.858/2000 de autoria do Poder 
Executivo Federal, criando a figura penal da 
organização criminosa;

– PL 7.223/2002 de autoria do Deputado 
Luiz Carlos Hauly, conceituando a expressão 
organização criminosa e aumentando a pena 
para o crime do artigo 288 do Código Penal 
(Formação de Quadrilha);

– PL 7.141/2006 de autoria do Deputa-
do Betinho Rosado, majorando a reprimenda 
para o crime de tráfico de drogas e fixando o 
regime inicialmente fechado para os conde-
nados neste crime;

– PL 7.622/2006 apresentado pela CPI 
destinada a investigar as organizações crimi-
nosas do tráfico de armas e tipificando o crime 
de organização criminosa;

– PL 140/2007 do Deputado Neucimar 
Fraga, que também busca tipificar o crime de 
Organização criminosa e estabelece normas 
para o procedimento investigatório e judicial;

– PL 1.655/2007 do Deputado Geraldo 
Resende que acresce o Artigo 288-A ao Có-
digo Penal para criar a figura do crime de or-
ganização criminosa; 

– PL 2.909/2008 do Deputado Sabino 
Castelo Branco que majora a pena para o cri-
me de formação de quadrilha.

Distribuída a proposição principal a esta Comis-
são, por força das disposições regimentais do Artigo 
32, foi designado Relator o nobre Deputado Alexandre 
Silveira que apresentou seu parecer pela aprovação do 
projeto principal, bem como dos 08 (oito) apensados, 
nos termos do substitutivo de sua autoria.

É o Relatório.

II – Voto 

A definição de organização criminosa é recente 
em nosso sistema jurídico e ocorreu com a ratificação 
pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional (Convenção de Pa-
lermo) por meio do Decreto nº 5.015/2004.

Nos termos da Convenção citada, organização 
criminosa seria um “grupo estruturado de 3 ou mais 
pessoas, existente há algum tempo e atuando concer-
tadamente com o propósito de cometer uma ou mais 
infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material.”.

Não obstante esta definição legal, é sabido que 
não há no nosso sistema jurídico a figura penal de 
organização criminosa, não tendo a Lei que ora se 
pretende alterar incursionado nesta seara, mas tão 
somente estabelecido alguns procedimentos investiga-
tórios e processuais na apuração de eventuais crimes 
praticados por organização criminosa. 

A ausência da definição de um tipo penal para 
punir esta conduta tem trazido graves problemas aos 
órgãos envolvidos com a persecução criminal, posto 
que não raro a atuação de integrantes de organizações 
criminosas tem sido subsumida penalmente no Artigo 
288 do Código Penal, que não reprime de maneira efi-
caz a criminalidade organizada.

Urge, então, que se defina e se crie a figura pe-
nal para este crime que vem causando graves danos 
à sociedade brasileira e que praticamente tem restado 
impune em razão de sua atipicidade penal.

Trilhando este caminho, o nobre Relator ofereceu 
definição típica, na forma de substitutivo, para o crime 
de organização criminosa, com a seguinte redação:

“Art. 288-A. Associarem-se três ou mais 
pessoas, em grupo organizado, de forma es-
truturada, com divisão de tarefas e continui-
dade de propósitos, valendo-se de violência, 
intimidação, corrupção, fraude ou de outros 
meios assemelhados, para conseguir para si 
ou para outrem vantagem indevida de qualquer 
natureza e cometer crime cuja pena cominada 
seja igual ou superior a quatro anos.”

Foi proposta, ainda, uma sanção penal de reclu-
são de 06 (seis) a 10 (dez) anos e multa, com a qual 
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concordamos por entender ser suficiente para os efei-
tos reconhecidos da sanção penal, a saber: preventivo 
e retributivo.

Além da definição típica do que seja uma organi-
zação criminosa, o ilustre Relator também se posicio-
nou favoravelmente à revogação do Artigo 8º da Lei nº 
9.034, com o que também concordamos plenamente. 
Isto porque, a fixação de prazo legal para a realização 
da instrução criminal tem muitas vezes trazido como 
conseqüência a revogação de medidas cautelares no 
âmbito de investigações e processos penais complexos, 
tais como prisões preventivas, seqüestros, arrestos, 
pelo simples excesso de prazo, muitas vezes benefi-
ciando criminosos da mais alta periculosidade.

Outra alteração acolhida no parecer do ilustre 
Relator está representada pela inclusão de uma alí-
nea ao Artigo 1º da Lei 7.960/89 (Prisão Temporária) 
para acrescer ao rol de crimes passíveis de prisão 
temporária o de organização criminosa. A medida cer-
tamente é necessária e decorre da própria criação da 
figura penal em questão. A dificuldade na obtenção de 
elementos probatórios em investigações envolvendo 
organizações criminosas bem estruturadas está a de-
monstrar a necessidade desta alteração.

No entanto, com relação à redação do tipo penal 
de organização criminosa, acreditamos que a definição 
típica desta conduta deva ser mais bem delineada no 
presente projeto, sob pena de se inviabilizar sua apli-
cação pelas autoridades envolvidas com a persecução 
penal, seja na fase inquisitorial seja na processual ou 
judicial.

A elaboração de tipos penais já se constitui por si 
só tarefa de extrema complexidade e, por isso mesmo, 
deve ser realizada da forma mais clara e inteligível pos-
sível, até mesmo em respeito aos princípios constitu-
cionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Neste sentido, muito embora a definição do crime 
de organização criminosa apresentado no substitutivo 
do nobre Relator contenha os elementos da definição 
clássica de organização criminosa, entendemos que 
algumas expressões não precisam integrar o tipo penal, 
sob pena de se inviabilizar sua aplicação pelos opera-
dores do direito penal aos casos concretos.

Inicialmente, creio que se deva extrair da defini-
ção apresentada pelo ilustre Relator a expressão “(...)
valendo-se de violência, intimidação, corrupção, fraude 
ou de outros meios assemelhados...”.

A delimitação do rol de condutas objetivas por-
ventura utilizadas pelos agentes da organização para a 
consecução do fim visado, seguida de uma expressão 
genérica “ ou de outros meios assemelhados..” ao mes-
mo tempo em que restringe por demais a adequação 
típica da conduta, já que descreve de forma taxativa 

os meios utilizados, abre espaço para eventuais exa-
geros, pois deixa ao crivo do aplicador do direito penal 
a inclusão de outros meios de atuação, de forma até 
mesmo indiscriminada. 

Também a expressão seguinte “... para conseguir 
para si ou para outrem vantagem indevida de qualquer 
natureza...”, não deve, a meu ver, compor a figura pe-
nal sob análise.

Verdadeiramente, o que move as organizações 
criminosas certamente é o interesse econômico, o lu-
cro para ser mais preciso, e, por ser esta a finalidade 
precípua das mesmas, não há a menor necessidade 
de que isto conste do tipo penal, já que tal finalidade 
é inerente às condutas praticadas pelos integrantes 
do ente organização criminosa. 

Prosseguindo, também entendemos que a delimita-
ção de aplicação do tipo penal apenas para os crimes cuja 
sanção cominada abstratamente seja igual ou superior 
a quatro anos restringe por demais a aplicação da figura 
penal ora construída, além do que não houve definição, 
na redação sugerida no parecer, se a pena considerada 
abstratamente seria a mínima ou a máxima.

Veja-se, por exemplo, que a maioria dos crimes 
previstos na Lei nº 7.492/86 (Lei dos Crimes de Cola-
rinho Branco), que define os crimes contra o sistema 
financeiro nacional, prevê sanções com penas mínimas 
inferiores a 04 (quatro) anos.

Prevalecendo este entendimento, crime grave 
como o de evasão de divisas, por exemplo, cuja san-
ção abstratamente cominada prevê uma pena míni-
ma de 02 anos de reclusão, não seria alcançado pela 
norma penal que ora se pretende criar, muito embora 
seja em sua grande maioria praticado por verdadeiras 
organizações criminosas, movidas é claro pelo lucro 
excessivo que estas condutas geram.

Logo, sugerimos que a redação seja alterada para 
permitir que todo e qualquer crime cuja pena máxima 
seja igual ou superior a 04 (quatro) anos possa configu-
rar o tipo penal do crime de organização criminosa. 

Um tipo penal que contenha apenas os elementos 
mínimos configuradores de uma organização criminosa, 
já bastante delineados internacionalmente, é a melhor 
forma de se munir os aplicadores do direito penal de 
ferramenta útil para o combate a esta modalidade cri-
minosa. Isto é o suficiente para diferenciar-se organi-
zação criminosa de uma simples quadrilha ou bando 
nos termos do artigo 288 do Código Penal.

Pelo exposto, o parecer é pela aprovação dos Pro-
jetos de Lei nºs 1.353/99, 2.751/00, 2.858/00, 7.223/02, 
7.141/06, 7.622/06, 140/07, 1.655/07 e 2+909/08, nos 
termos do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Antonio Carlos Biscaia.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 1.353, DE 1999 

(Apensados os Projetos de Lei nºs 2.751, de 2000; 
2.858, de 2000; 7.223, de 2002; 7.141, de 

2006 ; 7.622, de 2006; 140, de 2007; 1.655, 
de 2007; e 2.909, de 2008)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
artigo:

“Organização Criminosa
Art. 288-A. Associarem-se três ou mais 

pessoas, em grupo organizado, de forma es-
truturada, com divisão de tarefas e continui-
dade de propósitos, para o fim de cometer 
crime cuja pena máxima cominada seja igual 
ou superior a quatro anos.

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 
um terço à metade se o agente promove, ins-
titui, financia ou chefia a organização crimi-
nosa.”

Art. 2º. O inciso III do art. 1º, da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989 passa a vigorar acrescido 
da seguinte alínea:

“Art. 1º............. ................................. ....;
III – ....... ............................... ................;
p) organização criminosa (art. 288-A do 

Código Penal”.(NR)

Art. 3º. O art. 1º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Esta Lei define e regula meios 
de prova e procedimentos investigatórios que 
versarem sobre crime resultante de ações de 
quadrilha ou bando ou de organização criminosa 
(arts. 288 e 288-A do Código Penal).” (NR).

Art. 4º. Revoga-se o art. 8º da Lei nº 9.034, de 
03 de maio de 1995;

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

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Antonio Carlos Biscaia.

PROJETO DE LEI Nº 1.014-B, DE 2003 
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a identificação e os pa-
drões de qualidade da água adicionada de 
sais e envasamento para comercialização; 

tendo pareceres: da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. MAURÍCIO TRIN-
DADE) e da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, pela aprovação , com substitutivo 
(relator: DEP. JOSÉ CARLOS ARAÚJO).

DESPACHO: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família Defesa do Consumidor 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei Nº 1.014, apresentado em 2003 
pelo saudoso deputado Ricardo Izar, tem por objetivo 
estabelecer parâmetros e padrões mínimos de identi-
ficação e de qualidade da água preparada adicionada 
de sais, de modo a diferenciá-la nitidamente da água 
mineral.

Em linhas gerais, a proposição define as subs-
tâncias químicas que podem ser adicionadas à água, 
a concentração máxima de cálcio, magnésio, potássio 
e sódio, a forma de apresentação da rotulagem, além 
de caracterizar a água preparada adicionada de sais 
como produto alimentício, devendo sujeitar-se aos re-
quisitos de registro, controle de qualidade e fiscaliza-
ção típicos a este tipo de produto.

O autor justifica a proposição, argumentando com 
a necessidade de o consumidor vir a ser informado 
sobre o produto que adquire e ingere, destacando as 
diferenças entre as águas minerais – que não passam 
por nenhum processo de tratamento, sendo envasadas 
diretamente da fonte; e as águas preparadas adiciona-
das de sais – que são processadas industrialmente, 
a partir da água potável de mananciais naturais ou da 
água fornecida pela rede de abastecimento publico.

O projeto foi distribuído para apreciação, em cará-
ter conclusivo, nos termos do Art 24, inciso II, do RICD, 
da Comissão de Seguridade Social e Família, desta 
Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação.

Em 3 de dezembro de 2008, a matéria foi apro-
vada na Comissão de Seguridade Social e Família, 
nos termos do segundo substitutivo apresentado pelo 
ilustre relator, deputado Maurício Trindade. 

Encerrado o prazo regimental, a proposição não 
recebeu emendas nesta Comissão de Defesa do Con-
sumidor.

É o relatório.



54152 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

II – Voto do Relator

A iniciativa do ex– Deputado Ricardo Izar é lou-
vável, pois vem ao encontro da necessidade de se 
oferecer ao consumidor informações claras e objetivas 
sobre o produto que consume, principalmente quando 
se trata de produto alimentício. A proposição tramita 
nesta casa desde 2003. Concordo com os argumentos 
do autor. De fato, há desinformação a respeito do que 
se comercializa sob a denominação de água mineral, 
que é um produto natural, e as chamadas água purifi-
cada adicionada de sais, produto este industrializado 
resultante de processos químicos.

 Reproduzo, aqui, algumas informações cons-
tantes do parecer da Comissão que nos antecedeu 
no exame da matéria, considerando o caráter técnico 
da argumentação usada, o qual pode ajudar na forma-
ção de convicção por parte dos nossos colegas nesta 
Comissão de Defesa do Consumidor.

“ Na imensa maioria dos casos, a água 
purificada adicionada de sais é vendida como 
água mineral ao consumidor, nos bares, res-
taurantes, quiosques, etc. São raríssimas as 
pessoas que sabem diferenciar e ter consciên-
cia do que estão bebendo quando consomem 
estes tipos de produtos, porque, entre outras 
causas, a informação constante nos rótulos 
tem letras miúdas e não é suficientemente clara 
para alertar ou esclarecer o consumidor.

Como bem esclarece o nobre autor, a 
água adicionada de sais é um produto indus-
trializado: a água que serve de matéria-prima 
é captada de alguma fonte – poço, poço ar-
tesiano, curso d’água, abastecimento público 
ou outra qualquer; em seguida é desinfetada 
e purificada por processos químicos e físicos; 
e, no final do processo, recebe dosagens de 
sais que lhe conferem características próprias 
de sabor.

A água mineral, por sua vez, tem suas 
condições biológicas, químicas e físicas, inclu-
sive cor, sabor e odor, providas pela própria 
natureza; deve ser retirada diretamente da 
fonte e envasada sem adição de quaisquer 
substâncias.

É óbvio que se trata de coisas diferentes. 
A água adicionada de sais é um produto in-
dustrializado, é um alimento, como milhares de 
outros alimentos, processados sob regulamen-
tação sanitária, e colocados no mercado.

A água mineral é um produto territoriali-
zado que mantém as características naturais 
da fonte geográfica. Também obedece requi-

sitos sanitários, porém não passa por pro-
cessos industriais. Adicionalmente, precisa 
de autorização para ser captada, como lavra 
mineral, pelas autoridades do setor de minas 
e energia.

Sob o ponto de vista sanitário, a matéria, 
em nosso País,está regulamentada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
por meio da Resolução Nº 309, de 16 de julho 
de 1999. O conteúdo desta Resolução tem 
poucas diferenças com o que está proposto no 
Projeto de Lei que analisamos. As diferenças 
basicamente consistem em:

a) para o produto processado, a Resolu-
ção da Anvisa estabelece o nome ÁGUA PU-
RIFICADA ADICIONADA DE SAIS, enquanto 
o Projeto propõe ÁGUA PREPARADA ADICIO-
NADA DE SAIS;

b) na rotulagem, o tamanho das letras, na 
Resolução da Anvisa, para estas designações, 
deve ter “no mínimo metade do tamanho dos 
caracteres usados na composição da marca 
do produto”; o projeto em estudo propõe que 
os “ caracteres devem ter o tamanho mínimo 
de dois terços dos caracteres utilizados para 
grafar a marca do produto;

c) enquanto a Resolução da Anvisa re-
mete os infratores aos dispositivos da Lei Nº 
6.437/77, que configura as infrações à legis-
lação sanitária e suas respectivas sanções, 
o presente projeto os remete aos artigos 56 
a 80 da Lei Nº 8.078/90, o Código de Defesa 
do Consumidor;

d) algumas especificações técnicas es-
tão presentes na Resolução – como a pressão 
mínima do dióxido de carbono, quando a água 
adicionada de sais é gaseificada – e não estão 
presentes no projeto de lei.

e) todos os outros dispositivos constan-
tes no Projeto de Lei estão contemplados na 
referida Resolução, inclusive as especificações 
técnicas quanto ao teor máximo permitido de 
cálcio, magnésio, potássio e sódio”.

A Comissão de Seguridade Social enten-
deu que, não obstante a existência da Reso-
lução, que contempla praticamente todos os 
requisitos do Projeto de Lei que analisamos, a 
matéria, pela sua importância, merece ser dis-
ciplinada em lei, nos seus aspectos mais gerais, 
como estabelece a Constituição Federal”.

As modificações introduzidas pelo substitutivo 
aprovado pela Comissão de Seguridade e Família po-
dem ser assim resumidas:
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a) mantém os dispositivos mais genéri-
cos da normatização da matéria, existentes 
na Resolução e no Projeto de Lei, deixando 
as especificações técnicas para a regulamen-
tação do Poder Executivo, no caso, a Anvisa/
Ministério da Saúde;

b) adota a designação de ÁGUA PRE-
PARADA ADICIONADA DE SAIS, por enten-
der ser esta designação mais apropriada para 
melhor compreensão do consumidor, quanto à 
diferenciação dos dois tipos de água; o termo 
“purificada” traz a idéia de que a água artificial 
é melhor que a natural;

c) estabelece o tamanho das letras da 
designação “água preparada adicionada de 
sais” de, no mínimo, dois terços do tamanho 
da marca, conforme propõe o Projeto de Lei, 
de forma a se obter uma rotulagem mais es-
clarecedora aos consumidores;

d) remete os infratores às penalidades 
previstas tanto na Lei Nº 6.437/77, que con-
figura as infrações à legislação sanitária e as 
respectivas sanções, quanto na Lei 8.078/90, 
o Código de Defesa do Consumidor, em es-
pecial em seus arts. 56 a 80;

e) aprimora a epígrafe do projeto de lei 
de modo a torná-la mais concisa e expressiva 
do seu conteúdo; e,

f) abriga as outras regras de rotulagem 
definidas no Projeto por terem forma mais 
clara.

Para emitir o presente parecer, analisamos, em 
detalhes, sob o ângulo da defesa do consumidor, tan-
to o conteúdo do projeto original, como o substitutivo 
aprovado pela Comissão de Seguridade. Concorda-
mos que o Substitutivo aprovado por aquela Comis-
são aperfeiçoou bastante o projeto original. Julgamos, 
porém, que alguns pontos merecem ser modificados, 
inclusive para tornar a proposição mais adequada à 
realidade dos produtos afins que hoje são comercia-
lizados, dando ao consumidor informação suficiente 
para fazer uma escolha consciente. 

Com esse propósito, estamos sugerindo alterar 
a expressão “ÁGUA PREPARADA ADICIONADA DE 
SAIS”, para “ÁGUA ADICIONADA DE SAIS” uma vez 
que a palavra “PREPARADA” nada acrescenta, pois se 
a água é “adicionada” isto já configura a sua caracte-
rística industrial, não sendo mais necessário outros vo-
cábulos. Julgamos importante que o rótulo deva trazer 
informações sobre a origem da água a ser usada,se 
de abastecimento público ou de outros mananciais. 
Também entendemos que não deveria haver qualquer 
referência às águas minerais, para que o consumidor 

não possa se equivocar quanto à origem desta água. 
Julgamos oportuno ainda enfatizar que a designação 
do produto deverá ter no mínimo seus caracteres gra-
vados com metade do maior termo da marca. Como a 
marca normalmente é formada, no máximo, por uma 
ou duas palavras, esta não se sobrepõe ao tamanho 
da designação, pois a expressão “ÁGUA ADICIONADA 
DE SAIS” deverá ser mais longa que a marca, alcan-
çando, assim, a ostensividade que exige o Código de 
Defesa do Consumidor para a informação.

Por último, estamos propondo a criação da cate-
goria “ÁGUA ADICIONADA DE VITAMINAS E MINE-
RAIS,” a fim de preencher um vácuo na norma brasileira 
que ainda não contempla este produto, amplamente 
já fabricado em inúmeros países. Na verdade, há pro-
dutos similares no Brasil, escondidos sob outras de-
signações, que não expõem aos consumidores suas 
reais características. Neste sentido, o que importa para 
o consumidor é que tais produtos sejam seguros, e 
que sejam obedecidos limites de adição de nutrien-
tes, já existentes em norma própria para alimentos, 
de forma a evitar excesso de consumo de vitaminas 
e minerais. Para isto estamos propondo que a Anvi-
sa regulamente em prazo razoável ( fixamos em seis 
meses) os padrões de identidade e qualidade dessa 
nova categoria, providência esta que virá em benefí-
cio do consumidor. 

Com as considerações acima, manifestamos o 
nosso Voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.014, 
de 2003, na forma do Substitutivo que apresentamos 
em anexo.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2009. –  
Deputado José Carlos Araújo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 1.014, DE 2003

Dispõe sobre a identificação, rotula-
gem e padrões de qualidade da água adi-
cionada de sais e da água adicionada de 
vitaminas e minerais destinadas ao con-
sumo humano.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece os parâmetros de iden-

tidade, rotulagem e de qualidade da água adicionada 
de sais e da água adicionada de vitaminas e minerais, 
destinadas ao consumo humano.

Art. 2º Para sua produção e comercialização, as 
águas de que tratam esta lei são designadas como 
Água Adicionada de Sais e Água Adicionada de Vita-
minas e Minerais.

§ 1º Entende-se como água adiciona-
da de sais aquela preparada artificialmente 
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a partir de qualquer fonte de captação, que 
passa por tratamento e por adição de sais de 
uso permitido.

 § 2º Entende-se por água adicionada de 
vitaminas e minerais aquela preparada artifi-
cialmente a partir de qualquer fonte de cap-
tação, que passa por tratamento e adição de 
vitaminas e minerais de uso permitido.

Art. 3º A água adicionada de sais pode ser ga-
seificada mediante a dissolução de dióxido de carbono 
de padrão alimentício.

Art. 4º A água utilizada para a produção da água 
adicionada de sais e da água adicionada de vitaminas 
e minerais deve:

I – atender aos parâmetros físicos, quími-
cos, bacteriológicos e organolépticos exigidos 
para água potável, de acordo com o estabele-
cido pelo Ministério da Saúde;

II – passar por processo complementar 
de purificação que elimine todos os resíduos 
de cloro provenientes do tratamento público 
ou ao que for submetida.

Art. 5º A água adicionada de sais e a água adi-
cionada de vitaminas e minerais envasadas para co-
mercialização devem atender a todos os requisitos 
físico-químicos e bacteriológicos estabelecidos pela 
legislação e normas técnicas para a água potável.

Art. 6º Nos rótulos das embalagens de água adi-
cionada de sais e de água adicionada de vitaminas e 
minerais devem constar, pelo menos:

I – a designação “ÁGUA ADICIONADA 
DE SAIS” ou ÁGUA ADICIONADA DE VITAMI-
NAS E MINERAIS, em caracteres com tamanho 
mínimo de metade dos caracteres utilizados 
para grafar a marca do produto;

II – a relação das substâncias químicas 
adicionadas à água, em ordem decrescente 
de concentração, com as respectivas concen-
trações em miligramas por litro;

III – a expressão “não gaseificada” ou 
“gaseificada artificialmente”, conforme seja 
o caso;

IV – a origem da água utilizada para pro-
dução, explicitando o manancial ou a rede pú-
blica de abastecimento ou ambos, conforme 
o caso;

V – os processos utilizados para purifi-
cação complementar e desinfeção da água 
utilizada.

Art. 7º É vedado, nos rótulos de embalagens de 
água adicionada de sais e de água adicionada de vi-
taminas e minerais, fazer:

I – a referência a fontes ou localidades 
onde se exploram ou foram exploradas fontes 
de água mineral;

II – a correlação do produto com marcas 
ou outros tipos de identificação de águas mi-
nerais comercializadas;

III – outro tipo de identificação do produto 
que não o de “água adicionada de sais” ou “ 
água adicionada de vitaminas e minerais”;

IV – a indicação de propriedades tera-
pêuticas para o produto.

Art. 8º Todas as marcas e tipos de água adicio-
nada de sais e de água adicionada de vitaminas e 
minerais para serem comercializadas devem sujeitar-
se aos registros, controle de qualidade e fiscalização 
previstos para a indústria de alimentos.

Art. 9º As empresas que produzem ou comercia-
lizam água adicionada de sais têm prazo de 1(um) ano 
para se adequarem aos requisitos desta lei.

Art.10º A categoria Água Adicionada de Vitaminas 
e Minerais, criada por esta lei, será regulamentada pela 
Anvisa no prazo de 6(seis) meses da sua publicação, 
observados, dentre outros, os seguintes parâmetros:

I – Os teores máximos de vitaminas e 
minerais a serem adicionados à água não 
deverão exceder aos limites definidos para os 
alimentos adicionados de nutrientes essenciais 
(alimentos enriquecidos);

II – Os nutrientes a serem utilizados na 
fabricação da água devem estar presentes em 
concentrações que não impliquem ingestão 
excessiva ou insignificante do nutriente adicio-
nado, considerando as quantidades derivadas 
de outros alimentos da dieta e as necessidades 
do consumidor a que se destina; 

III– O teor de carboidratos da Água Adi-
cionada de Vitaminas e Minerais não poderá 
exceder a 6% em peso;

IV– Para sua fabricação podem ser em-
pregados os aditivos alimentares, os coadju-
vantes de tecnologia de fabricação e outros 
ingredientes necessários para a adição e ou 
estabilização do(s) nutriente(s), previsto(s) na 
legislação pertinente. 

Art.11º As infrações ao que estabelece esta lei se-
rão punidas de acordo com o disposto na Lei Nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo da aplicação das 
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sanções previstas na Lei Nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, em especial em seus arts. 56 a 80.

Art. 12º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 1º de setembro 2009. – De-
putado José Carlos Araújo, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 1.014/2003, com substitutivo, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado José Carlos 
Araújo.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Ana Arraes – Presidente, Filipe Pereira, Vinicius 

Carvalho e Walter Ihoshi – Vice-Presidentes, Antonio 
Cruz, Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lo-
pes, Dimas Ramalho, Dr. Nechar, Elismar Prado, Eli-
zeu Aguiar, Felipe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio 
Delgado, Luiz Bittencourt, Neudo Campos, Ricardo 
Tripoli, Tonha Magalhães, Bruno Rodrigues.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputada Ana Arraes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.643-A, DE 2003 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dá nova redação à alínea “u”, § 9º, do 
art. 28, da Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (relator: DEP. ROBERTO 
SANTIAGO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração E Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.643, de 2003, do Ilustre 
Deputado Lobbe Neto, visa dar nova redação à alínea 
“u” do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que “Dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providên-
cias.” Ou seja, isenta da contribuição previdenciária a 
bolsa aprendizagem, prevista no art. 64 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), devida ao ado-
lescente até 16 anos.

Em sua justificação, o autor alega que a legisla-
ção previdenciária está em desacordo com o dispos-
to na Constituição Federal que proíbe o trabalho aos 
menores de 16 anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz aos 14 anos. A Lei nº 8.212, em seu art. 28, 
§ 9º, “u”, estabelece que a importância recebida a tí-
tulo de bolsa aprendizagem garantida ao adolescente 
até 14 anos de idade, conforme o previsto no art. 64 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não integra 
o salário de contribuição. Conclui o Parlamentar que 
essa lei determina que o adolescente até essa idade 
contribua para a Seguridade Social, razão pela qual 
entende que deva ser alterado o referido dispositivo, 
passando o valor pago a título de bolsa aprendiza-
gem a jovens de até 16 anos a não integrar o salário 
de contribuição, isentando-o, assim, da contribuição 
previdenciária. 

Essa alteração na Lei nº 8.212/91, segundo o 
autor, será ainda um estímulo à contratação de apren-
dizes.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A nosso ver, inexiste a relação, alegada pelo 
autor, entre a bolsa aprendizagem, disposta no art. 
64 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
o salário devido ao aprendiz em razão do contrato de 
aprendizagem previsto nos arts. 428 a 433 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT. 

A atual legislação, ao usar o termo “aprendiza-
gem” para dispor tanto sobre os programas sociais 
(benefícios assistenciais) quanto sobre o contrato de 
aprendizagem (emprego), dá margem a equívocos, 
tendo em vista que o referido termo caracteriza situ-
ações bastante distintas sob o ponto de vista jurídico. 
Senão vejamos.

A bolsa aprendizagem, estabelecida no ECA, 
equivale aos recursos destinados às famílias com o 
objetivo de erradicar o trabalho infanto-juvenil. Tal de-
nominação é mais parecida com as ações governamen-
tais, que tiveram início com o Programa Bolsa-Escola, 
instituído pelo então governador Cristovam Buarque, no 
Distrito Federal, em 1995, e, posteriormente, adotado 
pelo Governo Fernando Henrique ao criar o Programa 
Brasil Criança-Cidadã, depois denominado Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Os valores 
pagos a esse título não têm natureza de contrapres-
tação, na medida em que se constitui em um benefí-
cio pago aos pais das crianças e dos adolescentes, 
vinculado à permanência desses últimos na escola. O 
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PETI atende famílias com crianças e adolescentes re-
tirados das diversas situações de trabalho, com idade 
inferior a 16 anos. 

Há ainda o programa federal Projovem Adoles-
cente, criado pela Lei Nº 11.692, de junho de 2008, 
serviço socioeducativo, compreendido entre aqueles 
de que trata o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993, que tem como objetivo complementar a 
proteção social básica à família, criando mecanismos 
para garantir a convivência familiar e comunitária, além 
de criar condições para a inserção, reinserção e perma-
nência do jovem no sistema educacional. O programa 
destina-se aos jovens de 15 a 17 anos: pertencentes a 
família beneficiária do Programa Bolsa Família; egres-
sos de medida socioeducativa de internação ou em 
cumprimento de outras medidas socioeducativas em 
meio aberto; em cumprimento ou egressos de medida 
de proteção, conforme disposto no ECA ou ex-benefici-
ários PETI ou beneficiários ou vinculados a programas 
de combate ao abuso e à exploração sexual. 

Já o salário pago ao jovem aprendiz resulta do 
contrato de trabalho especial previsto nos arts. 428 a 
433 da CLT, ajustado por escrito e por prazo determina-
do, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em pro-
grama de aprendizagem, formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo 
e diligência as tarefas necessárias a essa formação. 
A validade do contrato de aprendizagem pressupõe 
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição em progra-
ma de aprendizagem desenvolvido sob orientação de 
entidade qualificada em formação técnico-profissio-
nal metódica. Nesse sentido, os estabelecimentos de 
qualquer natureza, salvo as microempresas e as em-
presas de pequeno porte, são obrigados a empregar 
e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAT) número de 
aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada esta-
belecimento, cujas funções demandem formação pro-
fissional. Aos jovens aprendizes, salvo condição mais 
favorável, será garantido o salário mínimo hora, bem 
como direitos trabalhistas e previdenciários, de acordo 
com o art. 226, § 3º, inciso II da Constituição Federal 
e com o art. 65 do ECA.

A bolsa aprendizagem prevista no projeto em 
exame tampouco se confunde com a remuneração 
que o adolescente recebe pelo trabalho educativo dis-
posto no art. 68 do ECA, ao qual durante muito tempo 
foi reclamada regulamentação. Essa reivindicação foi 

superada após edição das Leis Nº 10.097, de 19 de 
dezembro de 2000, e Nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, que modificaram profundamente a aprendizagem 
prevista na CLT, cujas características aproximaram-se 
bastante das do trabalho educativo em que as exigên-
cias pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal 
e social do educando prevalecem sobre o aspecto pro-
dutivo. Com isso, o trabalho educativo atualmente tem 
sido utilizado apenas nos programas destinados aos 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 
nas unidades públicas de internação.

Assim, reafirmamos: não existe relação entre a 
bolsa aprendizagem, estabelecida no art. 64 do ECA 
– e o salário devido ao aprendiz em virtude do contrato 
de aprendizagem previsto na CLT, como dá a entender 
a justificação do presente projeto.

Tanto isso é verdade que o inciso XX do § 9º do 
art. 214 do Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, ao 
explicar a Lei Nº 8.212, de 1991, estabelecendo que a 
importância recebida a título de bolsa de aprendizagem 
garantida ao adolescente até 16 anos de idade, nos 
termos da lei específica, não incidia contribuição pre-
videnciária, foi revogado pelo Decreto 3.265, de 1999. 
Permanece, no entanto, naquela lei, a desoneração da 
remuneração a título de bolsa aprendizagem garantida 
ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com 
o disposto no art. 64 do ECA.

Dessa forma, concluímos que o projeto em exame 
tem, exclusivamente, o condão de atualizar o texto da 
Lei nº 8.212/91 em vista do disposto na Constituição 
Federal, que permite o trabalho apenas a partir de 
16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz aos 
14 anos, bem como contemplar situações nas quais 
são concedidos benefícios aos adolescentes de até 
16 anos, a exemplo dos programas denominados de 
Bolsa-Escola, Bolsa-Trabalho, PETI e agora também 
o Projovem Adolescente, sem alterar as disposições 
relativas à aprendizagem. 

Ante o exposto somos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.643, de 2003.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. –  
Deputado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.643/03, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Roberto 
Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almei-
da, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, 
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Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, 
Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernan-
des, Gladson Cameli e Maria Helena.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.577-A, DE 2006 
(Do Sr. Leonardo Mattos)

Dá nova redação ao art. 134 da lei 8.069 
de 13 de julho de 1990, “que dispõe so-
bre o estatuto da criança e adolescente e 
dá outras providências”; tendo parecer da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela rejeição deste e dos de nºs 7.021/06, 
1.025/07, e 3.852/08, apensados (relatora: 
DEP. RITA CAMATA).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

 
I – Relatório

O Projeto de Lei do Dep. Leonardo Matos tem o 
intuito de alterar dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para tornar obrigatória a fixação de remuneração para 
conselheiros tutelares. As proposições apensadas, 
PLs nº 7.021, de 2006 – do Deputado Mário Heringer; 
nº 1.025, de 2007 – do Deputado Cleber Verde, e nº 
3.852, de 2008 – da Deputada Rebecca Garcia, pos-
suem o mesmo objetivo, sendo que essa última trata 
ainda da de previsão de recursos para a capacitação 
e treinamento dos conselheiros. 

Compete a este órgão técnico se manifestar so-
bre o mérito da matéria, a qual tramita em regime or-
dinário, e está sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões nos termos do art. 24, inciso II do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD, cabendo 
ainda, posterior análise por parte da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do 
art. 54 do RICD.

Encerrado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

É o relatório. 

II – Voto

No que pese considerarmos justas as preocu-
pações dos nobres autores, são necessárias algumas 
explicações que podem por fim a interpretações por 
vezes equivocadas do papel do conselho tutelar e a 
função de conselheiro. Como a própria Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente define em seu art. 131, o conselho tutelar é um 
“órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade”, e não pelo município, 
de zelar pelo cumprimento dos direitos da infância e 
da adolescência. Ou seja, o conselho tutelar não tem 
uma jurisdição, uma área territorial específica dentro 
da qual exerça seu poder legal de atuação. 

A lei diz que em cada município deve haver, no 
mínimo, um conselho tutelar. Não há limite máximo 
para a criação de conselhos tutelares. Pode haver 
mais de um conselho por bairro, por exemplo. Na ci-
dade de São Paulo existem cerca de 30 (trinta) con-
selhos tutelares. Podem vir a ser 50 (cinquenta), 100 
(cem), 200 (duzentos), desde que a sociedade assim 
resolva. As decisões dos conselhos tutelares só po-
dem ser revistas por autoridade judiciária, a pedido de 
quem tenha legítimo interesse. Ou seja, o município 
não tem qualquer ingerência administrativa sobre os 
conselhos tutelares e seus conselheiros, mas mesmo 
assim a lei federal já obriga o município a elaborar lei 
específica que garanta locais, dias e horários para o 
funcionamento dos conselhos tutelares e, inclusive, 
eventual remuneração de seus membros.

Os conselhos tutelares também têm como atri-
buição assessorar o poder executivo na elaboração da 
proposta orçamentária anual do município destinada a 
planos e programas de atendimento a crianças e ado-
lescentes. Dos 5.590 municípios brasileiros, pouco mais 
de 3.800 (três mil e oitocentos) possuem conselhos 
tutelares, segundo dados do CONANDA – Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os conselheiros não estão sujeitos, ou subordina-
dos, a qualquer órgão municipal, ou mesmo ao prefeito, 
como também não são servidores municipais, apesar 
de sua função como agente público ser considerada 
pelo Estatuto da Criança um serviço público relevante. 
Serviço público voluntário. 

Conselheiros tutelares não podem ser demitidos 
pelo prefeito, posto que não exercem cargo público, 
e sim mandato público. Cada conselheiro é eleito 
pelo voto direto da sociedade, não são contrata-
dos ad nutum (livre nomeação e exoneração), nem 
são servidores municipais concursados. São vo-
luntários que se candidatam para o cumprimento 
de um mandato, o qual tem a duração de três anos, 
sendo permitida somente uma recondução. Portanto, 
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não existe vínculo empregatício no exercício do 
mandato de conselheiro tutelar. 

Os conselheiros tutelares exercem uma função 
social que pode, ou não, ser remunerada. No entanto, 
em praticamente 100% dos municípios onde fun-
cionam conselhos tutelares já existe remuneração 
definida para os conselheiros, exatamente em re-
conhecimento do serviço público relevante que 
exercem em nome da sociedade. 

O objetivo do legislador ao prever eleição direta 
e exercício da função de conselheiro foi exatamente 
trazer a sociedade para o centro das políticas públicas 
relativas à infância, fazê-la protagonista na implemen-
tação e fiscalização da lei, sem nenhum outro atrativo, 
principalmente de cunho financeiro. 

Ao ser definido no ECA que a competência para 
legislar sobre o funcionamento dos conselhos tutelares 
é dos municípios, isso implica também em investimentos 
na capacitação de conselheiros, um dos objetivos do 
PL nº 3.852, de 2008, apensado ao projeto principal.

Nesse sentido, esta Comissão de Seguridade já 
aprovou em 12 de novembro de 2008, substitutivo ao 
PL nº 7.520, de 2006, nos termos de voto apresenta-
do por esta relatora, onde se insere art. 134-A no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para prever que 
“os eleitos membros dos Conselhos Tutelares devem 
receber capacitação para o bom desempenho de suas 
atribuições ... com critérios definidos pelos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente”. 
Portanto, a previsão de capacitação específica constan-
te do PL nº 3.852, de 2008 já foi contemplada quando 
da aprovação em do PL nº 7.520, de 2006.

Cabe informar ainda, que a União destina na Lei 
Orçamentária Anual, por meio do Programa “Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”, 
na Ação “Capacitação de profissionais para promoção 
e defesa dos Direitos da Criança”, recursos que em 
2008, por exemplo, somaram cerca de R$ 1,5 milhão 
nesta ação específica. 

Por fim, entendemos que determinar, em lei fe-
deral, obrigatoriedade aos municípios de remune-
rar conselheiros tutelares, os quais efetivamente 
já são remunerados nos termos das legislações 
municipais próprias, prevendo inclusive as mesmas 
vantagens e/ou indenizações devidas aos servidores 
municipais, como objetivam os projetos ora em análi-
se, é criar vínculo empregatício que deve permanecer 
inexistente para a própria segurança e independência 
do mandato do conselheiro; é quebrar a autonomia 
dos conselhos; é descaracterizar o exercício voluntá-
rio do mandato de conselheiro tutelar, mandato esse 
que deve ser preservado como uma incumbência que 

a sociedade concede ao conselheiro por meio do voto 
direto, e não como cargo ou emprego municipal. 

Os conselhos tutelares são, e devem continuar a 
ser instrumento da sociedade no zelo e fiscalização do 
cumprimento dos direitos da infância e da adolescência 
brasileiras. Na verdade, são inúmeros os exemplos de 
cidadãos que são conselheiros tutelares, mas também 
têm seus próprios empregos, como professores, mé-
dicos, ou profissionais liberais, como advogados. Ser 
conselheiro tutelar é uma opção, não um emprego. A 
remuneração recebida é uma retribuição por sua dedi-
cação e empenho no exercício do mandato. Não pode 
ser transformada em salário. 

Feitas essas observações, votamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº6.577, de 2006, e seus apensos os 
PLs nº 7.021/2006, nº 1.025/2007 e nº 3.852/2008

Sala da Comissão, 26 de maio de 2009. – Depu-
tada Rita Camata, MDB/ES.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 6.577/2006, o PL 7021/2006, o PL 
1025/2007, e o PL 3852/2008, apensados, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Rita Camata.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
 Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, 

Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, 
Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Andre 
Zacharow, Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando 
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano Bonow, 
Jô Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José Car-
los Vieira, José Linhares, Lael Varella, Luiz Bassuma, 
Manato, Maurício Trindade, Raimundo Gomes de Matos, 
Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Saraiva 
Felipe, Eleuses Paiva e Jorginho Maluly.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 936-A, DE 2007 
(Da Sra. Íris de Araújo)

Altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto 
de 1964, para permitir o financiamento de 
centros de convivência e casas-lares para 
idosos com recursos do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH); tendo parecer da Co-
missão de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação (relator: DEP. DR. NECHAR).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Desenvolvimento Urbano; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
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e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe propõe alteração 
na Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que “institui 
a Correção Monetária nos Contratos Imobiliários de 
Interesse Social, o Sistema Financeiro para a Aquisi-
ção da Casa Própria, Cria o Banco Nacional de Habi-
tação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as 
Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo e dá outras providências”, para acrescentar 
inciso VI ao artigo 4º, estabelecendo como prioridade 
na aplicação de recursos a construção de centros de 
convivência e casas-lares para idosos. 

A proposição foi distribuída, em caráter conclu-
sivo, à Comissão de Seguridade Social e Família, à 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, à Comissão 
de Finanças e Tributação e à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
em seu artigo 32, inciso XVII, estabelece os campos 
temáticos de competência desta Comissão de Segu-
ridade Social e Família, entre os quais se encontram 
as matérias relativas à assistência social e ao idoso 
(alíneas a, r e t).

Nesse contexto, a Lei no 4.380, de 21 de agosto 
de 1964 – que é objeto da proposição em análise –, 
prevê, em seu artigo 1o, no âmbito da política nacional 
de habitação e de planejamento territorial, o estímulo 
à construção de habitações de interesse social e ao 
financiamento da aquisição da casa própria, especial-
mente pelas classes da população de menor renda.

Contudo, o artigo 4o da Lei do Sistema Financei-
ro de Habitação, ao enumerar os projetos que terão 
prioridade na aplicação dos respectivos recursos, dá 
preferência para iniciativas voltadas à questão dos 
problemas habitacionais, sem mencionar soluções 
mais efetivas no combate aos problemas de segmen-
tos mais carentes ou socialmente vulneráveis da po-
pulação brasileira.

Sendo assim, o presente Projeto de Lei possui 
o mérito de estimular a construção de centros de con-

vivência e casas-lares para idosos, em face do artigo 
10, inciso I, alínea a , da Lei sobre Política Nacional do 
Idoso, segundo a qual são competências dos órgãos e 
entidades públicos, na área de promoção e assistência 
social, a prestação de serviços e o desenvolvimento de 
ações voltadas para o atendimento das necessidades 
básicas do idoso, mediante a participação das famí-
lias, da sociedade e de entidades governamentais e 
não-governamentais.

Como bem ressaltou a ilustre Autora, em sua 
Justificação, o Decreto que regulamentou a Política 
Nacional do Idoso, em seu artigo 4o, define centro de 
convivência como local destinado à permanência diurna 
do idoso, onde são desenvolvidas atividades físicas, 
laborativas, recreativas, culturais, associativas e de edu-
cação para a cidadania, e casa-lar como residência, em 
sistema participativo, cedida por instituições públicas 
ou privadas, destinada a idosos detentores de renda 
insuficiente para sua manutenção e sem família.

Trata-se, portanto, de importante contribuição 
para o desenvolvimento das ações previstas na Polí-
tica Nacional do Idoso.

Pelo exposto, em vista do relevante caráter social 
da matéria, votamos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 936, de 2007.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Dr. Nechar, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 936/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Dr. Nechar.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Elcione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, 

Eduardo Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, 
Acélio Casagrande, Alceni Guerra, Aline Corrêa, Andre 
Zacharow, Angela Portela, Antonio Bulhões, Armando 
Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Geraldo Resende, Germano Bonow, 
Jô Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José Car-
los Vieira, José Linhares, Lael Varella, Luiz Bassuma, 
Manato, Maurício Trindade, Raimundo Gomes de Matos, 
Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Alves, Saraiva 
Felipe, Eleuses Paiva e Jorginho Maluly.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.005-C, DE 2008 
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, tornando obrigatória 
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a contratação do serviço de Inspeção de 
Segurança Veicular mediante processo de 
licitação pública, estabelecendo um número 
de instituição técnica por região, calculado 
com base na frota de veículo a ser inspe-
cionada; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação, com emenda (relatora: 
DEP. ELCIONE BARBALHO); da Comissão 
de Viação e Transportes, pela aprovação 
(relator: DEP. HUGO LEAL); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, com substitutivo (relator: 
DEP. EDUARDO CUNHA).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Viação e 
Transportes; 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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de lei nº. 3005/2008, de autoria do 
ilustre deputado Regis de Oliveira, altera a redação 
do art. 106, do Código de Trânsito Brasileiro, tornando 
obrigatória a contratação do serviço de Inspeção de 
Segurança Veicular mediante processo de licitação pú-
blica, estabelecendo um número de instituição técnica 
por região, calculado com base na frota de veículo a 
ser inspecionada.

O autor do projeto esclarece que, em razão das 
normas contidas no art. 106, do Código de Trânsito 
Brasileiro, toda vez que houver modificação das carac-
terísticas do veículo; substituição de equipamento de 
segurança do veículo; e quando o veículo for fabricado 
artesanalmente será exigido para o seu licenciamento 
e registro a realização de inspeção de segurança vei-
cular, pelas Instituições Técnicas Licenciadas – ITLs.

Em outras palavras, o veículo que sofreu alteração 
nas suas características originais, seja por acidente 
automobilístico ou por outro motivo, somente poderá 
voltar a circular no trânsito depois que for aprovado 
na inspeção de segurança veicular, realizada por en-
tidades técnicas especializadas nesta área da enge-
nharia mecânica.

Acontece que a legislação em vigor não exige a 
realização de licitação para prestação do serviço de 
Inspeção de Segurança Veicular.

Em virtude da inexigibilidade de certame licita-
tório, as Instituições Técnicas Licenciadas podem se 
instalar em qualquer localidade do Território Nacional e 
realizar livremente as inspeções de segurança veicular, 
circunstância que acarreta uma enorme concentração 
de empresas desta natureza na mesma região.

O autor da proposta explica que a concentração 
de Instituições Técnicas Licenciadas na mesma região 
está causando sérios prejuízos a qualidade e seriedade 
das inspeções realizadas, porque algumas empresas 
de inspeção, na disputa de espaço e mercado, apro-
vam indevidamente veículos com graves problemas 
constatados na sua estrutura e nos seus equipamen-
tos de segurança.

Informa que algumas Instituições Técnicas Li-
cenciadas expedem Certificado de Segurança Veicu-
lar que não correspondem à realidade, possibilitando 
a circulação de veículo sem as mínimas condições 
de tráfego.

Tal procedimento coloca em risco a integridade 
física dos motoristas, passageiros e pedestres.

Com a finalidade de coibir tal irregularidade e 
preencher uma lacuna legislativa, o nobre deputado 
Regis de Oliveira propõe a alteração do citado dispo-
sitivo, tornando obrigatória a contratação do serviço de 
inspeção de segurança veicular, mediante processo de 
licitação, sob o regime de concessão, para limitar a área 
de atuação de cada Instituição Técnica Licenciada.

Segundo o autor do projeto, essa medida resta-
beleceria a autonomia e independência aos proprie-
tários das Instituições Técnicas, que, despreocupados 
com a concorrência, poderiam realizar minuciosa ins-
peção e reprovar os veículos que não preenchessem 
as condições de segurança exigidas pela legislação 
de trânsito.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e Comissão 
de Viação e Transportes.

Dentro do prazo regulamentar, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei nº. 3005/2008, assim como a 
emenda supressiva apresentada na CTASP, preen-
chem o requisito da constitucionalidade, na medida em 
que estão em consonância com o inciso XI, do artigo 
22, da Magna Carta, que atribui à União competência 
privativa para legislar, entre outras matérias, sobre 
trânsito e transporte.

De igual forma, o instrumento legislativo escolhido, 
lei ordinária, é apropriado ao fim a que se destina. 
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No que tange à juridicidade, a proposição e a 
emenda supressiva apresentada na CTASP, estão em 
conformação ao direito, porquanto não violam normas 
e princípios do ordenamento jurídico vigente.

Efetivamente, a atividade de inspeção de segu-
rança veicular, realizada pelas Instituições Técnicas 
Licenciadas, depende de licitação por se tratar de um 
serviço público, nos termos do inciso XXI, do art. 37 e 
art. 175, da Constituição Federal.

O trabalho de inspeção de segurança veicular é 
considerado serviço público, porque é de interesse da 
coletividade, na medida em que impede que veículos 
fora de condições de tráfego circulem, iniciativa que 
protege a integridade física da população. 

Ademais, a limitação da área de atuação de cada 
Instituição Técnica Licenciada no certame licitatório é 
necessária para que o serviço de inspeção seja reali-
zado com imparcialidade e isenção.

De outra parte, o projeto estabelece corretamen-
te que o serviço de inspeção veicular será prestado 
em regime de concessão, que é o contrato pelo qual 
a Administração delega a terceiros a execução de um 
serviço público, para que o execute em seu próprio 
nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remu-
neração mediante tarifa paga pelo usuário.

No que se refere à técnica legislativa, a propo-
sição e a emenda apresentada na CTASP, não mere-
cem reparo.

Diante do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do 
projeto de lei nº. 3005/2008 e da emenda supressiva 
apresentada na CTASP.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Relator.

Complementação de Voto

I – Relatório

O projeto de lei nº. 3005/2008, de autoria do 
ilustre deputado Regis de Oliveira, altera a redação 
do art. 106, do Código de Trânsito Brasileiro, tornando 
obrigatória a contratação do serviço de Inspeção de 
Segurança Veicular mediante processo de licitação pú-
blica, estabelecendo um número de instituição técnica 
por região, calculado com base na frota de veículo a 
ser inspecionada.

O autor do projeto esclarece que, em razão das 
normas contidas no art. 106, do Código de Trânsito 
Brasileiro, toda vez que houver modificação das carac-
terísticas do veículo; substituição de equipamento de 
segurança do veículo; e quando o veículo for fabricado 
artesanalmente será exigido para o seu licenciamento 

e registro a realização de inspeção de segurança vei-
cular, pelas Instituições Técnicas Licenciadas – ITLs.

Em outras palavras, o veículo que sofreu alteração 
nas suas características originais, seja por acidente 
automobilístico ou por outro motivo, somente poderá 
voltar a circular no trânsito depois que for aprovado 
na inspeção de segurança veicular, realizada por en-
tidades técnicas especializadas nesta área da enge-
nharia mecânica.

Acontece que a legislação em vigor não exige a 
realização de licitação para prestação do serviço de 
Inspeção de Segurança Veicular.

Em virtude da inexigibilidade de certame licita-
tório, as Instituições Técnicas Licenciadas podem se 
instalar em qualquer localidade do Território Nacional e 
realizar livremente as inspeções de segurança veicular, 
circunstância que acarreta uma enorme concentração 
de empresas desta natureza na mesma região.

O autor da proposta explica que a concentração 
de Instituições Técnicas Licenciadas na mesma região 
está causando sérios prejuízos a qualidade e seriedade 
das inspeções realizadas, porque algumas empresas 
de inspeção, na disputa de espaço e mercado, apro-
vam indevidamente veículos com graves problemas 
constatados na sua estrutura e nos seus equipamen-
tos de segurança.

Informa que algumas Instituições Técnicas Li-
cenciadas expedem Certificado de Segurança Veicu-
lar que não correspondem à realidade, possibilitando 
a circulação de veículo sem as mínimas condições 
de tráfego.

Tal procedimento coloca em risco a integridade 
física dos motoristas, passageiros e pedestres.

Com a finalidade de coibir tal irregularidade e 
preencher uma lacuna legislativa, o nobre deputado 
Regis de Oliveira propõe a alteração do citado dispo-
sitivo, tornando obrigatória a contratação do serviço de 
inspeção de segurança veicular, mediante processo de 
licitação, sob o regime de concessão, para limitar a área 
de atuação de cada Instituição Técnica Licenciada.

Segundo o autor do projeto, essa medida resta-
beleceria a autonomia e independência aos proprie-
tários das Instituições Técnicas, que, despreocupados 
com a concorrência, poderiam realizar minuciosa ins-
peção e reprovar os veículos que não preenchessem 
as condições de segurança exigidas pela legislação 
de trânsito.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e Comissão 
de Viação e Transportes.

Dentro do prazo regulamentar, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

O projeto de lei nº. 3005/2008 preenche o requisito 
da constitucionalidade, na medida em que está em con-
sonância com o inciso XI, do artigo 22, da Magna Carta, 
que atribui à União competência privativa para legislar, 
entre outras matérias, sobre trânsito e transporte.

De igual forma, o instrumento legislativo escolhido, 
lei ordinária, é apropriado ao fim a que se destina. 

No que tange à juridicidade, a proposição está em 
conformação ao direito, porquanto não viola normas e 
princípios do ordenamento jurídico vigente.

Efetivamente, a atividade de inspeção de segu-
rança veicular, realizada pelas Instituições Técnicas 
Licenciadas, depende de licitação por se tratar de um 
serviço público, nos termos do inciso XXI, do art. 37 e 
art. 175, da Constituição Federal.

O trabalho de inspeção de segurança veicular é 
considerado serviço público, porque é de interesse da 
coletividade, na medida em que impede que veículos 
fora de condições de tráfego circulem, iniciativa que 
protege a integridade física da população. 

Ademais, a limitação da área de atuação de cada 
Instituição Técnica Licenciada no certame licitatório é 
necessária para que o serviço de inspeção seja reali-
zado com imparcialidade e isenção.

De outra parte, o projeto estabelece corretamen-
te que o serviço de inspeção veicular será prestado 
em regime de concessão, que é o contrato pelo qual 
a Administração delega a terceiros a execução de um 
serviço público, para que o execute em seu próprio 
nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remu-
neração mediante tarifa paga pelo usuário.

No que se refere à técnica legislativa, entendo 
necessário realizar pequena alteração redacional, com 
objetivo de distinguir a inspeção de segurança de ve-
ículos de fabricação artesanal, modificados e recupe-
rados de acidente, objeto deste projeto, da inspeção 
de segurança veicular anual obrigatória, disciplinada 
no projeto de lei nº 5979/2001.

Diante do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do 
projeto de lei nº. 3005/2008, nos termos do substitutivo 
que apresento em anexo.

Sala da Comissão, de agosto de 2009. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 3.005/2008

Dá nova redação ao art. 106, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, tornando obrigató-
ria a contratação do serviço de Inspeção 
de Segurança Veicular mediante proces-

so de licitação pública, estabelecendo um 
número de instituição técnica por região, 
calculado com base na frota de veículo a 
ser inspecionada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 106, da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 106 – No caso de fabricação artesanal, modi-
ficação, alteração de veículo ou, ainda, quando ocorrer 
substituição de equipamento de segurança especifica-
do pelo fabricante, incluindo a recuperação de veículo 
sinistrado, será exigido, para licenciamento e registro, 
Certificado de Segurança Veicular – CSV, expedido 
por Instituição Técnica, conforme normas estabeleci-
das pelo Conselho Nacional de Trânsito e fiscalizadas 
pelos Departamentos Estaduais de Trânsito e do Dis-
trito Federal. (NR)

§ 1º – A inspeção de veículos de fabri-
cação artesanal, modificados, alterados e 
sinistrados, que se refere o caput deste ar-
tigo, considerada serviço de interesse público, 
será contratada mediante processo de licitação, 
realizado pelos Departamentos Estaduais de 
Trânsito e do Distrito Federal, sob regime de 
concessão, delimitando a área de atuação das 
Instituições Técnicas, em função da quantidade 
de veículos a serem inspecionados;

§ 2º – Fica assegurado aos proprietários 
das atuais Instituições Técnicas o direito de 
dar continuidade, pelo prazo de cinco anos, 
ao serviço de Inspeção de Segurança Veicu-
lar, nas respectivas regiões, salvo em caso de 
descumprimento das normas que disciplinam 
o exercício desta atividade.

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

Sala da Comissão, de agosto de 2009. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de Lei 
nº 3.005-B/2008 e da Emenda da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, nos termos do 
Parecer, comcomplementação, do Relator, Deputado 
Eduardo Cunha.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bo-

nifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presiden-
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tes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, 
Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Carlos Bezerra, 
Ciro Nogueira, Colbert Martins, Efraim Filho, Emilia-
no José, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gon-
zaga Patriota, Jefferson Campos, João Almeida, João 
Campos, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Gui-
marães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio 
França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Ser-
raglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Oto-
ni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio 
Brito, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, 
Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz, Bispo Gê Tenu-
ta, Eduardo Lopes, Evandro Milhomen, Jairo Ataide, 
João Magalhães, Leo Alcântara, Nelson Bornier, Paulo 
Rattes e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CCJC 
AO PROJETO DE LEI Nº 3005-B, 2008

Dá nova redação ao art. 106, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código 
de Trânsito Brasileiro, tornando obrigató-
ria a contratação do serviço de Inspeção 
de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um 
número de instituição técnica por região, 
calculado com base na frota de veículo a 
ser inspecionada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 106, da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 106 – No caso de fabricação artesanal, modi-
ficação, alteração de veículo ou, ainda, quando ocorrer 
substituição de equipamento de segurança especifica-
do pelo fabricante, incluindo a recuperação de veículo 
sinistrado, será exigido, para licenciamento e registro, 
Certificado de Segurança Veicular – CSV, expedido 
por Instituição Técnica, conforme normas estabeleci-
das pelo Conselho Nacional de Trânsito e fiscalizadas 
pelos Departamentos Estaduais de Trânsito e do Dis-
trito Federal. (NR)

§ 1º – A inspeção de veículos de fabri-
cação artesanal, modificados, alterados e si-
nistrados, que se refere o caput deste artigo, 
considerada serviço de interesse público, será 
contratada mediante processo de licitação, 

realizado pelos Departamentos Estaduais de 
Trânsito e do Distrito Federal, sob regime de 
concessão, delimitando a área de atuação das 
Instituições Técnicas, em função da quantidade 
de veículos a serem inspecionados;

§ 2º – Fica assegurado aos proprietários 
das atuais Instituições Técnicas o direito de 
dar continuidade, pelo prazo de cinco anos, 
ao serviço de Inspeção de Segurança Veicu-
lar, nas respectivas regiões, salvo em caso de 
descumprimento das normas que disciplinam 
o exercício desta atividade.

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

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.898-A, DE 2008 
(Do Sr. Arnaldo Jardim)

Altera a redação do art. 12 da Lei nº 
605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe 
sobre o repouso semanal remunerado e 
o pagamento de salário nos dias feriados 
civis e religiosos, para atualizar o valor da 
multa administrativa devida pelas infrações 
àquela Lei; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relator: DEP. VI-
CENTINHO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposição em análise, de autoria do nobre 
deputado Arnaldo Jardim, objetiva atualizar o valor da 
multa prevista para o descumprimento de dispositivos 
da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Argumenta o Autor que as infrações ao disposto 
na Lei são punidas, segundo o caráter e a gravidade, 
com multa de cem a cinco mil cruzeiros. Ocorre que 
essa é ainda a redação original da Lei (de janeiro de 
1949, portanto), e, desde então, a multa perdeu com-
pletamente seu valor, que hoje é irrisório, para não 
dizer inexistente.

Em sua justificação, apresenta uma atualização 
baseada na evolução legal que encontra uma multa, no 



54164 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

valor máximo de hoje, correspondente a R$ 0,0003049 
(três mil e quarenta e nove décimos de milionésimos 
de real), o que gera uma distorção legal, pois deixa 
sem punição as infrações ao direito do trabalhador ao 
repouso em dias feriados. Essa distorção fica mais 
evidente se se compara essa multa à penalidade pre-
vista no art. 75 da CLT, referente ao descumprimento 
de dispositivos sobre duração do trabalho, que, após a 
atualização legal, varia entre R$ 40,25 (quarenta reais 
e vinte e cinco centavos) e R$ 4.025,33 (quatro mil, 
vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

Esclarece, por fim, o Autor que a proposição 
adota integralmente a redação do art. 75 da CLT, in-
clusive nos aspectos relativos aos critérios para a fi-
xação da multa.

A proposição está sujeita à apreciação conclu-
siva pelas Comissões, em regime de tramitação or-
dinária.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental de cinco sessões, conforme Termo de Re-
cebimento de Emendas datado de 24 de outubro de 
2008.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Não há dúvida de que a falta de uma penalidade 
para quem infringe uma norma legal ou o valor irrisório 
de uma multa levará fatalmente o empregador a des-
cumpri-la, embora muitos sejam os fatos apontados 
como motivadores do descumprimento dos direitos do 
trabalhador pelos empregadores, tais como a fiscaliza-
ção insuficiente, a demora na prestação jurisdicional, 
a baixa taxa de juros aplicada nas decisões judiciais, 
a grande possibilidade de que o trabalhador lesado 
sequer ajuíze reclamação trabalhista. 

O projeto vem, portanto, em boa hora, pois há 
muito tempo se discute a necessidade de atualização 
do valor das multas previstas para as infrações na le-
gislação trabalhista em virtude de seus valores baixís-
simos que não punem efetivamente os infratores. Mais 
do que isso: esses valores “incobráveis” contribuem 
para aumentar o sentimento de impunidade.

Pedimos licença para transcrevermos parte da jus-
tificativa do Autor em que esclarece a evolução do valor 
da multa estabelecida no art. 12 da Lei nº 605/49:

Tomando como exemplo o valor mínimo da multa 
do art. 12 (cem cruzeiros), foi a seguinte a sua evolu-
ção até hoje:

a) O art. 1º do Decreto nº 57.146, de 
1º/11/65, atualizou, conforme determinado 
pelo art. 9º da Lei nº 4.357, de 16/7/64, em 70 
vezes o valor desta multa, que passou a ser 
de Cr$ 7.000,00.

b) O Decreto-lei nº 1, de 13/11/65, insti-
tuiu o cruzeiro novo e o valor da multa passou 
para NCr$ 7,00.

c) A Resolução do Banco Central nº 144, 
de 31/3/70, restabeleceu a denominação “cru-
zeiro”, sendo mantido o valor do cruzeiro novo. 
A multa passou, então, a ser de Cr$ 7,00.

d) O Decreto-lei nº 2.283, de 27/2/86, 
instituiu o cruzado e o valor da multa passou 
a ser Cz$ 0,007.

e) A Lei nº 7.730, de 31/1/89, instituiu o 
cruzado novo e a multa passou a valer NCz$ 
0,000007.

f) O art. 2º da Lei 7.855/89 determinou 
que o valor das multas administrativas decor-
rentes da violação das normas trabalhistas 
fosse triplicado e, em seguida, expresso em 
quantidade de BTN. O cálculo feito foi o seguin-
te: multa triplicada = NCz$ 0,000021; na época, 
1 BTN correspondia a NCz$ 3,6647; a multa 
passou então a valer 0,0000057 BTNs.

g) O art. 3º da Lei nº 8.177/91 extinguiu 
o BTN. O parágrafo único desse artigo e o art. 
21, I, da Lei nº 8.178/91 determinaram que o 
valor destinado à conversão de BTNs para cru-
zeiros era de Cr$ 126,8621. A multa passou a 
valer Cr$ 0,0007270.

h) O art. 10 da Lei nº 8.218/91 determinou 
que os valores relativos a penalidades, conver-
tidos em cruzeiros nos termos do art. 21 da Lei 
nº 8.178/91, fossem elevados em 70%. O valor 
da multa passou para Cr$ 0,0012358.

i) A Lei nº 8.383/91 instituiu a UFIR, deter-
minando, no art. 3º, que os valores expressos 
em cruzeiros na legislação tributária fossem 
convertidos em quantidade de UFIR, utilizando-
se como divisor o valor de R$ 215,6656, se 
relativos a multas e penalidades de qualquer 
natureza. A multa passou a valer 0,0000057 
UFIRs.

j) A Medida Provisória nº 1.973-67/00, 
convertida na Lei nº 10.522/02, extinguiu a 
UFIR. Considerando que o último valor da UFIR 
foi de R$ 1,0641 (Portaria MF nº 488/99), o 
valor atual da multa mínima é R$ 0,0000061 
(sessenta e um décimos de milionésimos de 
real).

Seguindo-se a mesma evolução legal, o valor 
máximo, originalmente de cinco mil cruzeiros, corres-
ponde hoje a R$ 0,0003049 (três mil e quarenta e nove 
décimos de milionésimos de real).

Por isso, não há como discordar do argumento de 
que o valor insignificante estabelecido no ordenamento 
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jurídico atual Trata-se de evidente distorção legal, que 
deixa sem qualquer punição as infrações ao direito de o 
trabalhador brasileiro repousar nos dias feriados. Essa 
distorção fica ainda mais evidente quando se compara 
essa multa com a fixada para as infrações ao Capítu-
lo da CLT relativo à duração do trabalho, prevista no 
art. 75 da Consolidação, que hoje, após a atualização 
legal, varia entre R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e 
cinco centavos) a R$ 4.025,33 (quatro mil, vinte e cin-
co reais e trinta e três centavos).

Assim, ainda que se possa considerar o valor 
da multa estabelecida na proposição para o descum-
primento da Lei nº 605/49 relativamente baixo, deve-
mos lembrar que a previsão de penas deve ter caráter 
sistêmico. Cada penalidade deve estar inserida num 
sistema de gradação, em que, quanto mais grave a 
infração, maior deve ser a punição. Caso contrário, 
corre-se o risco de que infrações de menor potencial 
ofensivo sejam punidas com penas maiores.

Consideramos, dessa forma, ser necessária e ur-
gente a atualização do valor das penalidades aplicadas 
ao descumprimento dos dispositivos estabelecidos na 
Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que, com o passar 
do tempo, se tornou irrisório, estabelecendo como pa-
râmetro a penalidade adotada para o descumprimento 
do Capítulo da CLT relativo à duração do trabalho.

Isto posto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 3.898, de 2008.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Depu-
tado Vicentinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.898/08, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Vicentinho.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almei-
da, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, 
Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, 
Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernan-
des, Gladson Cameli e Maria Helena.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.974-A, DE 2008 
(Do Sr. Manato)

Altera o art. 152 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro; tendo parecer da Co-
missão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, pela aprovação (relator: 
DEP. HUGO LEAL).

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Viação e Transportes 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 Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.974, de 2008, de autoria do 
Deputado Manato, altera o art. 152 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito, com a finalidade de estabelecer que as Polícias 
Civis e Polícias Militares dos Estados e do Distrito Fe-
deral, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal 
possam, assim como já concedido aos militares das 
Forças Armadas, ser dispensados dos exames para 
concessão de Carteira Nacional de Habilitação.

Em sua justificativa o Autor informa que “a Polícia 
Civil bem como as Polícias Militares, Polícia Rodoviária Fe-
deral e Polícia Federal têm em seus currículos disciplinas 
relacionadas com a condução de veículos, tendo instruto-
res capacitados para que o condutor policial exerça suas 
atividades de forma competente e com segurança”. 

Acrescenta que, em diversos casos, “a estrutu-
ra para o treinamento dos policiais é muito superior 
inclusive às estruturas dos Centros de Formação de 
Condutores, podendo até mesmo serem melhoradas 
as estruturas já existentes” e que “desta forma, será 
possível ter uma mão-de-obra qualificada dentro das 
diretrizes dessas polícias com capacidade de pronto 
emprego em qualquer situação”.

A tramitação da proposição iniciou-se em 2 de 
setembro de 2008 com a sua distribuição às Comis-
sões de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado; Viação e Transportes; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania, nos termos do que dispõem os arts. 
24, inciso II, e 54, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados (RICD).

Esgotado o prazo regimental, não houve a apre-
sentação de emendas nesta Comissão Permanente.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 3.974/08 foi distribuído a esta 
Comissão por tratar de matéria afeta aos órgãos de se-
gurança pública e seus integrantes, nos termos em que 
dispõe a alínea “d” do inciso XVI do art. 32 do RICD.
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Parabenizamos o nobre autor pela iniciativa de 
propor a reflexão sobre tema que parece simples, 
mas que, sem a devida previsão legal, permanece 
sem solução.

É um fato bemconhecido que a atividade policial, 
principalmente aquela relacionada à atividade opera-
cional, exige conhecimentos de direção de veículos au-
tomotores. Nesse contexto, cada uma das instituições 
policiais têm em seu quadro de material veículos de 
diversas tonelagens e até alguns que necessitam de 
capacitação especial para a sua condução. Um exemplo 
disso são os caminhões que conduzem carga viva e 
que são utilizados pela Polícia Rodoviária Federal para 
o transporte de animais apreendidos nas estradas.

As diversas instituições policiais mantém, em 
seus cursos de formação, extensão e especialização 
as disciplinas adequadas para desenvolver essas com-
petências nos integrantes de seus quadros. Com base 
nesse argumento, entendemos que, à semelhança 
do que ocorre com as Forças Armadas, os cursos de 
formação de motoristas dos órgãos de segurança pú-
blica também devem usufruir do direito já concedido 
aos militares pelo art. 152 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito.

Além disso, existe uma experiência acumulada 
nesse tema pelas Forças Armadas que, mesmo antes 
do atual Código de Trânsito, já formavam motoristas 
militares em suas unidades e foram pioneiras no ensi-
no de disciplinas como direção defensiva e primeiros 
socorros. Há décadas que os motoristas militares vêm 
tendo as suas carteiras de habilitação concedidas com 
base nos exames que são realizados em suas próprias 
organizações. Essa experiência acumulada pelos mi-
litares federais nos autoriza a enaltecer a excelência 
desses cursos de motorista que, inclusive, possuem 
um caráter social, uma vez que muitos daqueles que 
se habilitam não teriam recursos para frequentar as 
aulas regulares de uma auto escola.

Por esses motivos nosso voto é pela aprovação 
do PL nº 3.974/08.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2009. – De-
putado Hugo Leal, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.974/08, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Hugo Leal.

Estiveram presentes osDeputados: 
Marina Maggessi – Presidente; Raul Jungmann – 

Vice-Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria 
de Sá, Capitão Assumção, Domingos Dutra, Enio Bac-
ci, Fernando Marroni, Francisco Tenorio, João Campos 

e Major Fábio – Titulares; Guilherme Campos, Hugo 
Leal, José Genoíno, Lincoln Portela, Paes de Lira e 
Pinto Itamaraty – Suplentes.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Marina Maggessi, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.326-A, DE 2008 
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Acrescenta art. 46-A à Lei nº 5.292, 
de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a 
prestação do Serviço Militar pelos estudan-
tes de Medicina, Farmácia, Odontologia e 
Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, 
Dentistas e Veterinários, em decorrência de 
dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto 
de 1964, para conceder incentivo aos mé-
dicos que tenham realizado o Estágio de 
Adaptação e Serviços (EAS) nas Forças 
Armadas; tendo parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação, com Substitutivo (relator: 
DEP. WILLIAM WOO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional

I – Relatório

Versa o presente projeto de lei sobre alteração 
da Lei n. 5.292, 8 de junho de 1967, que dispõe sobre 
a prestação do Serviço Militar pelos estudantes de 
Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pe-
los Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários 
(MFDV), A alteração pretendida se faz pela inclusão 
do art. 46-A à referida Lei, para conceder incentivo aos 
médicos que tenham realizado o Estágio de Adaptação 
e Serviço (EAS) nas Forças Armadas, mediante con-
cessão de pontuação referente ao EAS no processo 
seletivo para residência médica. O autor propõe que 
essa pontuação leve em conta o fato de o mencionado 
estágio haver sido prestado em guarnições militares 
classificadas como especiais, segundo critério que 
especifica.

Na justificação, o Autor alega a necessidade de 
se alterar o mencionado dispositivo, a fim de estimular 
os profissionais de saúde, especialmente médicos, a 
prestarem o serviço militar nas Forças Armadas, nota-
damente nas localidades remotas, classificadas como 
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guarnições especiais de categorias “A” ou “B”, o que 
traria grandes benefícios às populações da região 
Amazônica e outras regiões carentes do Brasil. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), de 
Seguridade Social e Família (CSSF) e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), sujeita a apreciação 
conclusiva, em regime de tramitação ordinária.

Veio a matéria a esta Comissão, onde, decorrido o 
prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A matéria em questão é pertinente por subordi-
nar-se à competência desta Comissão, nos termos do 
art. 32, inciso XV, alínea g) do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RICD). 

É indiscutível o mérito da presente proposição, 
de autoria do ilustre Deputado Jair Bolsonaro, cuja 
justificativa é totalmente pertinente, pois é notória a 
saturação, nas grandes cidades, de profissionais da 
área de saúde e outras igualmente importantes para 
o atendimento das populações do interior do país, em 
cujas localidades a presença de tais profissionais se 
torna cada vez menor.

Assim, a concessão de incentivo para que os re-
feridos profissionais resolvam contribuir com parcela 
de seu conhecimento profissional no atendimento aos 
desassisados torna-se medida de singular significação. 
A experiência que esses profissionais adquirirão ao con-
viver com as dificuldades das comunidades carentes 
lhes trarão um valioso acréscimo na compreensão dos 
problemas do país e na introjeção de uma dimensão 
humanizada da vivência profissional.

Os concludentes das graduações de Medicina, 
Farmácia, Odontologia e Veterinária que se incorporam 
às Forças Singulares (Marinha, Exército, Aeronáutica) 
para prestação do serviço militar como MFDV, como 
são conhecidos, contribuem de forma efetiva com a 
assistência aos militares e familiares dos diversos rin-
cões do país, razão porque devemos conceder-lhes 
um incentivo a mais visando a induzi-los a buscar o 
serviço nas guarnições especiais.

As guarnições especiais de categoria “A” são 
as mais insalubres, classificadas segundo critérios 
objetivos definidos pelo Ministério da Defesa, perio-
dicamente, estando a situação atual disposta na Por-
taria Normativa n. 13/MD, de 5 de janeiro de 2006, 
alterada pela Portaria Normativa n. 66/MD, de 19 de 
janeiro de 2007. 

No mérito, o projeto contempla apenas os mé-
dicos e não os demais profissionais a que se refere a 
Lei n. 5.292/1967, ou seja os farmacêuticos, dentistas 

e veterinários, grupo de profissionais que, incluindo os 
médicos, na lei é designado pela sigla MFDV. 

Por intermédio da Lei n. 11.129, de 30 de junho 
de 2005, que “institui o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da 
Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventu-
de; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 
e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providên-
cias”, o governo federal instituiu a residência em área 
profissional da saúde, criando a Comissão Nacional 
de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS, 
que excluem a residência médica, já estabelecida pela 
Lei n. 6.932, de 7 de julho de 1981, regulamentada 
pelo Decreto n. 80.281, de 5 de setembro de 1977, 
que criou, ainda, a Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), conforme trecho a seguir:

Art. 13. Fica instituída a Residência em Área Pro-
fissional da Saúde, definida como modalidade de ensino 
de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação 
em serviço e destinada às categorias profissionais que 
integram a área de saúde, excetuada a médica.

§ 1o A Residência a que se refere o ca-
put deste artigo constitui-se em um programa 
de cooperação intersetorial para favorecer a 
inserção qualificada dos jovens profissionais 
da saúde no mercado de trabalho, particular-
mente em áreas prioritárias do Sistema Único 
de Saúde.

§ 2o A Residência a que se refere o caput 
deste artigo será desenvolvida em regime de 
dedicação exclusiva e realizada sob supervisão 
docente-assistencial, de responsabilidade con-
junta dos setores da educação e da saúde.

Art. 14. Fica criada, no âmbito do Ministério da 
Educação, a Comissão Nacional de Residência Multi-
profissional em Saúde – CNRMS, cuja organização e 
funcionamento serão disciplinados em ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

Com base nesse Decreto, foi editada a Portaria 
Interministerial n. 45, de 12 de janeiro de 2007, pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação, a qual dispõe 
sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde e institui 
a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 
em Saúde, estipulando:

Art. 1º Definir que a Residência Multiprofissional 
em Saúde e a Residência em Área Profissional da 
Saúde constituam-se em ensino de pós-graduação 
lato sensu destinado às profissões que se relacionam 
com a saúde, sob a forma de curso de especialização 
caracterizado por ensino em serviço, sob a orientação 
de profissionais de elevada qualificação ética e pro-
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fissional, com carga horária entre 40 (quarenta) e 60 
(sessenta) horas semanais. 

§ 1º Os Programas de Residência Multi-
profissional em Saúde e Residência em Área 
Profissional da Saúde serão desenvolvidos em 
parceria entre gestores e instituições formado-
ras em áreas justificadas pela realidade local, 
considerando o modelo de gestão, a realidade 
epidemiológica, a composição das equipes de 
trabalho, a capacidade técnico-assistencial, as 
necessidades locais e regionais e o compro-
misso com os eixos norteadores da Residência 
Multiprofissional em Saúde.

§ 2º O disposto nesta Portaria abrange 
as seguintes profissões: Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Far-
mácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 
Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Assim, convém que a alteração legislativa já se 
ocupe dos demais profissionais, pois se seu conheci-
mento profissional ainda não é necessário em todas 
as guarnições especiais, certamente o são em outras 
guarnições não menos carentes desses profissionais, 
com reflexos positivos tanto para as Forças Armadas, 
como para os candidatos e, certamente, para as po-
pulações atendidas.

A meritória proposição não foi, também, elabo-
rada em alguns aspectos segundo os requisitos da 
técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar 
(LC) n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela 
LC n. 107, de 26 de abril de 2001, regulamentada pelo 
Decreto n. 4.176, de 28 de março de 2002. 

Iniciamos por verificar que o primeiro artigo não 
segue a forma estipulada pelo art. 7º da LC n. 95/1998, 
ou seja, limitar-se a definir o objeto e âmbito de apli-
cação da norma. 

Segundo o regulamento da LC 95/1998, os incisos 
constituem discriminações ou enumerações do enun-
ciado do caput do artigo, com o qual se interligam em 
ordem lógica (art. 23, inciso III, alínea d). Assim, após o 
caput do artigo proposto deve terminar em dois-pontos, 
após um elemento que faça a ligação com os incisos. 
Estes, por sua vez, devem se iniciar por letra minúscula 
e terminar por ponto-e-vírgula (art. 22, inciso X).

Verificamos, pois, a possibilidade de aprimorar-
se o presente projeto, especialmente na forma, não 
obstante seu inegável mérito, propondo o substitutivo 
em anexo.

Ao nos decidirmos pela apresentação de substi-
tutivo, para albergar as alterações referentes ao mérito, 
julgamos adequado adequar os aspectos de técnica 

legislativa em conformidade com as observações supra, 
embora não seja objeto próprio desta Comissão. 

Em face do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei n. 4.326/2008 na forma do SUBSTI-
TUTIVO ora apresentado. 

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2009. – De-
putado William Woo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 4.326, DE 2008

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei altera a Lei n. 5.292, de 8 de junho 

de 1967, a fim de considerar o Estágio de Adaptação 
e Serviço (EAS) como experiência para pontuação na 
análise de currículo para seleção aos programas de resi-
dência médica, de residência multiprofissional em saúde 
e de residência em área profissional da saúde. 

Art. 2º A Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, 
passa a vigorar com o acréscimo do art. 46-A, com a 
seguinte redação:

 ........................................................... ...
“Art. 46-A. O Estágio de Adaptação e 

Serviço (EAS), entendido como relevante ex-
periência profissional, será considerado para 
fins de pontuação na prova de análise de cur-
rículo, por ocasião de concurso seletivo para 
programas de residência médica, de residên-
cia multiprofissional em saúde e de residência 
em área profissional da saúde, nos seguintes 
percentuais mínimos:

I – 15% (quinze por cento) para os MFDV 
que tenham realizado o EAS em Organizações 
Militares (OM) localizadas em Guarnições Es-
peciais Categoria “A”, especificadas em por-
taria do Ministro da Defesa;

II – 10% (dez por cento) para os MFDV 
que tenham realizado o EAS em Organizações 
Militares localizadas em Guarnições Especiais 
Categoria “B”, especificadas em portaria do 
Ministro da Defesa;

III– 5% (cinco por cento) para os MFDV 
que tenham realizado o EAS em Organizações 
Militares não localizadas em Guarnições Es-
peciais.” (NR)

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

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2009. – De-
putado William Woo, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu 
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei nº 
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4.326/08, com Substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, Deputado William Woo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Damião Feliciano, Presidente em exercício; Aldo 

Rebelo, Aracely de Paula, Bruno Araújo, Claudio Ca-
jado, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, 
Francisco Rodrigues, George Hilton, Íris de Araújo, Ivan 
Valente, Jair Bolsonaro, José Fernando Aparecido de 
Oliveira, Luiz Sérgio, Maurício Rands, Nilson Mourão, 
Raul Jungmann, Urzeni Rocha, William Woo, André de 
Paula, Andre Zacharow, Antonio Carlos Mendes Thame, 
Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Júlio Delgado, 
Márcio Reinaldo Moreira, Pastor Pedro Ribeiro, Regis 
de Oliveira e Vieira da Cunha.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – De-
putado Damião Feliciano, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.750-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 75/09 
AVISO Nº 77/09 – C. CIVIL

Altera o art. 6º da Lei nº 5.122, de 28 
de setembro de 1966, que dispõe sobre a 
criação do Banco da Amazônia S.A.; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela apro-
vação (relator: DEP. SABINO CASTELO 
BRANCO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.750, de 2009, oriundo do 
Poder Executivo, visa acrescentar o § 3º e alterar o 
texto do caput e do § 1º do art. 6º da Lei nº 5.122, de 
28 de setembro de 1966, que dispôs sobre a transfor-
mação do Banco de Crédito da Amazônia em Banco 
da Amazônia S. A.

Com as alterações propostas: a diretoria do ban-
co, que tem número de membros definido em seis, dos 
quais um presidente e cinco diretores, deixaria de ter o 
quantitativo de componentes previamente estabelecido 
na lei para ter seu quantitativo máximo fixado em re-
gulamento; a obrigatoriedade de que pelo menos dois 
dos seis membros da diretoria têm que ser profissionais 
da atividade bancária seria substituída pela previsão 

de que dois terços de seus componentes devam ter 
experiência em atividade financeira; e os diretores, 
atualmente eleitos pela Assembléia Geral da Socie-
dade para mandatos de quatro anos, passariam a ser 
eleitos pelo Conselho de Administração para períodos 
de gestão não superiores a três anos.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com a exposição de motivos do Poder 
Executivo que acompanha o projeto de lei em epígra-
fe, as alterações sugeridas na lei que dispõe sobre o 
Banco da Amazônia se fazem necessárias devido ao 
contexto em que se encontra a instituição financeira, 
na qualidade de agente executor de políticas públicas, 
diante da evolução do Sistema Financeiro Nacional e 
das normas emanadas pela autoridade monetária, que 
exigem uma reformulação urgente em sua estrutura.

Desta forma, se a macroestrutura da instituição for 
definida em seu Estatuto Social, e não na lei, qualquer 
alteração estrutural que venha a ser requerida poderá 
ser implementada com a agilidade e a precisão neces-
sárias a um agente financeiro de seu porte.

Ressalte-se, por oportuno, que a exigência de 
experiência na área financeira para que o profissional 
possa integrar a diretoria do banco está sendo acres-
cida de um para dois terços do número total de mem-
bros, o que garantirá, a nosso ver, uma melhor gestão 
da instituição financeira.

Isto posto, concluímos e apresentamos nosso 
voto pela APROVAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei 
nº 4.750, de 2009.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2009. – De-
putado Sabino Castelo Branco, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.750/09, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Sabino 
Castelo Branco.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mo-

raes e Manuela d’Ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Fernando Nascimento, 
Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Lu-
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ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Roberto Santiago, Thelma de Oli-
veira, Vicentinho, Alice Portugal, Armando Abílio, Car-
los Alberto Leréia, Emilia Fernandes, Ilderlei Cordeiro, 
Maria Helena e Sandra Rosado.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Manuela D’ávila, Vice-Presidente, no exer-
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 4.975-A, DE 2009 
(Do Sr. Capitão Assumção)

Estabelece que parte dos recursos 
captados junto ao Fundo Nacional de Segu-
rança Pública seja destinado à estruturação 
e modernização dos Centros de Investiga-
ção e Prevenção de Incêndios dos Corpos 
de Bombeiros Militares; tendo parecer da 
Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, pela aprovação deste 
e do de nº 5.339/09, apensado, com substi-
tutivo (relator: DEP. WILLIAM WOO).

Despacho: Às Comissões de: Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Fi-
nanças e Tributação (Art. 54 RICD); e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.975/2009, de autoria do 
Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, propõe, nos termos 
da ementa, que parte dos recursos captados junto ao 
Fundo Nacional de Segurança Pública seja destinado 
à estruturação e modernização dos Centros de In-
vestigação e Prevenção de Incêndios dos Corpos de 
Bombeiros Militares, pelo acréscimo de inciso ao art. 
4º da Lei Nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que 
instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, com 
o seguinte teor:.

Art. 4º.. .............................................. ....
VI – estruturação e modernização dos 

Centros de Investigação e Prevenção de In-
cêndio dos Corpos de Bombeiros Militares 
Estaduais e do Distrito.

O Autor, em sua justificação, argumenta que “os 
Corpos de Bombeiros Militares além de suas atribui-
ções mais conhecidas como a de combate a incêndio 
e salvamento, destinam-se também a realizar serviços 
específicos, tendo como missão, dentre outras, perí-

cias de incêndio, análises laboratoriais relacionadas 
à investigação de incêndio e explosões, emissão de 
conclusões técnicas sobre atividades preventivas, pes-
quisas técnico-científicas, além de outras, com vistas 
à obtenção de provas que indiquem as causas de um 
incêndio bem como a detecção de falhas nos sistemas 
de segurança”.

Depois, acresce que “os órgãos responsáveis 
pelas atividades de investigação e perícia de incêndio 
realizam também pesquisas relacionadas ao funcio-
namento dos sistemas de segurança contra incêndio 
e pânico, exame de vestígios de incêndio, novas tec-
nologias e equipamentos para apoio à investigação 
de incêndio, exame de vestígios de incêndio florestal, 
além da capacitação e qualificação dos próprios pe-
ritos de incêndio”.

Traça outras considerações relevantes, concluindo 
ser “fundamental assegurar que parte da destinação 
dos recursos do FNSP seja revertida também aos ór-
gãos periciais dos Corpos de Bombeiros Militares a 
fim de que sejam utilizados na estruturação, padroni-
zação das atividades e modernização dos Centros de 
Investigação e Prevenção Contra Incêndio”.

Apresentada em 1º de abril de 2009, a proposi-
ção foi distribuída, em 15 do mesmo mês, à aprecia-
ção conclusiva da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, da 
Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do 
que dispõem os art. 24, inciso II, e 54, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RICD), em regime 
de tramitação ordinária.

Posteriormente, o mesmo Autor apresentou o 
Projeto de Lei nº 5.339, de 2009, estabelecendo, tam-
bém, que parte dos recursos captados junto ao Fundo 
Nacional de Segurança Pública fossem destinados 
aos Programas de Prevenção e Combate a Incêndios 
e Acidentes dos Corpos de Bombeiros Militares Esta-
duais e do Distrito Federal.

Dessa feita, argumentou que “os Corpos de Bom-
beiros Militares além de suas atribuições mais conhe-
cidas como a de combate a incêndio e salvamento, 
destinam-se também a realizar serviços específicos de 
atendimento a emergências pré-hospitalares” mas que 
o FNSP “não apóia projetos específicos nas áreas de 
prevenção contra acidentes e de combate a incêndios 
dos Corpos de Bombeiros Militares”, sendo fundamen-
tal que parte dos recursos desse Fundo seja reverti-
da também aos programas de bombeiro comunitário 
dos Corpos de Bombeiros Militares para “que sejam 
utilizados na prevenção contra acidentes e combate a 
incêndios e atendimentos pré-hospitalares. 
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Recebida a proposição principal na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
em 16 de abril de 2009, no curso da tramitação das 
proposições nesta Comissão não foram apresentadas 
emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do disposto no Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, XVI, d e g), é da alça-
da desta Comissão Permanente a análise de matérias 
sobre segurança pública interna e seus órgãos institu-
cionais e políticas de segurança pública.

É inegável o mérito da proposição, haja vista 
que a Lei 10.201/2001, em que pese prever o apoio a 
projetos destinados a reequipamento, treinamento e 
qualificação de corpos de bombeiros militares, ao lado 
de outros órgãos de segurança pública, não conseguiu 
ser minudente em aspectos que deveriam ser ressal-
tados em função de sua particular importância.

Assim, as proposições que ora se apresentam, 
destacam atribuições dos Corpos de Bombeiros Milita-
res que estão a carecer de melhor provisão de recursos 
de modo a poderem melhor cumprir sua destinação 
constitucional.

Em função do exposto, votamos pela aprovação 
dos Projetos de Lei nº 4.975 e nº 5.339, ambos de 
2009, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2009. – De-
putado William Woo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
No 4.975, DE 2009

Estabelece que parte dos recursos 
captados junto ao Fundo Nacional de Se-
gurança Pública seja destinado à estru-
turação e modernização dos Centros de 
Investigação e Prevenção de Incêndios e 
aos Programas de Prevenção e Combate 
a Incêndios e Acidentes dos Corpos de 
Bombeiros Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º, da Lei Nº 10.201, de 14 de feve-

reiro de 2001, passa a vigorar acrescido dos seguin-
tes incisos:

“Art. 4º... .............................................. ..
VI – estruturação e modernização dos 

Centros de Ensino e Centros de Investiga-
ção e Prevenção de Incêndio dos Corpos de 
Bombeiros Militares Estaduais e do Distrito 
Federal; e

VII – programas de prevenção e com-
bate a incêndios e acidentes dos Corpos de 
Bombeiros Militares Estaduais e do Distrito 
Federal.” (NR)

Art. 2° O § 2º do art. 4º, da Lei Nº 10.201, de 14 
de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso:

“Art. 4º...... ....................................... ......
§ 2º ..... ............................................ ......
VII – redução do atendimento emergen-

cial de incêndios e acidentes.” (NR)

Art. 3º O inciso II do § 3º do art. 4º, da Lei Nº 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 4º........ ....................................... ....
§ 3º ....... ............................................. ...
II – o Município que mantenha guarda 

municipal ou realize ações de apoio comunitá-
rio ou, ainda, implante Conselho de Segurança 
Pública, visando à obtenção dos resultados a 
que se refere o §2º deste artigo.” (NR)

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

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2009. – De-
putado William Woo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.975/09 e o PL 
5.339/09, apensado, com substitutivo, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado William Woo.

Estiveram presentes os Deputados:
Marina Maggessi – Presidente; Raul Jungmann – 

Vice-Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria 
de Sá, Capitão Assumção, Domingos Dutra, Enio Bacci, 
Fernando Marroni, Francisco Tenorio, João Campos e 
Major Fábio; Guilherme Campos, Janete Rocha Pietá, 
José Genoíno, Lincoln Portela, Paes de Lira e Pinto 
Itamaraty – Suplentes.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Marina Maggessi, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.072-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 715/2007 
OFÍCIO Nº 342/2009 (SF)

Autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Conselho de Defesa Comercial, órgão vin-
culado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, com poderes 
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judicantes para aplicar direitos antidum-
ping, medidas compensatórias, provisórias 
ou definitivas, e salvaguardas; tendo pare-
cer da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, pela aprovação 
(relator: DEP. LUCIANO CASTRO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto sob exame pretende autorizar o Poder 
Executivo a instituir o Conselho de Defesa Comercial, 
na qualidade de órgão federal deliberativo, vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior.

Integrarão o referido Conselho sete membros, com 
notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada, 
todos nomeados pelo Ministro de Estado do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo:

I – o Presidente e três Conselheiros, e 
respectivos suplentes, escolhidos dentre ser-
vidores do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior;

II – um Conselheiro, e respectivo suplen-
te, escolhido a partir de lista tríplice indicada 
pela Confederação Nacional da Indústria;

III – um Conselheiro, e respectivo suplen-
te, escolhido a partir de lista tríplice indicada 
pela Confederação Nacional do Comércio; e

IV – um Conselheiro, e respectivo suplen-
te, escolhido a partir de lista tríplice indicada 
pela Confederação de Agricultura e Pecuária 
do Brasil.

O mandato do Presidente e dos Conselheiros 
será de três anos, admitida uma recondução. A perda 
de mandato só poderá ocorrer em virtude de conde-
nação penal irrecorrível por crime doloso ou em pro-
cesso disciplinar, de conformidade com o previsto na 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992.

O Conselho de Defesa Comercial terá por atri-
buições:

I – estabelecer diretrizes e procedimentos 
para investigações relativas a práticas desleais 
de comércio exterior;

II – fixar direitos antidumping e compen-
satórios, provisórios ou definitivos, e salva-
guardas;

III – decidir sobre a suspensão da exigi-
bilidade dos direitos provisórios; e

IV – homologar compromisso, celebrado 
com o exportador ou o governo do país expor-
tador, que elimine os efeitos prejudiciais decor-
rentes da prática de dumping ou de subsídios, 
previsto no art. 4º da Lei nº 9.019, de 30 de 
março de 1995.

As decisões do Conselho de Defesa Comercial 
somente poderão ser revistas pelo Presidente da Re-
pública, promovendo-se, no prazo mais breve possí-
vel, sua execução e demais medidas legais cabíveis 
no âmbito de suas atribuições.

Além desta Comissão, deverá pronunciar-se so-
bre o mérito da proposição a Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, após a qual 
caberá o exame de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Não foram oferecidas emendas ao projeto no 
prazo regimental.

II – Voto do Relator

Nos termos regimentais, cabe a esta Comissão 
pronunciar-se sobre o mérito do projeto. Eventuais 
questionamentos sobre aspectos constitucionais, como 
a existência ou não de reserva de iniciativa legislativa 
sobre a matéria, deverão ser oportunamente exami-
nados pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, não sendo lícito a esta Comissão adotá-los 
como fundamento em sua manifestação.

Atualmente, as funções previstas no projeto são 
de responsabilidade do Conselho de Ministros da Câ-
mara de Comércio Exterior – Camex, órgão integrante 
do Conselho de Governo, composto pelos seguintes 
Ministros: do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que o preside; Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República; das Relações Exteriores; da 
Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; e do Desen-
volvimento Agrário (conforme o art. 2º, IX, XV, XVI e 
XVII, e o art. 4º do Decreto nº 4.732/2003 e art. 5º, 
VIII, XV, XVI e XVII, do anexo à Resolução Camex nº 
11/2005).

A proposta visa transferir as referidas atribuições 
para um colegiado técnico, composto por pessoas 
que detenham notório conhecimento sobre defesa 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 54173 

comercial. As razões para tanto foram apresentadas 
de forma bastante objetiva na justificativa da propo-
sição, de autoria do ilustre Senador Francisco Dor-
nelles, que transcrevemos parcialmente abaixo, com 
destaques:

“O País está sendo inundado por quan-
tidade enorme de produtos que aqui chegam 
com preços inferiores aos praticados no mer-
cado de origem ou com elevado grau de sub-
sídios. Essas práticas desleais de comércio 
estão causando sérios danos à produção 
nacional e estão praticamente destruindo im-
portantes setores de nossa indústria, como 
é o caso da indústria têxtil, de confecções, 
brinquedos, eletrônicos e produtos siderúr-
gicos.

O crescimento do nosso comércio inter-
nacional e o acirramento das práticas desle-
ais de comércio requerem, assim, um siste-
ma de defesa comercial que atue com maior 
agilidade.

O projeto visa a aperfeiçoar o sistema 
de defesa comercial do Brasil. A despeito de 
estar razoavelmente organizado – integra a 
estrutura do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e conta com a 
presença de técnicos da mais alta competên-
cia – atua com lentidão, sendo extremamente 
hesitante em relação à aplicação de direitos 
provisórios.

Isso porque o órgão que aplica as me-
didas de defesa comercial, a Câmara de Co-
mércio Exterior (CAMEX), sofre a influência 
da presença de representantes de outros mi-
nistérios, que integram o colegiado de defesa 
comercial e que examinam as pendências co-
merciais, priorizando as políticas dos Ministé-
rios que representam, e não os princípios que 
regem o comércio internacional.”

Na mesma linha de raciocínio adotada pelo 
ilustre autor, entendemos que a transferência das 
funções em questão para um colegiado técnico, com 
mandato fixo, será benéfica para o sistema de de-
fesa comercial do País, uma vez que nas decisões 
sobre o tema devem prevalecer não as orientações 
ligadas a políticas específicas de outras Pastas, mas 
as disposições legais e os princípios que regem o 
comércio internacional.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 5.072, de 2009.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Luciano Castro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.072/09, 
nos termos do parecer do relator, Deputado Luciano 
Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almei-
da, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, 
Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, 
Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernan-
des, Gladson Cameli e Maria Helena.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.076-A, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Institui o Dia Nacional do Atleta Para-
olímpico e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação, com emenda (relator: 
DEP. ANGELO VANHONI).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

 
I – Relatório

Esta proposição tem por objetivo instituir o dia 
22 de novembro como o Dia Nacional do Atleta Para-
olímpico, que integrará o calendário oficial de eventos 
brasileiros. 

A matéria foi distribuída às Comissões de Edu-
cação e Cultura, para apreciação conclusiva de mérito 
(art. 24, II, RICD); e à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e de Cidadania, para exame terminativo de cons-
titucionalidade e juridicidade (art. 54, RICD). Tramita 
sob regime ordinário.

Cumpre-me, por designação da Presidência da 
CEC, a elaboração de parecer sobre o mérito cultural 
da proposta em apreço. 

No prazo regimental, não recebeu emendas.
É o relatório.
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II – Voto do Relator

Nas Paraolímpiadas de Pequim, o Brasil ficou 
em 9º lugar no ranking geral de medalhas, resultado 
superior ao dos jogos olímpicos realizados um mês 
antes, quando ocupou o 23º lugar. O nadador Daniel 
Dias, ganhador de 9 medalhas na China, recebeu 
este ano o Prêmio Laureus das mãos de Sebastian 
Coe e Edwin Mose, para consagração do título de 
Melhor Atleta Paraolímpico do Mundo. Muito torcedor 
desconhece essa informação. No Brasil ainda falta 
muito para a divulgação e popularização do despor-
to paraolímpico. 

O esporte é atividade poderosa, prática lúdica 
das mais populares e democráticas, constituinte de 
dois dos maiores espetáculos do planeta: a Copa do 
Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Nessas arenas 
os atletas são heróis: Heróis de si mesmos, heróis de 
uma nação, ícones de liderança, motivação, supera-
ção, dedicação e vitória. 

A homenagem é para eles, mas os grandes be-
neficiários são os torcedores, especialmente os que 
tem algum tipo de deficiência e enfrentam preconceito 
contra suas capacidades, dificuldade para acessar os 
aparelhos urbanos e vários obstáculos para conseguir 
realizar seus projetos. 

A criação de uma data comemorativa no calendá-
rio oficial para homenagear os atletas paraolímpicos é 
por inúmeros motivos iniciativa que deve ser aprovada: 
incentivará a prática desportiva entre as pessoas com 
deficiência; demonstrará o potencial e a capacidade 
que todas elas tem para o esporte; divulgará novas 
possibilidades de lazer e socialização; contribuirá para 
a valorização das políticas públicas voltadas para aces-
sibilidade e inclusão social.

A história dos atletas paraolímpicos inicia-se no 
Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke 
Mandeville, Inglaterra, onde o neurocirurgião alemão 
Ludwig Guttmann no século passado iniciou um tra-
balho de reabilitação médica e social de veteranos de 
guerra, por meio de práticas esportivas. A primeira com-
petição para atletas com deficiência física aconteceu 
ali, no dia 29 de julho de 1948 – data exata da Ceri-
mônia de Abertura da Olimpíada de Londres. Quatro 
anos depois, atletas holandeses também passaram a 
competir nas disputas de Stoke Mandeville. Surge daí 
o movimento internacional hoje chamado de Movimen-
to Paraolímpico. A primeira paraolimpíada realizou-se 
na cidade de Roma, em 1960. A décima terceira, na 
capital Pequim, em 2008.

No Brasil, o esporte paraolímpico começou a 
ser praticado em 1958. No dia 1º de abril daquele 
ano, no Rio de Janeiro, o cadeirante Robson Sam-
paio de Almeida, em parceria com seu amigo Aldo 

Miccolis, fundou o Clube do Otimismo. Alguns meses 
depois, precisamente em 28 de julho, Sérgio Sera-
phin Del Grande – também deficiente físico – criou 
o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. A data foi 
escolhida para homenagear os dez anos de Stoke 
Mandeville.

A primeira participação do Brasil numa competi-
ção internacional foi nos II Jogos Parapanamericanos, 
em Buenos Aires, no ano de 1969. Com uma estrutura 
recente e pouca informação, o objetivo era buscar co-
nhecimento das modalidades que integravam o quadro 
de esportes paraolímpicos e possibilitar aos brasilei-
ros uma integração com atletas do resto do continen-
te. Três anos depois, o Brasil foi representado em sua 
primeira paraolimpíada, que teve a cidade alemã de 
Heidelberg como sede.

De lá para cá a participação e os resultados dos 
atletas brasileiros nas paraolimpíadas só vem cres-
cendo. Em Pequim, o Brasil enviou a maior delegação, 
188 atletas, atrás apenas dos anfitriões, dos Estados 
Unidos e da Grã-Bretanha. No ranking geral de me-
dalhas saltou-se da 14ª posição, em 2004 na Grécia, 
para a 9º posição, em 2008 na China. 

Essa evolução se deu graças ao trabalho, à luta, 
ao sonho desses brasileiros, que, bravamente, testaram 
e ultrapassaram seus limites para provar seu talento. 
A história de Daniel Dias é impressionante. O nadador 
brasileiro, ganhador na China 9 medalhas, em sua pri-
meira paraolimpíada, começou a nadar aos 16 anos 
de idade, aprendeu os quatro estilos em apenas dois 
meses, e aos 20 anos já é recordista mundial nos 200 
m livre, 100 m livre, 100 m costas e no revezamento 4 
x 50 m medley. Premiado duas vezes no Brasil como 
o melhor atleta paraolímpico do país, Daniel recebeu 
este ano o Prêmio Laureus de melhor atleta parao-
límpico do mundo, considerado o Oscar do Esporte. 
Entra assim num seleto grupo de superatletas ao lado 
de Usain Bolt e Yelena Isinbayeva. Antes dele Clodo-
aldo Silva havia sido eleito, em 2004, o melhor atleta 
paraolímpico do mundo.

A data proposta para abrigar o Dia Nacional do 
Atleta Paraolímpico é o 22 de Novembro. No entan-
to, conforme a assessoria do autor, Deputado Elie-
ne Lima, há um equívoco e a intenção é de que a 
homenagem seja instituída no dia 22 de Setembro, 
data de criação do Comitê Olímpico Internacional. 
Para corrigir o projeto, apresentamos em anexo 
emenda substitutiva.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei Nº 5.076, de 2009, do Ilustre Deputado Eliene 
Lima, com a emenda substitutiva anexa.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Angelo Vanhoni, Relator.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se no art. 1º do projeto a 
referência a “22 de novembro” por “22 de 
Setembro”.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2009. – De-
putado Angelo Vanhoni, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
emenda, o Projeto de Lei nº 5.076/2009, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Angelo Vanhoni.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.108-A, DE 2009 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Dispõe sobre requisitos para obtenção 
de habilitação para navegação aquaviária a 
amadores e dá nova redação à alínea “a” do 
inciso I do art. 4°, da Lei n° 9.537, de 11 de 
dezembro de 1997; tendo parecer da Comis-
são de Viação e Transportes, pela rejeição 
(relator: DEP. PEDRO FERNANDES).

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.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei Nº 5.108, 
de 2009, proposto pelo Deputado Valtenir Pereira. A 
iniciativa modifica a alínea a do inciso I do art. 4º da Lei 
Nº 9.537, de 1997, que dispõe sobre a segurança do 
tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. 

Consiste, essa modificação, na exigência de que a habi-
litação para condução de moto náutica e demais embar-
cações somente seja concedida a maiores de dezoito 
anos, aprovados em curso no qual sejam ministradas 
aulas práticas e teóricas sobre prevenção de acidentes 
e segurança na condução de embarcações.

De acordo com o autor, não há notícia da obriga-
ção de nenhuma capacitação específica para operar 
embarcações e moto aquática, no país. Argumenta 
que o número de acidentes com embarcações vem 
crescendo e que é necessário maior controle acerca 
da proficiência dos que ingressam no tráfego aquavi-
ário. Em relação ao estabelecimento de idade mínima 
para conduzir embarcação – 18 anos – entende que 
tal faz sentido em razão de a responsabilidade penal 
estar estabelecida a partir dessa mesma idade.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Cumpre-me ressaltar, de imediato, que a subs-
tância do projeto de lei em exame, formação de con-
dutores amadores de embarcação, é típica matéria 
de regulamento, como também o são a formação de 
condutores de aeronaves ou a de condutores de veí-
culos motorizados terrestres. De fato, se o legislador 
federal delega à autoridade marítima, à autoridade 
aeronáutica ou à autoridade federal de trânsito a atri-
buição de minudenciar o tema, não o faz por como-
dismo, mas por ter a exata noção de que as exigên-
cias, especificações e procedimentos relacionados à 
habilitação para dirigir quaisquer dos veículos aqui 
referidos perfazem conteúdo normativo sujeito a cons-
tante aperfeiçoamento, em virtude da própria evolução 
tecnológica das diversas modalidades de transportes. 
Fosse tratada em lei, sofreria a matéria de prematura 
obsolescência, dada a compreensível – e, muitas ve-
zes, recomendável – prudência do processo legislativo. 
De mais a mais, creio ser conveniente que objeto tão 
específico – regras para habilitação de condutores, em 
mar, terra ou ar, fique aos cuidados de quem lida com 
o dia-a-dia dessa atividade, experiência que o melhor 
qualifica para diagnosticar os problemas existentes e 
lhes propor soluções.

Acerca do projeto, cabe comentar que tanto a 
Marinha do Brasil como as entidades náuticas des-
portivas julgam desnecessária a realização de curso 
de formação para que o interessado possa adquirir os 
conhecimentos requeridos para a iniciação nas águas. 
O próprio candidato à habilitação de amador, com as 
informações e bibliografia postas à sua disposição pela 
Marinha, pode empreender o estudo da matéria, sem 
o auxílio de escolas e cursos náuticos privados.
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Tenho ainda a dizer que bastante improvável 
seria, em face da aprovação do projeto, verificar-se 
qualquer modificação nos padrões de segurança da 
navegação hoje existentes, posto que nas águas, ain-
da mais do que nas vias terrestres, é a prática que faz 
do noviço um bom condutor, prática que não se obtém 
com algumas horas de aula. Lembro que a absoluta 
maioria dos acidentes de navegação de que foram 
protagonistas os chamados amadores não se deveu 
à imperícia do condutor, senão à sua imprudência, 
por imprimir velocidade excessiva à embarcação, ou 
negligência, por fazer consumo abusivo de bebida al-
coólica à direção.

Não se pode esquecer, ademais, que boa parte 
dos acidentes cuja responsabilidade atribuí-se a ama-
dores foi, na verdade, ocasionada por pessoas que nem 
sequer obtiveram a habilitação fornecida pela Marinha 
do Brasil. Estima-se que perto de 90% dos acidentes 
possam ser dessa natureza.

Quanto à idade mínima, vale ressaltar que a NOR-
MAN Nº 3 já determina que o candidato à habilitação 
nas categorias arrais-amador ou motonauta deve ter 
dezoito anos, como prescreve o projeto. 

Ao fim, para reforçar esses pontos de vista, pode-
se recorrer a dados estatísticos fornecidos pela pró-
pria Marinha. De acordo com a Instituição Militar, em 
informação publicada em 2006 e depois atualizada em 
nota à imprensa em 2008, não tem ocorrido aumen-
to do número de acidentes no âmbito da navegação 
amadora. Ao contrário. Desde 2001, há uma queda 
sistemática do número de ocorrências.

Essas as razões pelas quais, portanto, voto 
pela rejeição do Projeto de Lei Nº 5.108, de 2009.

Sala da Comissão, em 1º de setembro de 2009. 
– Deputado Pedro Fernandes, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 5.108/2009, nos termos do parecer do relator, De-
putado Pedro Fernandes.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Mauro Lopes e Hugo Leal – Vice-Presidentes, 

Airton Roveda, Beto Albuquerque, Carlos Alberto Le-
réia, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, Edio Lopes, 
Geraldo Simões, José Mendonça Bezerra, Lázaro Bo-
telho, Lúcio Vale, Marcelo Almeida, Marinha Raupp, 
Pedro Fernandes, Professor Victorio Galli, Roberto 
Britto, Arolde de Oliveira, Devanir Ribeiro, Fernando 
Chucre, Gonzaga Patriota, José Chaves, Lael Varella, 
Marcelo Teixeira, Nelson Bornier, Pedro Chaves, Per-
pétua Almeida e Rita Camata.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Mauro Lopes, Vice-Presidente, no exercício 
da presidência.

PROJETO DE LEI Nº 5.115-A, DE 2009 
(Do Sr. Paes de Lira)

Institui o dia 27 de abril como o dia 
dos trabalhadores domésticos; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação, com substitutivo (relatora: 
DEP. BEL MESQUITA).

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

O Projeto de Lei nº 5.115, de 2009, de autoria do 
ilustre Deputado Paes de Lira, institui o dia dos traba-
lhadores domésticos, a ser comemorado no dia 27 de 
abril em todo o território nacional. 

A iniciativa estabelece que, na referida data come-
morativa, o poder público e as entidades representativas 
dos empregados domésticos promovam eventos para 
divulgar os direitos desta categoria profissional.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno.

Nesta Comissão, onde não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, cumpre-nos examinar o 
Projeto sob a ótica do mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Nos termos da justificação apresentada, o nobre 
Deputado Paes de Lira objetiva prestigiar a categoria 
dos trabalhadores domésticos, profissionais que atuam 
tanto nas tarefas do lar quanto na segurança e cuidados 
com as pessoas, desempenhando um papel fundamen-
tal na vida de milhares de famílias brasileiras. 

Foi escolhido o dia 27 de abril para homenagear os 
trabalhadores domésticos, segundo o autor, data consagra-
da à padroeira das empregadas domésticas, Santa Zita. 

Queremos nos unir ao nobre autor da proposição 
em apreço nesta justa e necessária homenagem a essa 
categoria tão importante para a família brasileira, cuja 
atuação proporciona alívio, conforto e bem-estar a to-
dos que usufruem dos seus serviços, principalmente 
aos chefes de família, mães e pais que trabalham em 
horário integral e não têm tempo para cuidar dos afa-
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zeres domésticos e nem podem cuidar de seus filhos 
menores durante boa parte do dia. 

Em relação aos termos da iniciativa, julgamos 
pertinente formular algumas alterações. Sugerimos a 
supressão do art. 1º, visto que a idéia nele expressa 
está contida no art. 2º. Sugerimos também a inclusão 
da palavra “anualmente” no texto, de forma a especi-
ficar que a data será celebrada todos os anos. Deve-
se suprimir, ainda, o art. 3º, pois não pode o Poder 
Legislativo determinar a outros Poderes a adoção de 
medidas concretas que impliquem aumento de des-
pesa orçamentária, tampouco interferir nas atividades 
desenvolvidas por entidades de classe. 

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.115, de 2009, de autoria do ilustre 
Deputado Paes de Lira, na forma do substitutivo apre-
sentado em anexo. 

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Depu-
tada Bel Mesquita, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 5.115, DE 2009

Institui o dia 27 de abril como o Dia 
do Trabalhador Doméstico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia do Trabalhador Do-

méstico, a ser comemorado anualmente no dia 27 de 
abril.

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

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Depu-
tada Bel Mesquita, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
substitutivo, o Projeto de Lei nº 5.115/2009, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Bel Mesquita.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.141-A, DE 2009 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Institui o Dia Nacional da Ufologia; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: DEP. ÁTI-
LA LIRA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilus-
tre Deputado Guilherme Campos, objetiva instituir no 
calendário das datas comemorativas, o Dia Nacional 
da Ufologia, a ser comemorado, anualmente, no dia 
24 de junho.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II 
do Regimento Interno desta Casa, sendo conclusiva 
a apreciação por parte da Comissão de Educação e 
Cultura (CEC). 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os 
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao 
Projeto. Cabe-nos, agora, por designação da Presidên-
cia da CEC, a elaboração do parecer, onde nos mani-
festaremos acerca do mérito cultural da matéria.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Ao nível do senso comum, consagrou-se a ideia 
de que a Ufologia estuda os objetos voadores não iden-
tificáveis e a presença de extraterrestres. No entanto, 
em tese, qualquer objeto não identificado é passível 
de estudo pela Ufologia. 

A presente proposição legislativa, ao propor a 
instituição do Dia Nacional da Ufologia, objetiva con-
tribuir para o desenvolvimento e reflexão crítica sobre 
esse ramo do saber. Escolheu-se a data de 24 de ju-
nho por ter sido o dia em que o piloto Kenneth Arnold 
fez um relato pioneiro ao avistar objetos voadores no 
Monte Rainer, Estado de Washington (EUA), no ano 
de 1947. A partir de então, essa data ficou consagra-
da em alguns países como o Dia Mundial da Ufologia, 
inaugurando a “era moderna” dos discos voadores.

Segundo o autor da matéria, a instituição do Dia 
Nacional da Ufologia possibilitará, também, atrair 
cientistas e pesquisadores sérios para este campo, 
contribuindo para afastar visões preconceituosas e ca-
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ricaturais, bem como evitar relatos de pessoas influen-
ciados por posturas místicas ou distúrbios psicológicos, 
tão ao gosto da imprensa sensacionalista.

Face ao exposto, manifestamo-nos pela aprova-
ção do PL nº 5.141, de 2009.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – De-
putado Átila Lira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 5.141/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.163-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 263/2008 
OFÍCIO (SF) Nº 479/2009

Institui o Dia Nacional do Sistema 
Braille; tendo parecer da Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. ANGELO VANHONI).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em pauta, oriundo do Senado 
Federal, onde foi proposto originalmente pelo Senador 
Flávio Arns (PT-PR), propõe a instituição do “Dia Na-
cional do Sistema Braille”, que ocorrerá, anualmente, 
no dia 08 de abril, em alusão à data natalícia de José 

Alvares de Azevedo, que introduziu o referido sistema 
no Brasil ainda na segunda metade do século XIX.

No Senado Federal, a proposição recebeu pa-
recer favorável nos termos do relatório oferecido pelo 
Senador Cristóvam Buarque (PDT-DF). Chegando a 
esta Casa Legislativa, e com base no art. 54 do Regi-
mento Interno, o projeto foi distribuído às Comissões de 
Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC).

Durante o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por 
designação da Presidência da CEC, a elaboração do 
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

No calendário das efemérides brasileiras, há da-
tas as mais variadas com diferentes finalidades. Umas 
objetivam homenagear uma determinada categoria 
profissional (15 de outubro- Dia do Professor), outras 
pretendem rememorar uma figura marcante de nosso 
passado (21 de abril- Tiradentes) ou fato político da 
História Pátria (15 de novembro- Implantação do regi-
me republicano no Brasil). 

Há, também, aquelas que tem por finalidade bá-
sica resgatar o papel de luta em prol da conquista da 
cidadania de determinados segmentos da sociedade 
que, no decorrer de nosso processo histórico, foram 
excluídos ou marginalizados (20 de novembro- Dia da 
Consciência Negra). Outras, por sua vez, objetivam mo-
bilizar a sociedade e o poder público para uma reflexão 
crítica acerca de um dado problema e a necessidade 
de formular políticas públicas que objetivem atender 
a essa demanda social. 

A presente proposição se enquadra nessa úl-
tima categoria ao instituir a “Dia Nacional do Sis-
tema Braille”. Esse sistema foi desenvolvido pelo 
jovem francês Louis Braille que, aos 16 anos, vítima 
da cegueira desde os dez anos, criou um dos mais 
importantes instrumentos de inclusão social para as 
pessoas com deficiência visual. Segundo o autor da 
proposição, o “Braille é um sistema universal de 
leitura e escrita, formado por um código de ses-
senta e três sinais, que toma por base a combi-
nação de seis pontos em relevo, constituídos de 
valores simbólicos, possibilitando ao cego o aces-
so às diversas áreas do conhecimento humano, 
tais como a informática, a literatura, a música e 
às ciências em geral”.

Vale ressaltar que a legislação brasileira vigente 
(Lei nº 10.098, de 19.12.2000), ao estabelecer nor-
mas gerais e critérios básicos para a promoção da 
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acessibilidade das pessoas portadoras de deficiên-
cia, reconhece o Braille como um dos meios capazes 
de promover o seu acesso às fontes de informação e 
conhecimento. 

Essa proposição tem uma peculiaridade que a 
difere de tantas outras que já passaram por essa Co-
missão. Além de se constituir em uma efeméride ao 
resgatar a memória de importantes figuras pioneiras 
na defesa das pessoas cegas – Louis Braille e José 
Álvares de Azevedo, ela aproveita a data para induzir 
as entidades públicas e privadas a promoverem uma 
série de ações que permitam dar maior visibilidade 
aos milhares de brasileiros acometidos de alguma 
deficiência visual. 

Nesse sentido, a data de 8 de abril servirá para, 
entre outros objetivos, fortalecer o debate social acerca 
dos direitos da pessoa cega, e a sua plena integração 
na sociedade; promover a inserção da pessoa cega 
no mercado de trabalho; difundir orientações sobre a 
prevenção da cegueira, bem como informações sobre 
a acessibilidade material, à informação e à comunica-
ção, pela aplicação de novas tecnologias; incentivar a 
produção de obras em Braille e promover a capaci-
tação de profissionais para atuarem na habilitação e 
reabilitação da pessoa cega, bem como na editoração 
de textos em Braille.

Face à relevância da matéria, votamos pela apro-
vação do PL nº 5.163, de 2009.

Sala da Comissão, de julho de 2009. – Deputado 
Angelo Vanhoni, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.163/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Angelo Vanhoni.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.165-A, DE 2009 
(Do Sr. Jefferson Campos)

Dispõe sobre estágios como com-
ponente curricular do curso superior de 
graduação em Psicologia; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação, com emenda (relator: DEP. ALEX 
CANZIANI).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei n° 5165, de 2009, de autoria do 
Deputado Jefferson Campos, visa a aprimorar a legis-
lação brasileira sobre estágios curriculares, no sentido 
de tornar componente curricular obrigatório estágio a 
ser realizado pelos estudantes de cursos superiores 
de graduação em Psicologia em empreendimentos ou 
projetos de interesse social.

O PL foi distribuído às Comissões de Educação 
e Cultura – CEC e de Constituição e Justiça e de Cida-
dania – CCJC (art. 54, RICD). Sua tramitação segue o 
regime ordinário, sujeito à apreciação conclusiva pelas 
Comissões (Art. 24, II RICD).

Na CEC a matéria não recebeu emendas no pra-
zo regimental. Cabe examiná-la sob a ótica do mérito 
educacional e cultural, com Parecer de minha autoria, 
por designação do Presidente da Comissão.

 
II – Voto do Relator

O psicólogo, sem dúvida, quando presente em 
atividades escolares, de modo especial em empreen-
dimentos ou projetos de interesse social das escolas, 
dá uma garantia de atendimento correto aos múltiplos 
problemas encontrados pelos educadores na sua ro-
tina diária. 

Desajuste escolar, desequilíbrio emocional, vio-
lência, gravidez precoce e uso de drogas são apenas 
alguns dos problemas que assaltam crianças e jovens, 
demandando atenção especial, de ordem psicológica, 
inclusive com extensão aos pais e professores, que fi-
cam sob estresse emocional e social, sem saber como 
lidar com essas situações de modo a evitar ou aliviar 
traumas psicológicos.
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A proposição em exame tem grande mérito edu-
cacional e cultural por enfatizar a obrigatoriedade do 
estágio de estudantes de graduação em Psicologia em 
empreendimentos ou projetos de interesse social. 

O autor da proposta objeto deste Parecer come-
te um equívoco ao citar no Parágrafo único do art. 1º 
diplomas legais hoje substituídos pela Lei nº 11.788, 
de 2008 – Lei do Estágio. Daí a Emenda Substitutiva 
aqui oferecida.

Posto isso, voto pela aprovação, – no julgamento 
de mérito educacional e cultural que compete exclusi-
vamente à CEC -, do Projeto de Lei nº 5165, de 2009, 
de autoria do Deputado Jefferson Campos, com uma 
Emenda Substitutiva. 

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Depu-
tado Alex Canziani, Relator.

 
Emenda Substitutiva

Substitua-se no Parágrafo único do art. 1º do Pro-
jeto de Lei a Lei nº 6494, de 7 de dezembro de 1977, 
e o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, pela 
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Depu-
tado Alex Canziani, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
emenda, o Projeto de Lei nº 5.165/2009, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Alex Canziani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.360-A, DE 2009 
(Do Sr. Laerte Bessa)

Institui o Dia Nacional da Aviação dos 
Corpos de Bombeiros Militares; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultura, 

pela aprovação (relator: DEP. PINTO ITA-
MARATY).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do nobre 
Deputado Laerte Bessa, propõe a instituição do dia 9 
de agosto como Dia Nacional da Aviação dos Corpos 
de Bombeiros Militares. Tem em vista homenagear os 
três bombeiros militares – o Tenente-Coronel Luiz Hen-
rique Andrade Barbosa, o Major José Frederico Assun-
ção Magalhães e o Tenente Lélio Antônio da Rocha -, 
falecidos em acidente aéreo ocorrido em Brasília, em 
9/8/2007, quando em missão de resgate. Dessa forma, 
serão homenageados todos os Bombeiros Militares do 
Brasil que tiveram suas vidas bruscamente interrom-
pidas em atos de serviço. 

A Mesa Diretora enviou o Projeto às Comissões 
de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em atendimento ao 
Regimento Interno. (Art. 54 RICD). A Proposição está 
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões e 
tramita em regime ordinário.

Na CEC o Projeto deu entrada em 3/6/2009 e não 
recebeu emendas no prazo regulamentar. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Jornal de Brasília do dia 7 de agosto de 2008 
trazia em suas páginas a notícia de que o governador 
do Distrito Federal prestara, em cerimônia no Clube 
do Exército, realizada na véspera e organizada pela 
Secretaria da Segurança Pública, homenagem a fa-
miliares de policiais e bombeiros mortos ou feridos 
em serviço e a outras personalidades civis e militares. 
No momento mais tocante da cerimônia, familiares de 
três bombeiros mortos em um acidente de helicóptero, 
um ano antes, receberam do secretário de Segurança 
medalhas de ouro, por terem seus parentes falecido 
em serviço. O major Luiz Henrique Andrade Barbosa, 
o capitão José Frederico Assunção Magalhães, ambos 
de 35 anos, e o sargento Lélio Antônio da Rocha, 42, 
morreram depois de o helicóptero em que estavam ter 
caído e explodido. O grupo de militares tentava resga-
tar o corpo de uma mulher em local de difícil acesso, 
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nos arredores da capital da República e ests notícia 
gerou consternação geral. 

Essa cerimônia noticiada era apenas uma singela 
e merecida homenagem que reverenciava a memória 
dos três bravos servidores brasileiros mortos em servi-
ço em 9/8/2007. Entretanto eles representam somente 
uma pequena amostra do que acontece com inúmeros 
outros companheiros que, em ação militar de salvamen-
to de terceiros, acabam por alguma razão – e elas são 
inúmeras... – perdendo as suas próprias vidas.

Portanto entendo ser muito justa a homenagem 
que o nobre Deputado Laerte Bessa deseja prestar a 
esses bravos soldados da Nação, elegendo o dia 9 de 
agosto anualmente como o Dia Nacional da Aviação 
dos Corpos de Bombeiros Militares, para que todos 
possam honrar a memória de tantos quantos perdem 
suas vidas durante missões de salvamento e resgate 
de tantos cidadãos brasileiros, em todos os recantos 
do País. Meu voto é então pela aprovação do PL nº 
5.360, DE 2009.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2009. – De-
putado Pinto Itamaraty, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.360/2009, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Pinto Itamaraty.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, 

Lobbe Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex 
Canziani, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Arios-
to Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, 
Iran Barbosa, João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho 
Maluly, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem 
Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, 
Angela Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos 
Setim, Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de 
Matos e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.491-A, DE 2009 
(Do Ministério Público da União) 

MENSAGEM PGR/GAB/Nº 02/2009

Dispõe sobre a criação de cargos e 
funções nos Quadros de Pessoal dos ra-
mos do Ministério Público da União; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-

ção, com emenda (relator: DEP. LUCIANO 
CASTRO).

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 Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.491, de 2009, de autoria do 
Ministério Público da União (MPU), tem como objetivo 
primordial a criação de três mil setecentos e quarenta 
e nove cargos de provimento efetivo de Analista, três 
mil e cinquenta e cinco cargos de provimento efetivo 
de Técnico, dois mil trezentos e oitenta e um cargos 
em comissão nível CC-2, duzentas e uma funções 
comissionadas nível FC-3, quinhentas e sessenta e 
oito funções comissionadas nível FC-2 e quinhentas 
e vinte e cinco funções comissionadas nível FC-1 nos 
quadros de pessoal dos diversos ramos do MPU, con-
sideradas indispensáveis ao pleno funcionamento das 
suas atividades.

Na sua justificação, o MPU observa que, apesar 
de ser instituição incumbida constitucionalmente da 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses individuais e sociais indisponíveis, relativos 
à cidadania e à probidade administrativa, nunca pode 
contar com uma estrutura de pessoal adequada às 
exigências que inspiraram a sua criação, situação esta 
que se mostra particularmente agravada pelo crescen-
te aumento da demanda por seus serviços verificado 
nos últimos anos.

Tendo em vista este contexto e após um detalhado 
levantamento das necessidades de pessoal no âmbito 
de seus respectivos ramos, o MPU julga que a criação 
dos cargos e funções nos termos propostos, conside-
rados já no seu limite mínimo indispensável, constitui 
a única forma de permitir a continuidade, a contento, 
de suas relevantes funções institucionais.

Em atendimento ao disposto no inciso IV do art 
82 da Lei nº 11.768 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o ano de 2009), de 14 de agosto de 2008, o Con-
selho Nacional do Ministério Público enviou a esta 
Casa cópia da certidão de julgamento e da decisão 
proferida pelo Plenário, relatada pelo Conselheiro Ni-
colao Dino de Castro e Costa Neto, que concluiu pela 
manifestação favorável, sem ressalvas, ao Projeto de 
Lei ora em apreciação.
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No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das ao projeto.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

De acordo com os arts. 127 e 129 da Constituição 
Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, principalmente, a defesa: da ordem jurídica; do re-
gime democrático; dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; do patrimônio público e social; do meio 
ambiente; dos direitos e interesses das populações in-
dígenas; do efetivo respeito dos poderes públicos aos 
direitos assegurados na Constituição, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; e de outros inte-
resses difusos e coletivos .

Nesse sentido, consciente da relevância do seu 
papel institucional de guardião dos direitos constitucio-
nais e de cidadania, em benefício de toda a sociedade 
brasileira, o Ministério Público da União – MPU, atento à 
amplitude e complexidade das suas responsabilidades, 
tem procedido um grande esforço, nos últimos anos, 
para adequar a sua organização interna às demandas 
efetivas enfrentadas.

Diante desse cenário, entendemos ser absoluta-
mente pertinente a preocupação do MPU em ampliar 
os quadros de pessoal dos ramos que o integram, de 
forma a permitir o desenvolvimento, dentro da normali-
dade e celeridade esperadas pela sociedade, de suas 
nobres atribuições constitucionais.

Assim é que concordamos com os termos propos-
tos, já aprovados pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público, no sentido de ampliar a atual estrutura dos 
Quadros de Pessoal do Ministério Público Federal, do 
Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público 
Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios, por meio da criação de três mil setecentos e 
quarenta e nove cargos de provimento efetivo de Ana-
lista, três mil e cinquenta e cinco cargos de provimento 
efetivo de Técnico, dois mil trezentos e oitenta e um 
cargos em comissão nível CC-2, duzentas e uma fun-
ções comissionadas nível FC-3, quinhentas e sessenta 
e oito funções comissionadas nível FC-2 e quinhentas 
e vinte e cinco funções comissionadas nível FC-1, con-
sideradas indispensáveis ao pleno funcionamento das 
suas respectivas atividades jurisdicionais.

Contudo, considerando o expressivo número de 
cargos e funções criados e o volume de recursos ne-
cessários para sua provisão, julgamos conveniente 
introduzir uma emenda no sentido de estabelecer um 
cronograma de provisão das vagas criadas, limitando 
a aplicação das respectivas despesas demandadas ao 
percentuais máximos de 25% no primeiro ano, 50% no 

segundo ano, 75% no terceiro ano e 100% no quarto 
ano, contados a partir de 2011, em virtude da ausên-
cia de dotação orçamentária para a implementação 
inicialmente proposta.

Em face das razões expostas, entendemos ser 
meritória e oportuna a proposição ora em análise e 
votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.491, 
de 2009, com a emenda anexa do relator.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Luciano Castro, Relator.

EMENDA

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

“Art. 2º As despesas decorrentes da apli-
cação desta Lei serão escalonadas no prazo 
mínimo de quatro anos, contados a partir de 
2011, com acréscimo máximo anual de 25% 
(vinte e cinco por cento) dos recursos neces-
sários para a provisão da totalidade dos car-
gos e funções criados, e correrão à conta das 
dotações orçamentárias do Ministério Público 
da União.”

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Luciano Castro, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei 
nº 5.491/09, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Luciano Castro.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela 

D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almei-
da, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, 
Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, 
Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernan-
des, Gladson Cameli e Maria Helena.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.652-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 369/03 
OFÍCIO Nº 1.369/09 (SF)

Dispõe sobre títulos da dívida dos 
agronegócios e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
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mento Rural, pela aprovação (relator: DEP. 
WALDEMIR MOKA).

Despacho: Às Comissões de: Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural; Finanças E Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Sena-
dor Alvaro Dias, autoriza as cooperativas de crédito, as 
agrícolas e as agroindustriais, bem assim as associa-
ções de produtores rurais e demais pessoas jurídicas 
que operem no setor agroindustrial a emitirem títulos 
da dívida de agronegócios. Os referidos títulos têm por 
finalidade incrementar o financiamento de expansão 
da produção, especialmente das cadeias produtivas 
do setor, melhorar as condições de comercialização e 
reduzir o custo financeiro daquelas atividades. 

Em linhas gerais, são as seguintes as caracterís-
ticas dos títulos da dívida de agronegócios, estabeleci-
das nos arts. 2º e 3º do projeto: prazo de até três anos; 
emissão segundo a modalidade nominativa, negociável 
e transferível com endosso, inclusive transacionáveis 
em pregões de bolsas de mercadorias; valor nominal 
indexado a preços de produtos agropecuários in na-
tura; rendimento definido por deságio sobre o valor de 
face ou por taxa de juros pré-fixada; resgate pelo valor 
nominal ou pelo valor nominal acrescido de juros pré-
fixados; opção de liquidação mediante a entrega de 
produtos agropecuários in natura previamente espe-
cificados; colocação direta dos papéis, em operações 
com interessados específicos, ou mediante leilões 
públicos, acessíveis a pessoas físicas ou jurídicas 
autorizadas a operar nos mercados financeiro e de 
capitais. No caso de liquidação dos papéis mediante 
a entrega de produtos agropecuários, considerar-se-á 
a média dos respectivos preços, no semestre anterior 
ao do vencimento dos títulos. 

O art. 4º do projeto equipara às instituições fi-
nanceiras, para os efeitos legais, as cooperativas de 
crédito, as agrícolas e as agroindustriais, as associa-
ções de produtores rurais e demais pessoas jurídicas 
que operam no setor agroindustrial. 

O PL nº 5.652/2009, que tramita em regime de 
prioridade, sujeita à apreciação conclusiva pelas Co-
missões, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, deverá ser apreciado pelas 
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (mérito); Finanças e Tributação 
(mérito e art. 54 do RICD) e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (art. 54 do RICD). Nenhuma emenda foi 
apresentada ao projeto nesta Comissão. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Temos a honrosa missão de apresentar a esta 
egrégia Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural parecer relativo ao 
Projeto de Lei nº 5.652, de 2009, do Senado Federal, 
que dispõe sobre títulos da dívida de agronegócios e 
dá outras providências. 

A proposição tem por objetivo ampliar as fontes 
de financiamento para o setor do agronegócio, cuja 
contribuição na geração de renda, emprego, divisas, 
estabilização de preços e recursos para usos alterna-
tivos de energia, além de abastecimento interno, é fato 
reconhecido e inegável no fortalecimento dos funda-
mentos da economia nacional, segundo as palavras 
do Senador Alvaro Dias, consignadas na justificação 
do projeto de sua autoria. 

Ainda segundo o ilustre Senador, apesar dos re-
centes incrementos na oferta de crédito agrícola oficial, 
faz-se mister a criação de mecanismos financeiros 
alternativos, sob um regime de competição entre as 
várias fontes e fornecedores de recursos, de modo a 
reduzir – pela via financeira – os custos agroindustriais. 
Do contrário, os aumentos de produtividade e gigan-
tescos esforços dos operadores do agronegócio po-
derão ser absorvidos pela órbita financeira, mediante 
a cobrança de juros incompatíveis com a rentabilidade 
possível e competitiva da área produtiva. 

Entendemos ser pertinente a proposta contida 
no projeto de lei ora analisado, considerando que o 
surgimento de novo instrumento de crédito poderá 
efetivamente impulsionar o setor do agronegócio e 
contribuir para tornar a atividade agropecuária mais 
rentável e competitiva. Por meio do título proposto, co-
operativas de crédito, agropecuárias ou agroindustriais, 
associações e outras pessoas jurídicas poderão bus-
car novos recursos no mercado e canalizá-los para a 
atividade produtiva. A dinâmica da economia e as leis 
do mercado nos levam a esperar que, com o aumen-
to da concorrência, reduzam-se as taxas de juros, em 
benefício do setor produtivo. 

Os mecanismos de emissão e resgate dos títulos 
da dívida de agronegócios, já referidos no relatório, 
dão a esses papéis a necessária flexibilidade para que 
possam viabilizar-se e constituir uma opção atrativa 
no mercado de derivativos. Examinada sob a ótica do 
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desenvolvimento do setor agropecuário, a proposição 
se nos afigura efetivamente meritória. 

Considerando ser competência exclusiva da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania a 
apreciação da matéria quanto ao aspecto redacional, 
sugerimos aos parlamentares membros daquele dou-
to Órgão Técnico que, ao examinarem a proposição, 
considerem a possibilidade de se substituir, por meio 
de emenda de redação, a expressão “agronegócios” 
(no plural) pelo termo singular “agronegócio”, que já 
encerra a noção do coletivo. O dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa registra essa palavra no singular, 
à qual atribui o seguinte significado: “conjunto de ope-
rações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário 
até a comercialização”. 

Cumpre registrar, ademais, que o termo “agrone-
gócio”, utilizado no idioma português, deriva do inglês 
“agribusiness”, definido em 1957 por Davis e Goldberg, 
da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da 
América, como sendo “a soma total das operações de 
produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as 
operações de produção nas unidades agrícolas; e o 
armazenamento, o processamento e a distribuição dos 
produtos agrícolas e dos itens com eles produzidos” 
(DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A Concept of Agribusi-
ness. Boston: Harvard University, 1957). 

Com base no exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.652, de 2009. 

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Waldemir Moka, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.652/2009, 
contra os votos dos Deputados Nazareno Fonteles e 
Anselmo de Jesus, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Waldemir Moka.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fábio Souto – Presidente, Wandenkolk Gonçalves 

e Luis Carlos Heinze – Vice-Presidentes, Anselmo de 
Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso Maldaner, 
Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Flá-
vio Bezerra, Leonardo Vilela, Lira Maia, Luciana Costa, 
Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, 
Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Tatico, 
Valdir Colatto, Waldemir Moka, Zonta, Betinho Rosado, 
Carlos Alberto Canuto, Dalva Figueiredo, Edson Duarte, 
Eduardo Sciarra, Félix Mendonça, Francisco Rodrigues, 
Geraldo Simões e Lázaro Botelho.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.694-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.268/2009 
MSC Nº 370/2009

Aprova o ato que outorga concessão à 
Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia no Município de Portel, Estado do Pará; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. GERSON PERES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que outorga con-
cessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão em onda média, no Município 
de Portel, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
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lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.694, 
de 2009.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Gerson Peres, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.694/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Col-
bert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano 
José, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, João Almeida, João 
Campos, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, 
José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Itagi-
ba, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ribei-
ro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo Faria de 
Sá, Bruno Araújo, Domingos Dutra, Dr. Rosinha, Ed-
son Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
João Magalhães, Luiz Couto, Major Fábio, Marcos 
Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bornier, Paulo 
Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio 
Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.695-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.267/2009 
MSC Nº 310/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Sociedade Comunicação Cul-
tura e Trabalho para executar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. MARCELO 
ORTIZ).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 217, de 27 de abril de 2009, que outorga 
permissão à Fundação Sociedade Comunicação Cul-
tura e Trabalho para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
metne educativos, no Município de Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.695, de 2009.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009. – De-
putado Marcelo Ortiz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.695/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Marcelo Ortiz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.707-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.366/2009 
MSC Nº 420/2009

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Haragon de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de 
Pompéia, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. JEFFERSON CAMPOS).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 451, 17 de julho de 2008, que outorga 
permissão à Sistema Haragon de Comunicação Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Pompéia, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.707, 
de 2009.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.707/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Jefferson Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.710-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.343/2009 
MSC Nº 409/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Guapé Stúdio 94 FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Guapé, Estado de Mi-
nas Gerais; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. MAURO LOPES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 490, de 13 de agosto de 2008, que 
autoriza a Associação Guapé Stúdio 94 FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Guapé, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.710, 
de 2009.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Mauro Lopes, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.710/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Mauro Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.715-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.324/2009 
MSC Nº 410/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Amigos de Barroso a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Barroso, Es-
tado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
MAURO LOPES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 588, de 16 de setembro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos de Barro-
so a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Barroso, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.715, 
de 2009.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Mauro Lopes, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.715/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Mauro Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.731-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.282/2009 
MSC Nº 406/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária dos Amigos de 
Iomerê a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Iomerê, Estado de Santa Catarina; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. FERNANDO CORUJA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 623, de 19 de setembro de 2008, 
que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos 
Amigos de Iomerê a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Iomerê, Estado de San-
ta Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.731, 
de 2009.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Fernando Coruja, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.731/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.746-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.270/2009 
MSC Nº 370/2009

Aprova o ato que outorga concessão 
à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no Município de Tomé-Açu, 
Estado do Pará; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. GERSON 
PERES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o Decreto s/n de 27 
de fevereiro de 2009, que outorga concessão à Beija-
Flor Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão em onda média, no Município de Tomé-
Açú, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.746, 
de 2009.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 2009. – De-
putado Gerson Peres, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.746/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, 
Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando 
Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, João Almeida, João Campos, João Pau-
lo Cunha, José Carlos Aleluia, José Genoíno, Magela, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Márcio França, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Re-
gis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Domingos 
Dutra, Dr. Rosinha, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, 
Eduardo Lopes, João Magalhães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Marcos Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bor-
nier, Paulo Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, 
Sergio Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.750-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.297/2009 
MSC Nº 408/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Vera Cruz a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Vera Cruz, Estado de São Paulo; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. JOSÉ GENOÍNO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 685, de 14 de outubro de 2008, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Vera Cruz a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Vera Cruz, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.750, 
de 2009.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2009. – De-
putado José Genoíno, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.750/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado José Genoíno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Col-
bert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Emiliano 
José, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, João Almeida, João 
Campos, João Paulo Cunha, José Carlos Aleluia, 
José Genoíno, Magela, Marçal Filho, Marcelo Itagi-
ba, Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ribei-
ro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Arnaldo Faria de 
Sá, Bruno Araújo, Domingos Dutra, Dr. Rosinha, Ed-
son Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
João Magalhães, Luiz Couto, Major Fábio, Marcos 
Medrado, Moreira Mendes, Nelson Bornier, Paulo 
Rattes, Roberto Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio 
Petecão e Silvio Costa.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da 47ª Reunião Ordinária realizada em 23 
de setembro de 2009.

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e três 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Silas Câmara – Presidente; Sergio Petecão, Sebastião 
Bala Rocha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes; 
Antonio Feijão, Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, 
Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Donadon, Nil-
son Pinto e Perpétua Almeida – Titulares; Anselmo 
de Jesus, Eduardo Valverde, Francisco Praciano, Lú-
cio Vale, Lupércio Ramos, Marcio Junqueira, Marinha 
Raupp, Vanessa Grazziotin, Wandenkolk Gonçalves 
e Zequinha Marinho – Suplentes.Deixaram de com-
parecer os Deputados Asdrubal Bentes, Fernando 
Melo, Henrique Afonso, Washington Luiz e Zé Vieira. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas da Quadragésima Quinta Reunião 
Ordinária de Audiência Pública, realizada em 15 de 
setembro de 2009 e da Quadragésima Sexta Reunião 
Ordinária Deliberativa, realizada em 16 de setembro 
de 2009. Com a distribuição de cópias aos presentes, 
a Deputada Janete Capiberibe solicitou a dispensa da 
leitura das atas. Em votação, as atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: O Presidente comunicou a realização 
dia 18 de setembro das etapas estaduais que prece-
dem o III Simpósio Amazônia: desenvolvimento sus-
tentável e mudanças climáticas. No Acre e Rondônia 
foram coordenadas pelo Deputado Sérgio Petecão e 
Deputado Eduardo Valverde, respectivamente. Co-
municou também a realização da segunda etapa do 
evento em Mato Grosso no dia 21, coordenada pelo 
Deputado Valtenir Pereira e no dia 22 a realização da 
última etapa estadual em Boa Vista (RO), coordena-
da pelos Deputados Neudo Campos e Maria Helena. 
Ressaltou que as propostas e sugestões que vêm 
sendo apresentadas pelos estados da Amazônia serão 
valiosos subsídios a nortear os trabalhos do III Sim-
pósio Amazônia: desenvolvimento sustentável e 
mudanças climáticas. ORDEM DO DIA: A – Matéria 
Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 580/09 – da 
Sra. Janete Capiberibe – que “requer nos termos do 
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Art. 52 do RICD, a inclusão na Ordem do Dia da Co-
missão, para apreciação imediata, do Requerimento 
nº 581/2009”. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 
581/09 – da Sra. Janete Capiberibe – que “solicita seja 
realizada audiência pública com a finalidade de discutir 
o fornecimento de energia elétrica nos municípios de 
Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e outros, no 
estado do Amapá”. APROVADO. B – Requerimentos: 
3 – REQUERIMENTO Nº 573/09 – do Sr. Silas Câ-
mara – que “requer a realização de audiência pública 
na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, com a presença do Minis-
tro da Previdência Social; do Presidente da Funai; do 
Presidente da Confederação Nacional de Pesca e um 
representante dos extrativistas do Brasil, para discutir 
o acordo de cooperação técnica firmado entre o Mi-
nistério Previdência Social e a FUNAI, que permitirá o 
reconhecimento automático dos direitos previdenciários 
dos povos indígenas, extrativistas e segurados espe-
ciais”. APROVADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 574/09 
– d o Sr. Silas Câmara – que “requer ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, Michel Temer, a realização, 
anualmente, de Sessão Solene em homenagem ao 
Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, ou 
em dias úteis próximos a essa data”. APROVADO. 5 
– REQUERIMENTO Nº 576/09 – do Sr. Silas Câmara 
– que “requer a realização de audiência pública com a 
presença do Procurador da República no Amazonas, 
senhor Thales Messias Pires Cardoso, dos governa-
dores, prefeitos, deputados – estaduais e federais – e 
de representantes de ONG’s que atuam na Amazônia 
para discutirem o PLP nº 351/2002 – (FPE VERDE), 
de autoria da Senadora Marina Silva”. APROVADO. 6 
– REQUERIMENTO Nº 579/09 – do Sr. Silas Câmara 
– que “requer sejam convidados, para audiência pú-
blica nesta Comissão, Representante do Ministério da 
Previdência Social; Presidente da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA), Francisco Danilo Bastos Fortes; 
o Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
Márcio Freitas de Meira; o Coordenador-Geral da Co-
ordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB), Jesinaldo Barbosa Cabral; o Co-
ordenador do Programa Luz Para Todos; o Coorde-
nador do Programa Bolsa Família; e o Representante 
do Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Inte-
lectual (INBRAPI), Álvaro Tukano, para explicarem a 
crise na saúde indígena no município de São Gabriel 
da Cachoeira (AM), na área conhecida como Cabeça 
do Cachorro, com níveis de mortalidade infantil iguais 
aos dos países mais pobres da África”. APROVADO. 
SUBSCREVEU O REQUERIMENTO A DEPUTADA 
JANETE CAPIBERIBE. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 7 – PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.642/09 – da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
– que “autoriza a União a ceder ao Estado de Rondô-
nia, a título de utilização gratuita, imóvel rural de sua 
propriedade, situado na Gleba Jacy-Paraná, no Muni-
cípio de Porto Velho”. RELATOR: Deputado ANSELMO 
DE JESUS. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. D – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.733/09 – do 
Senado Federal – Valdir Raupp – (PLS 349/2007) – que 
“dispõe sobre a Criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Guajará-Mirim, 
no Estado do Rondônia”. (Apensado: PL 5387/2009) 
RELATOR: Deputado SERGIO PETECÃO. PARECER: 
pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 5387/2009, 
apensado. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 9 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Marinho – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e do Tocantins 
– CODEVAT – e dá outras providências”. RELATORA: 
Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: Parecer da 
Relatora Substituta, Dep. Dalva Figueiredo (PT-AP), pela 
rejeição deste. Vista conjunta aos Deputados Antonio 
Feijão e Marcelo Serafim, em 16/09/2009. RETIRADO 
DE PAUTA PELA RELATORA. 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.999/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “dis-
põe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 
do Encontro das Águas, no Estado do Amazonas, e 
dá outras providências”. RELATORA: Deputada MA-
RIA HELENA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA PELO AUTOR. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
5.375/09 – do Sr. Giovanni Queiroz – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Marabá, Estado do Pará”. RE-
LATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 12 – PROJETO DE LEI Nº 5.391/09 – da 
Sra. Perpétua Almeida – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. RE-
LATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar o Presidente, Deputado Silas Câmara, agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às dez 
horas e quarenta e nove minutos. E, para constar, eu                
, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Silas Câmara             , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 48ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica Conjunta da Comissão da Amazônia, Integra-
ção Nacional e de desenvolvimento regional com 
a comissão de meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável realizada em 24 de setembro de 2009

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e 
quatro de setembro de dois mil e nove, reuniram-se 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional (CAINDR) e a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMA-
DS) no Anexo II, Plenário 08 da Câmara dos Deputa-
dos, com a presença dos Senhores Deputados Sebas-
tião Bala Rocha, Márcio Marinho e Valtenir Pereira da 
CAINDR e os Deputados Edson Duarte, Paulo Roberto 
Pereira, Roberto Rocha e Sarney Filho, como membros 
da CMADS. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antonio Feijão, Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, 
Fernando Melo, Henrique Afonso, Janete Capiberibe, 
Marcelo Serafim, Maria Helena, Natan Donadon, Nilson 
Pinto, Perpétua Almeida, Sergio Petecão, Silas Câmara, 
Washington Luiz, Zé Vieira, membros da CAINDR e os 
Deputados Jurandy Loureiro, Aline Corrêa, Leonardo 
Monteiro, Fernando Marroni, Mário de Oliveira, Homero 
Pereira, Paulo Piau, Moacir Micheletto, Rebecca Gar-
cia, Paulo Roberto Pereira, Zé Geraldo, Paulo Teixeira, 
Valdir Colatto, Zezéu Ribeiro, André de Paula, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Arnaldo Jardim, Gervásio Silva, 
Cezar Silvestri, Jorge Khoury, Germano Bonow, Mar-
cos Montes, Luiz Carreira, Marina Maggessi, Moreira 
Mendes, Rodovalho, Givaldo Carimbão, Miro Teixeira, 
Antônio Roberto, Wandenkolk Gonçalves e Fernando 
Gabeira, membros da CMADS. Compareceu ainda o 
Deputado Dr. Talmir como não membro das CMADS/
CAINDR. Estiveram presentes como convidados o 
Subsecretário de Desenvolvimento Sustentável da Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (SAE-PR), Senhor Alberto Carlos Lourenço 
Pereira e a Gerente do Grupo Katoomba na América 
Tropical, Senhorita Hannah Murray. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, Deputado Roberto Rocha, declarou 
abertos os trabalhos da audiência pública para deba-
ter a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E 
POTENCIAIS MERCADOS DE CARBONO PARA A 
AMAZÔNIA.” em atendimento aos Requerimentos Nº 
549/09, do deputado Silas Câmara (CAINDR) e 267/09, 
do deputado Roberto Rocha (CMADS). Para compor 
a Mesa convidou os expositores, facultando a palavra, 
inicialmente, ao Senhor Alberto Carlos Lourenço Perei-

ra. Em seguida, o Deputado Roberto Rocha passou o 
comando dos trabalhos ao 2º Vice-Presidente da Co-
missão da Amazônia, Deputado Sebastião Bala Rocha, 
que, imediatamente, concedeu a palavra ao Deputa-
do Sarney Filho, titular da CMADS, que questionou o 
palestrante, Senhor Carlos Alberto Lourenço Pereira. 
Após o expositor responder aos questionamentos do 
Deputado Sarney Filho, o Deputado Sebastião Bala 
Rocha concedeu a palavra à expositora Hannah Murray, 
do Grupo Katoomba na América Tropical. Após uma 
longa e esclarecedora apresentação da palestrante 
internacional, senhorita Hannah Murray, o Presidente 
em exercício, Deputado Asdrubal Bentes, concedeu a 
palavra aos participantes da audiência pública, senho-
res Dalton Torres Filho, Assessor Parlamentar; Donald 
Sayer, Professor da UNB; Clímaco César, Professor; 
Luciano Lopes Reis; Rafael Arantes e o Consultor 
Legislativo da Câmara, Maurício Borato. Encerrado 
o debate, passou a palavra aos expositores para as 
considerações finais sobre a “prestação de serviços 
ambientais e potenciais mercados de carbono para a 
Amazônia”. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente em Exercício, Deputado Asdrubal 
Bentes, da CAINDR, encerrou os trabalhos às doze 
horas e quarenta e oito minutos. E para constar, eu                  
, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Silas Câmara                 , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
 ABASTECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO RURAL – CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordi-
nária (Audiência Pública) realizada em 22 de se-
tembro de 2009

Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do 
dia vinte e dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-
se a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Anexo II, Plenário 06 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Wandenkolk Gonçalves, Luis Carlos 
Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presidentes; Anselmo 
de Jesus, Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte 
Nogueira, Flávio Bezerra, Jairo Ataide, Luciana Costa, 
Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Nazareno Fon-
teles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Valdir Colatto 
e Zonta – Titulares; Antonio Carlos Mendes Thame, 
Carlos Alberto Canuto, Eduardo Amorim, Ernandes 
Amorim, Francisco Rodrigues, Jerônimo Reis, Paulo 
Piau, Silvio Lopes e Veloso – Suplentes. Comparece-
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ram também os Deputados José Fernando Aparecido 
de Oliveira e Nelson Marquezelli, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Lu-
pion, Antônio Andrade, Assis do Couto, Benedito de 
Lira, Beto Faro, Cezar Silvestri, Dagoberto, Fábio Sou-
to, Fernando Coelho Filho, Homero Pereira, Humber-
to Souto, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, 
Moises Avelino, Moreira Mendes, Osvaldo Reis, Pedro 
Chaves, Tatico, Vitor Penido, Waldemir Moka e Zé Ge-
rardo. Justificou a ausência o Deputado Vitor Penido. 
O Vice-Presidente, Deputado Luis Carlos Heinze, de-
clarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos e 
esclareceu que a reunião se destinava a debater so-
bre o “Projeto de Lei nº 1.187/07, do Deputado Valdir 
Colatto, que dispõe sobre a produção, o comércio, o 
registro, a padronização, a classificação, o controle, a 
certificação, a inspeção e fiscalização de cachaça e 
da aguardente de cana-de-açúcar e dá outras provi-
dências”. Dando andamento, o Presidente esclareceu 
as regras para os trabalhos, informou que a lista de 
inscrição para os debates estava à disposição dos Se-
nhores Deputados e convidou para compor a mesa os 
Senhores Expositores: Carlos Lima – Diretor-Executivo 
do Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC; Wolfang 
Arndt Willi Schrader – Sócio-Proprietário do Armazém 
Vieira de Santa Catarina; Adolar Fruwruck – Produtor 
de Cachaça de Luiz Alves/SC; Murilo Albernaz – Pre-
sidente da Federação Nacional das Associações dos 
Produtores de Cachaça de Alambique de Minas Gerais; 
Alexandre Wagner da Silva – Presidente da Associação 
Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade – 
AMPAQ e Trajano Raul Ladeira de Lima – Presidente 
da Cooperativa Central dos Produtores de Cachaça 
de Alambique de MG. Prosseguindo, o Presidente 
concedeu a palavra, pela ordem, ao Deputado Valdir 
Colatto, autor do Requerimento nº 427/09, que deu 
origem a presente reunião e, para suas exposições 
iniciais, aos Senhores: Carlos Lima, Murilo Albernaz, 
Wolfang Arndt Willi Schrader e Alexandre Wagner da 
Silva. Necessitando ausentar-se, o Presidente passou 
a condução dos trabalhos ao Deputado Valdir Colatto, 
que franqueou a palavra ao Senhor Trajano Raul La-
deira de Lima e, logo após, transferiu a condução dos 
trabalhos ao Deputado Paulo Piau, que cedeu a palavra 
ao Senhor Adolar Fruwruck e, em seguida, ao Depu-
tado Valdir Colatto, autor do Requerimento nº 427/09. 
Dando seguimento, o Presidente, obedecendo a lista 
de inscrições para os debates, cedeu a palavra aos 
Deputados: Zonta, Leandro Sampaio, José Fernando 
Aparecido de Oliveira e Moacir Micheletto. Precisan-
do ausentar-se, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
passou a condução dos trabalhos ao Deputado Valdir 
Colatto, que franqueou a palavra ao Senhor Ricardo 

Gonçalves – Diretor Superintendente da Companhia 
Müller de Bebidas e à Senhora Maria das Vitórias Ca-
valcanti – Diretora de Produto e Relações Externas da 
Engarrafamento Pitú Ltda. Prosseguindo, o Presidente 
cedeu a palavra, para suas considerações finais, ao 
Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira e aos 
Senhores: Murilo Albernaz, Carlos Lima e Trajano Raul 
Ladeira de Lima. Finalizando, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezes-
sete horas e dezenove minutos, antes, porém, convidou 
os membros a participarem de Reunião Deliberativa 
Ordinária, quarta-feira, dia vinte e três de setembro 
do corrente, às dez horas, no Plenário seis, do Anexo 
II desta Casa. O inteiro teor foi gravado, passando as 
notas taquigráficas a integrarem o acervo documental 
desta reunião. E para constar, eu                , Moizes Lobo 
da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente em exercício, 
Deputado Luis Carlos Heinze                  , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1544/09
DATA: 22/09/2009
INÍCIO: 14h57min
TÉRMINO: 17h19min
DURAÇÃO: 02h21min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02h21min
PÁGINAS: 48
QUARTOS: 29
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
CARLOS LIMA – Diretor-Executivo do Instituto 

Brasileiro da Cachaça – IBRAC.
MURILO ALBERNAZ – Presidente da Fede-

ração Nacional das Associações dos Produtores 
de Cachaça de Alambique do Estado de Minas 
Gerais.

WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER – Só-
cio-Proprietário do Armazém Vieira de Santa Ca-
tarina.

ALEXANDRE WAGNER DA SILVA – Presidente 
da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça 
de Qualidade – AMPAQ.

TRAJANO RAUL LADEIRA DE LIMA – Presi-
dente da Cooperativa Central dos Produtores de 
Cachaça de Alambique de Minas Gerais.

ADOLAR FRUWRUCK – Produtor de Cachaça 
de Luiz Alves, Estado de Santa Catarina.

RICARDO GONÇALVES – Diretor-Superinten-
dente da Companhia Müller.
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MARIA DAS VITÓRIAS CAVALCANTI – Vice-
Presidenta do Conselho Deliberativo do IBRAC.

SUMÁRIO: Discussão sobre o Projeto de Lei 
nº 1.187, de 2007, que “dispõe sobre a produção, o 
comércio, o registro, a padronização, a classificação, 
o controle, a certificação, a inspeção e a fiscalização 
da cachaça e da aguardente de cana-de-açúcar e dá 
outras providências”.

OBSERVAÇÕES
Houve exibição de imagens.
Houve intervenção fora do microfone. Inau-

díveis.
Há palavra ininteligível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Senhoras e senhores, boa tarde. 
Declaro aberta a reunião de audiência pública 

da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para discutir o Projeto de Lei nº 1.187, de 
2007, do Deputado Valdir Colatto, que “dispõe sobre 
a produção, o comércio, o registro, a padronização, a 
classificação, o controle, a certificação, a inspeção e 
a fiscalização da cachaça e da aguardente de cana-
de-açúcar e dá outras providências”.

Esta audiência pública foi proposta pelo autor do 
projeto, Deputado Valdir Colatto, do PMDB de Santa 
Catarina. 

Foram convidados a participar desta audiência 
os Srs. Dr. Carlos Lima, Diretor-Executivo do Instituto 
Brasileiro da Cachaça – IBRAC; Dr. Wolfgang Arndt 
Willi Schrader, sócio-proprietário do Armazém Viei-
ra, de Santa Catarina; Dr. Adolar Fruwruck, Produtor 
de Cachaça de Luiz Alves, Santa Catarina; Dr. Muri-
lo Albernaz, Presidente da Federação Nacional das 
Associações dos Produtores de Cachaça de Alambi-
que de Minas Gerais; Dr. Alexandre Wagner da Silva, 
Presidente da Associação Mineira dos Produtores de 
Cachaça de Qualidade – AMPAQ; Dr. Trajano Raul 
Ladeira de Lima, Presidente da Cooperativa Central 
dos Produtores de Cachaça de Alambique de Minas 
Gerais; Dr. Celito Antonio Bordin, produtor de cachaça 
em Xanxerê, Santa Catarina. 

Solicito que os convidados tomem assento à 
Mesa. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, apenas para colaborar com o início desta reu-
nião, queremos registrar que está conosco o Deputado 
Leandro Sampaio, Relator do projeto, e José Aparecido, 
autor de outro projeto similar. 

Quero dizer aos expositores que não se preocu-
pem em trazer decisões para este ou aquele projeto, 
pois os textos foram apresentados para discussão, e 
assim vamos proceder. Com certeza, a Casa vai re-

ceber as informações, as propostas – o nosso Rela-
tor está aí – e, dentro do que for apresentado nesta 
audiência e dos argumentos levantados pelas partes, 
vamos juntar todo o material e buscar o consenso para 
a relatoria e trâmite do projeto. 

Então, é uma discussão democrática que esta 
Casa faz. Tudo será gravado e, quem quiser, pode deixar 
algum material, pois é importante para que possamos 
fazer esse estudo. 

Quero dizer também que lamentamos a ausência 
de alguns convidados porque a Casa baixou uma nor-
ma determinando que, às terças e quartas-feiras, não 
se paga passagem para as pessoas convidadas pela 
Comissão. Infelizmente, foi uma norma que veio do ex-
Presidente, a qual o Deputado Michel Temer manteve, 
o que dificulta a presença de alguns representantes 
dos setores para virem a estas audiências. Por isso a 
falta de alguns. Mas, com certeza, os presentes estão 
qualificados para trazer luzes a esta Casa; para que 
conheçamos um pouco desse importante produto bra-
sileiro, que é a cachaça. E vamos discutir e organizar 
essa produção, essa economia. Trata-se de um produto 
brasileiro. Vamos regulamentá-lo.

Aqui também está o Dr. Ricardo e o pessoal do 
Ministério da Agricultura, que nos ajudaram no proces-
so da elaboração do projeto. Com certeza, a quatro 
mãos, vamos construir esse projeto, que vai atender 
os anseios da nossa cachaça, tanto a industrial quanto 
a de alambique, a de torre. Enfim, acho que devemos 
resolver o assunto aqui e todos saírem bem e o Brasil 
ter uma lei definitiva para a cachaça e para os apre-
ciadores desse produto brasileiro que, com certeza, é 
muito bom e está divulgado em todo o País. Precisamos, 
então, de uma lei que venha ao encontro da vontade 
de todos para que a nossa cachaça seja reconhecida 
como cachaça brasileira e tenhamos condições de di-
zer que o Brasil tem uma lei da cachaça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Agradeço ao Deputado Valdir Colatto.

Como a Mesa está composta, podemos dar início. 
Lamento por não ter conseguido trazer os companheiros 
do Rio Grande do Sul. Estão representados aqui Santa 
Catarina, Minas Gerais, e acho que os concorrentes 
do Rio Grande do Sul, embora ausentes, certamente 
iriam se somar ao esforço de V.Exa., pois tem cachaça 
boa no Rio Grande. 

Dando início aos trabalhos, quero informar os Par-
lamentares que os expositores terão um prazo de 20 
minutos. Como há muitos expositores, acho que pode-
mos dosar o tempo, pois há prazo suficiente para enri-
quecermos esse projeto que o Deputado Valdir Colatto 
e o Relator estão nos apresentando à discussão. 
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O prazo será de 20 minutos, prorrogáveis a juízo 
da Comissão, não podendo ser aparteados.

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o as-
sunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o 
interpelado igual tempo para responder, facultadas a 
réplica e tréplica pelo mesmo prazo. É vedado ao ora-
dor interpelar qualquer rum dos presentes. 

Concedo a palavra ao Dr. Calos Lima, Diretor-Exe-
cutivo do Instituto Brasileiro de Cachaça – IBRAC. 

O SR. CARLOS LIMA – Boa tarde a todos. Queria 
agradecer pelo convite do Deputado Valdir Colatto ao 
IBRAC, parabenizando S.Exa. também pela iniciativa 
do projeto de lei, assim como parabenizo o Deputa-
do José Aparecido pelo projeto de lei da cachaça. É 
muito importante que haja esse projeto de lei e que o 
setor seja cada vez mais unido em torno desse tema 
tão apaixonante que é a cachaça.

Vou fazer minha exposição em 4 partes, a pri-
meira falando sobre o que é o IBRAC e o que nos 
levou à criação do instituto. Segundo, vou falar sobre 
alguns marcos regulatórios da cachaça e sua evolu-
ção ao longo dos anos; como anda o processo de re-
conhecimento da cachaça no mercado internacional. 
A cachaça, apesar de vários decretos já definirem o 
que é esse produto, a nossa bebida, ainda não é re-
conhecida como bebida tipo exclusivo do Brasil. Daí a 
importância de expor o que está acontecendo hoje no 
ambiente internacional e ter um projeto de lei da ca-
chaça que dê força esse processo de reconhecimento. 
Por último, farei algumas considerações sobre o que 
seria importante estar contemplado em um projeto de 
lei para cachaça.

(Segue-se exibição de imagens.)
O Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC – foi 

criado com 2 objetivos principais: primeiro, trabalhar 
a qualificação do produto na sua melhoria técnica, 
na melhoria das qualidades produtivas e, segundo e 
principal, unir o setor; unir o setor em torno da defesa 
e promoção da cachaça como produto padronizado, 
típico e exclusivo do Brasil.

O IBRAC foi fundado em março de 2006, em uma 
reunião histórica realizada no Forte de Copacabana, 
onde estiveram presentes as principais entidades re-
presentativas do setor da cachaça e os produtores 
individuais. Hoje o IBRAC conta com 37 associados 
diretos, entre entidades de classe e empresas – gran-
des, médias, pequenas e microempresas. 

O IBRAC representa mais de 80% do volume pro-
duzido e comercializado de cachaça no Brasil. Hoje, 
figuram no IBRAC as principais entidades de classe 
do setor; entidades como a ABBA, de São Paulo; a 
ABRABE, de São Paulo; AMPAQ, de Minas Gerais; 

COOCEN, de Minas Gerais; SINDBEBIDAS, de Minas 
Gerais; APAR, de Pernambuco, APRODECANA, do Rio 
Grande do Sul; Sindicado das Indústrias de Bebidas de 
São Paulo; Sindicatos de Bebidas do Ceará.

O IBRAC possui 4 categorias de associados: des-
de produtores, estandardizadores, padronizadores e 
engarrafadores; até associados coletivos, que seriam 
as entidades de classe; e associados institucionais, 
que são órgãos de governo e entidades privadas com 
atividades voltadas a pesquisas. Além disso, o IBRAC 
também possui associados honorários, ou seja, pessoas 
físicas que se destacam no setor da cachaça. 

Quando o IBRAC foi constituído – e foi um grande 
desafio para o setor –, a grande discussão era como 
fazer uma entidade onde estivessem representadas 
grandes, pequenas e microempresas e entidades de 
classe e manter a democracia dentro dessa instituição; 
como construir uma entidade que fosse altamente re-
presentativa para o setor. 

Para tanto, o IBRAC é constituído por um conse-
lho deliberativo, composto por 25 conselheiros, dentre 
os quais 10 são empresas de alambique, 10 são em-
presas de coluna, 4 associados coletivos e 1 membro 
institucional, que é o Ministério da Agricultura. O IBRAC 
possui um processo completamente democrático no 
exercício da sua presidência. Então, a presidência 
do IBRAC é ocupada por 3 anos por um produtor de 
alambique, outros 3 anos por um produtor de coluna, 
e isso garante que o IBRAC seja uma entidade o mais 
democrática possível. Há ainda uma diretoria execu-
tiva composta por produtores de cachaça, e estou na 
condição de Diretor-Executivo do IBRAC. 

A criação do instituto significou um salto de qua-
lidade para o setor e tem como objetivo controlar a 
produção da cachaça, seja ela de coluna ou alambi-
que. O IBRAC defende a cachaça como um produto 
único, independente do aparelho destilador utilizado 
no processo. É a consequência direta do trabalho do 
PBDAC, que foi o antigo programa brasileiro de de-
senvolvimento da aguardente, caninha ou cachaça. 
Ele foi a primeira base de estruturação do setor, que 
na época estava sob o âmbito da ABRABE, que é a 
Associação Brasileira de Bebidas. 

O IBRAC tem como grande missão dar corpo à 
defesa da cachaça em âmbito nacional e internacio-
nal, unindo os produtores e buscando a padronização 
da cachaça. 

Quais são os objetivos prioritários do IBRAC? 
Primeiro, promover, ordenar institucionalmente e co-
laborar com as autoridades competentes no controle 
e regulamentação da cachaça e bebidas derivadas 
da cachaça; segundo, desenvolver ações, sempre em 
parceria com o Governo Federal, visando à proteção, 
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registro e defesa, no Brasil e no exterior, da indicação 
geográfica “cachaça”; terceiro, coordenar e gerir a pu-
blicidade institucional da cachaça e seus derivados, 
entre outros. 

Nesse sentido, quais são as principais priorida-
des do IBRAC? Articulação junto ao Governo Federal 
para redução da carga tributária, principalmente para 
os micro, pequenos e médios produtores.

O IBRAC tem desenvolvido inúmeras ações, tanto 
na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, 
na Receita Federal e em diversos fóruns de discussão, 
buscando meios de reduzir a carga tributária para o 
micro e pequeno produtor de cachaça.

A segunda ação é a articulação, junto ao Go-
verno Federal, para a regularização das cooperativas 
produtoras de cachaça. Nesse sentido, tivemos uma 
última reunião da Câmara Setorial no começo do mês, 
e o posicionamento que nos foi dado, inclusive pelo 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
é o de que estaríamos próximos da solução desse 
problema da falta de regularização das cooperativas 
produtoras de cachaça. 

Terceira ação: aprovação junto à APEX-Brasil 
de um projeto setorial de promoção de exportação de 
cachaça, algo que o setor teve até 2006. Desde en-
tão o IBRAC vem lutando para renovar esse convênio 
com a APEX.

Quarta ação: acompanhamento do processo 
de reconhecimento da cachaça junto ao TTB – Alco-
hol and Tobacco Tax and Trade Bureau, entidade nos 
Estados Unidos responsável pela regulamentação de 
bebidas alcoólicas. 

Quinta ação: desenvolvimento de ações para o 
reconhecimento da cachaça como um produto exclu-
sivo do Brasil.

É importante citar que o IBRAC hoje faz parte 
de 2 fóruns de discussão em Brasília: um, a Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça juntamente 
com outras entidades do setor e da cadeia produtiva, 
além de INMETRO, SEBRAE, INPI, MRE e outros ór-
gãos de Governo, e do Fórum de Políticas de Desen-
volvimento Produtivo – PDP – Sistema Agroindustrial, 
onde foram apresentados esses 2 pleitos: retorno da 
cachaça ao Simples e solução do problema do IPI para 
as cooperativas. 

Acho que é importante, já que estamos falando 
de um projeto de lei para a cachaça, expor os núme-
ros do setor a fim de sabermos o que representa esse 
produto hoje no Brasil. 

Capacidade instalada de produção: 1,2 bilhão 
de litros por ano; produtores em todo o Brasil: 40 mil; 
marcas de cachaça: mais de 4 mil; e o setor hoje é res-

ponsável pela geração de mais de 600 mil empregos, 
diretos e indiretos.

Apesar de o Brasil ter uma grande capacidade 
instalada de produção, menos de 1% da cachaça hoje 
produzida é exportada. Em 2008, ano recorde de expor-
tações para o setor, tivemos 11,09 milhões de litros e 
16,41 milhões de dólares. São 55 países importadores; 
mais de 180 empresas exportadoras. As principais re-
giões produtoras são: São Paulo, Pernambuco, Ceará, 
Minas Gerais e Paraíba.

Fiz um levantamento dos principais marcos re-os principais marcos re-
gulatórios para a cachaça, e como a apresentação vai 
ser disponibilizada para todos, vou pular alguns desses 
slides e vou para o quadro resumo, que mostra a evo-
lução da legislação da cachaça. Fiz um histórico desde 
o Decreto nº 73.267, de 6 de dezembro de 1973, que 
tratava do registro e classificação da padronização do 
controle de inspeção e da fiscalização de bebidas. 

Naquela época, a cachaça e a aguardente de 
cana eram produtos distintos. Aguardente de cana 
era uma bebida com graduação de 38 a 54, que podia 
ser obtida do destilado alcoólico simples da cana-de-
açúcar ou da destilação do mosto fermentado de ca-
na-de-açúcar, e aguardente de melaço era a cachaça. 
Hoje, a cachaça que nós todos conhecemos, que é o 
produto a originário da aguardente de cana em 1973, 
só poderia ser obtida do melaço. 

Esse decreto foi revisado, e chegamos ao Decreto 
nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, que regulamentou 
a Lei Geral de Vinhos e Bebidas, quando chegamos à 
atual definição de cachaça. Após todas as mudanças 
existentes no decreto, chegamos a atual definição de 
cachaça: é a denominação típica e exclusiva da aguar-
dente de cana produzida no Brasil, com graduação al-
coólica de 38 a 48%, e aguardente de cana é a bebida 
com graduação alcoólica de 38 a 54%.

Esse histórico é importante para vermos que hoje 
todos os produtores que ostentam nos seus rótulos a 
expressão “cachaça”, até 1997 não poderiam fazê-lo. 
Isso só foi possível com a mudança da legislação, que 
foi uma mudança necessária para o processo de reco-
nhecimento da cachaça no mercado internacional, que 
aconteceu de fora para dentro. As pessoas no mercado 
internacional já valorizavam muito a cachaça, e o se-
tor, ciente dessa importância e do peso que a palavra 
“cachaça” teria, fez o trabalho de ajuste na legislação 
para que chegássemos a nossa definição atual. 

Junto com todas essas legislações que tratam 
do padrão e da identidade da cachaça, foi também 
em 2002 que conseguimos um decreto, assinado pelo 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso, di-
zendo que cachaça era uma indicação geográfica do 
Brasil. Foi um processo de muita luta e foi o início do 
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processo de reconhecimento da cachaça no mercado 
internacional. 

Feita esta breve retrospectiva do que é a regu-
lamentação da cachaça, vou falar um pouco sobre o 
processo de reconhecimento da cachaça no mercado 
internacional.

Todas essas legislações, todas essas mudanças 
necessárias, essa evolução do marco regulatório da 
cachaça, foram necessárias para que tivéssemos nos-
sa bebida reconhecida como produto típico e exclusivo 
do Brasil. Isso ainda não aconteceu. O setor está se 
mobilizando junto com o Governo Federal em diver-
sas ações para que seja possível. O objetivo é que, 
em breve, tenhamos a cachaça nessa lista de bebidas 
que conta, por exemplo, com o pisco, que é uma be-
bida típica e exclusiva do Chile; o scotch whisky, que 
é uma bebida típica e exclusiva da Escócia; a cava, 
da Espanha; a champanha, da França; a tequila, do 
México; o irish whisky, da Irlanda, e o pisco, do Peru. 
Todas essas são bebidas que foram reconhecidas in-
ternacionalmente, e o nosso esforço hoje é que a ca-
chaça ostente o seu nome nesse quadro. 

Peguei como exemplo a definição do scotch 
whisky para que possamos analisar como uma gran-
de bebida, reconhecida como típica e exclusiva de um 
país, define o seu produto. 

Nós analisamos os diversos projetos de lei, as 
duas propostas de projeto de lei, e verificamos que 
um dos projetos de lei faz uma diferenciação no tipo 
do aparelho destilador utilizado para a produção da 
cachaça. Isso é algo muito perigoso para o setor. Se 
pegarmos o exemplo do scotch whisky, veremos que, 
mesmo sendo um produto que pode ser produzido em 
alambique ou em coluna, ou pode mesmo ser oriundo 
do mix desses 2 processos, na sua definição em mo-
mento nenhum é definido o aparelho destilador. Eles 
defendem a categoria como categoria única.

Bom, quais são as principais ações que estão 
em curso hoje para o processo de reconhecimento da 
cachaça no mercado internacional?

A primeira ação, a que iniciou todo o processo 
de valorização da cachaça, está no âmbito dos Esta-
dos Unidos, no TTB; a segunda, na Comunidade Eu-
ropeia; e uma terceira ação, que é muito importante, 
no MERCOSUL. 

Qual é o problema que hoje a cachaça enfrenta 
nos Estados Unidos? Até 2000, a cachaça entrava nos 
Estados Unidos classificada na categoria de outras be-
bidas destiladas. Em 2000, ela foi reclassificada e pas-
sou a ser enquadrada como brazilian rum. A definição 
americana é tão ampla do que é o rum que qualquer 
bebida alcóolica feita 100% de cana-de-açúcar é clas-
sificada pelo governo americano como rum.

Quais foram os entraves criados para os produ-
tores brasileiros nesse sentido? Primeiro, obrigatorie-
dade de constar no rótulo a expressão brazilian rum 
ou similar. Nesse momento, a cachaça perdeu a sua 
identidade. Além disso, houve taxação do produto em 
19 centavos por litro no processo de importação.

Não sei se os senhores conseguem ver. Este é o 
exemplo de um rótulo onde a gente vê, bem aqui embai-
xo do nome “cachaça”, a expressão “brazilian rum”. 

Com esse entrave no setor, criado pelas expor-
tações de cachaça, a partir desse momento é que fo-
ram criadas as diversas legislações e definições para 
a cachaça. Naquele momento, não tínhamos nenhu-
ma legislação que dizia que cachaça era uma bebida 
típica e exclusiva do Brasil. Foi daí que surgiu toda a 
motivação do setor para criação de suas próprias le-
gislações, definindo que a cachaça é uma bebida típica 
e exclusiva do Brasil. 

Esse processo de reconhecimento foi iniciado 
em 2000. Foram realizadas diversas reuniões com o 
órgão americano que cuida de controle de bebidas al-
coólicas e, no ano passado, esse processo começou a 
se desenrolar. O governo americano demonstrou uma 
possibilidade de a cachaça ser reconhecida como uma 
bebida típica e exclusiva do Brasil; os negociadores 
brasileiros iniciaram todas as negociações necessárias 
com o Governo brasileiro para isso e o setor privado, 
através do IBRAC e de um convênio com o SEBRAE em 
Pernambuco, contratou um escritório de advocacia nos 
Estados Unidos para acompanhar esse processo.

Nesse processo também obtivemos uma grande 
vitória, que foi o reconhecimento e a alteração da posi-
ção 220840 na Organização Mundial de Aduanas. Até 
aquele momento, a cachaça ou a aguardente de cana 
não tinha uma classificação própria e eram definidas 
como se fosse rum. Com esse processo de reconhe-
cimento nos Estados Unidos, o setor conseguiu alterar 
essa classificação tarifária e a aguardente de cana hoje 
possui uma posição tarifária específica.

Qual é o pleito do setor hoje ao governo ame-
ricano? Primeiro, que a legislação norte-americana 
reconheça a cachaça como bebida típica e exclusiva 
do Brasil, como acontece com a tequila e o conhaque. 
Esse é o principal motivo para termos um projeto de 
lei para a cachaça, ou seja, dar força a esse processo 
de reconhecimento e a esse nosso pedido não só nos 
Estados Unidos, como nos outros países, e que, em 
decorrência desse reconhecimento, o produto seja au-
torizado a ser rotulado apenas como cachaça, ficando 
desobrigado de ser rotulado como “brazilian rum”.

Como eu disse, quanto a esse pleito, estamos 
aguardando um posicionamento do Tesouro norte-
americano. O pleito está sendo analisado e, em função 
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das mudanças ocorridas no governo norte-americano, 
ele está em stand by. Esperamos que o processo seja 
reconhecido até o fim deste ano.

Uma outra ação que está sendo feita pelo Instituto 
Brasileiro da Cachaça, em parceria com o Governo Fe-
deral, é o reconhecimento da cachaça na Comunidade 
Europeia. Hoje, nenhum país reconhece a cachaça. 
Então, elegemos esses principais mercados por serem 
mercados, primeiro, de expressão no destino das ex-
portações da cachaça; segundo, por serem mercados 
expressivos no comércio de bebidas também.

O processo de reconhecimento da cachaça na 
Comunidade Europeia vai ser feito com base no Decre-
to nº 4.062, que é um decreto editado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que instituiu a cachaça 
como indicação geográfica. Agora o setor trabalha no 
regulamento de uso para essa indicação geográfica, 
ou seja, dizermos nesse regulamento de uso o que é 
a cachaça, quem é que pode ter direito a ostentar nos 
seus rótulos a indicação geográfica cachaça. 

Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido 
pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva, pelas en-
tidades membros da Câmara Setorial da Cadeia Pro-
dutiva, e o principal objetivo do regulamento de uso é 
que todos os produtores de cachaça que hoje estão 
registrados no Ministério da Agricultura tenham direi-
to a utilizar a indicação geográfica. Esse é um regula-
mento que não é excludente. Assim como um projeto 
de lei, deve ser um regulamento que abranja e abrace 
o setor como um todo. 

A última etapa do processo é o reconhecimento 
da cachaça no MERCOSUL. Não precisamos ir muito 
longe para ver o impacto que a apropriação indevida do 
nome cachaça causa aos nossos produtores. O próprio 
MERCOSUL não reconhece a cachaça como a bebida 
típica exclusiva do Brasil. Existem inúmeras marcas 
hoje sendo comercializadas na Argentina e em outros 
países membros do MERCOSUL que ostentam o título 
de cachaça mas não são produtos de origem brasileira. 
Daí a necessidade de termos o projeto de lei para nos 
amparar nesse processo de reconhecimento. 

O problema é que o MERCOSUL ainda adota 
nossa antiga definição de cachaça, ou seja, que a ca-
chaça é a bebida da aguardente de melaço e não da 
aguardente de cana, como temos hoje em nossa de-
finição; foi algo instituído no MERCOSUL em 1994 e, 
mesmo após toda a evolução da legislação brasileira, 
não conseguimos mudar. Esse ponto vem sendo am-
plamente discutido pelos negociadores brasileiros. 

Por fim, quero falar sobre o que um projeto de 
lei para a cachaça precisa contemplar; qual a impor-
tância dele. 

Mesmo a cachaça tendo todos os decretos e ins-
truções normativas que citei, ela ainda está inserida 
na Lei Geral de Bebidas. Se quisermos ter uma bebi-
da típica exclusiva é importante que a cachaça tenha 
uma lei própria que abrace todo o setor; que não seja 
excludente, esteja sempre pregando a união do setor 
e, principalmente, que não inviabilize todo esse pro-
cesso de reconhecimento da bebida lá fora. 

Não podemos chegar, nesta altura das negocia-
ções ou diante de todo esse processo que a cachaça 
está enfrentando, e mudar nossa definição da bebida 
ou simplesmente dizer que tudo o que estava escrito 
até agora na legislação ou que está em vigor não vale e 
que temos de escrever nova definição para a cachaça. 
É importante que esse projeto de lei não inviabilize o 
nosso processo de reconhecimento, não coloque em 
risco essas nossas ações e, principalmente, que não 
engesse o setor. 

Terceiro, a cachaça, assim como todas as be-
bidas, passa por processos evolutivos constantes, 
metodologias de produção, inovação do produto, en-
fim. É importante que o projeto de lei não engesse o 
setor; que ele defina o que é a bebida e deixe todas 
as regulamentações e outras definições numa esfera 
inferior. Um projeto de lei que engesse o setor só vai 
criar dificuldades aos produtores.

Um PL deve contemplar o setor como um todo, 
evitando possíveis divisões que inviabilizem o cresci-
mento e fortalecimento da cachaça como produto único 
exclusivo do Brasil. Nenhum setor, nenhuma categoria 
de bebidas desunida consegue representatividade lá 
fora ou aqui dentro. Os nossos concorrentes não são 
aqueles que produzem cachaça ou que utilizam mé-
todos de destilação diferentes ou que produzem em 
alambique e coluna; nossos concorrentes são os pro-
dutores de vodca e uísque. São com essas pessoas 
que lutamos para conseguir mercado. É importante que 
a cachaça seja um produto único exclusivo do Brasil e 
que o setor esteja unido.

Quarto, um PL deve se pautar nas legislações 
já existentes. Como falei, não podemos simplesmen-
te pegar o que está escrito hoje, fingir que não existe, 
escrever nova definição para a cachaça. Um projeto 
de lei para a cachaça deve se pautar na legislação 
existente.

Este era o recado que queria dar aos Srs. De-
putados membros da Comissão e todos os presen-
tes. O sucesso para o reconhecimento, divulgação e 
crescimento da cachaça depende da união do setor. 
É muito importante que estejamos unidos em nossas 
causas .

Finalizo com um brinde à cachaça! 
Obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-
ze) – Passo a palavra ao segundo orador, Dr. Alexandre 
Wagner da Silva, para suas considerações finais.

O SR. CARLOS LIMA – Sr. Presidente, apenas 
um segundo. (Pausa.) 

Este é o exemplo de uma cachaça comerciali-
zada na Argentina. O produto não é brasileiro, é feito 
na Argentina, rotulado como cachaça, inclusive com 
a mesma grafia utilizada no Brasil – cachaça com cê-
cedilha. 

É contra essas questões que lutamos hoje. En-
quanto estamos aqui discutindo o que é ou não ca-
chaça, lá fora eles estão muito bem estruturados e 
comercializando produto ao lado. Este é um exemplo 
de produto comercializado na Argentina e que não tem 
origem brasileira.

PARTICIPANTE – Parece cachaça paraguaia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Mas eles têm produção de cana na Argentina. 
Em Tucuman eles plantam muita cana, e deve sair de 
lá essa cachaça. E também estão usando a caipirinha, 
nome brasileiro. Caipirinha o pessoal imagina sempre 
ser brasileira.

Dr. Alexandre. (Pausa.)
Dr. Murilo com a palavra.
O SR. MURILO ALBERNAZ – Boa tarde a to-

dos.
Cumprimento os Srs. Deputados presentes, parti-

cularmente os Deputados Valdir Colatto e José Fernan-
do, autores do projeto de lei da cachaça, e o Deputado 
Luis Carlos Heinze, que preside esta sessão, todos os 
produtores de cachaça, o pessoal do IBRAC, pessoal 
de Goiás, produtores da Cambéba.

Quando falamos em muitos números, às vezes 
confundimos. Depois, quero tentar explicar aos se-
nhores a nossa posição em relação a esses números. 
Antes, quero fazer uma observação sobre o que nos 
disse o Sr. Vicente Bastos, atual Presidente da Câmara 
Setorial, quando esteve recentemente em Minas Ge-
rais para falar sobre as negociações com os Estados 
Unidos para o reconhecimento da cachaça.

Ele disse que um dos pontos da negociação era 
que os americanos estavam quase aceitando o reco-
nhecimento da cachaça desde que reconhecêssemos 
o bourbon e o tennessee whisky. Bourbon e tennessee 
whisky, pelo conhecimento que tenho, são uísque de 
milho, com algumas diferenças – parece que o tempo 
de envelhecimento de um deles é um pouco maior. 
São produtos da mesma natureza mas com nomes 
diferentes. 

Há muito tempo que o setor vem reivindicando o 
reconhecimento da cachaça de alambique como pro-
duto típico exclusivo do Brasil. Há mais de 20 anos, 

em conferências, seminários, cursos, os produtores de 
cachaça têm procurado definir uma estratégia do setor 
que, no nosso entendimento, passa pela distinção de 
2 produtos diferentes que são tratados como iguais: 
um produzido em alambique de cobre e outro em des-
tilação contínua, em colunas de destilação. Não tem 
nada a ver com a qualidade. Cada um é um produto; 
têm sua qualidade, seu mérito, seu reconhecimento, 
mas são produtos diferentes, reconhecidos dentro das 
universidades – é o caso do estudo dos pesquisadores 
Siebald e Patterson, da UFMG, e de cientistas de São 
Paulo. Quando se produz uma bebida pelo método de 
destilação contínua, sem separar cabeça, coração, 
calda, e se produz em alambique de cobre, por ba-
telada, tem-se 2 produtos diferentes. Então, eles têm 
de seguir normas diferentes. Reconhecer isso em lei 
é dar ao consumidor a oportunidade de saber o que 
ele está consumindo. Eu não veria nada de mais em 
se tratar até mesmo, já que há a necessidade de unir 
o setor, de cachaça de coluna e de alambique, mas 
são produtos diferentes.

Em relação aos números, eles são mais ou me-
nos esses. Digo mais ou menos porque não há ainda 
no Brasil um censo para dizer onde, quando e como 
se produz. Os números são mais ou menos consen-
sados nesses expostos pelo Dr. Carlos: 1 bilhão e 200 
milhões de litros, 40 mil produtores, sendo que 38 mil 
no Semi-Árido brasileiro, que produzem alambique de 
cobre; 65% na agricultura familiar, que não têm outra 
fonte de renda a não ser a cachaça, que precisam 
crescer e se fortalecer, precisam do seu produto reco-
nhecido, normatizado de forma diferente, com prote-
ção aos pequenos – é princípio universal a legislação 
proteger os pequenos.

Salvo engano, na maioria dos países desenvolvi-
dos do mundo, a cachaça é taxada pelo teor alcoólico, 
porque o principio universal da tributação sobre bebidas 
alcoólicas é a reparação de danos. É uma questão de 
saúde pública, de segurança alimentar. Então, por que 
não há isonomia na taxação da cachaça brasileira?

Precisamos do reconhecimento da cachaça de 
alambique e da cachaça artesanal. Isso não vai impedir 
que tenhamos reconhecido o nosso produto. Temos 400 
anos história de produção em alambique, até mesmo 
da cachaça de rapadura produzida em Santa Catarina 
e no interior de Minas Gerais. Não é isso que nos vai 
confundir com produtores de rum – dizem que somos 
confundidos há muito tempo.

Temos de nos afirmar enquanto país e enquan-
to produtores. Temos o nosso produto. Ele é feito em 
coluna de destilação e em alambiques de cobre – são 
produtos diferentes –, e os Estados Unidos têm de nos 
reconhecer. Isso une, não divide.
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Não estou dizendo que a cachaça seja a feita 
apenas em alambique, embora muitos produtores de-
fendam isso. Estou falando em meu nome próprio, e 
defendo a união do setor. O País tem que ter uma lei 
da cachaça que diga com clareza o que é de alam-
bique e o que de é coluna e permita a proteção aos 
pequenos. 

São 40 mil pequenos produtores neste País, 65% 
no Semi-Árido brasileiro, produzindo cachaça neste 
País há mais de 400 anos. A coluna de destilação 
chegou ao Brasil em 1900, e a cachaça de alambique 
já era a bebida nacional brasileira. Foi moeda na com-
pra de mais de 1 milhão de escravos, pelos registros 
do Porto de Lisboa. D. João brindou com cachaça os 
Inconfidentes. Ela sempre esteve presente nas lutas 
patrióticas.

Vamos unir o setor, cachaça de alambique e ca-
chaça de coluna, e dar os passos necessários para 
que os pequenos sejam protegidos na lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, concedo a palavra ao Dr. Wol-
fgang Arndt Willi Schrader.

O SR. WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER 
– Boa tarde a todos.

Sou um pequeníssimo produtor de cachaça. Para 
exemplificar melhor, tenho hoje uma produção de 1.500 
garrafas, não caixas, por mês. A minha cachaça é 
oriunda de alambique, se bem que um alambique mais 
sofisticado, com 3 pratos e uma região retrogradadora 
que separa muito bem as diferentes fases, podendo 
permitir até uma destilação fracionada, o que até hoje 
não fizemos, 25 anos após.

Quando eu e meu sócio iniciamos nosso trabalho 
– somos ambos engenheiros eletricistas, ele chileno, 
eu alemão de origem – não entendíamos nada de ca-
chaça. Então, fomos obrigados a estudar, e estudamos 
bastante. A primeira pergunta que nos assaltou foi: 
Santa Catarina faz cachaça? Porque era totalmente 
insignificante. Verificamos que já fez cachaça, muito 
boa e muito reconhecida mundialmente, na época do 
Ciclo do Ouro; quando Parati era o maior exportador 
de cachaça brasileira contrabandeada, seguido do 
Porto de Santa Catarina – que, aliás, não era porto; 
que tinha 130 alambiques, enquanto Parati tinha 150, 
também contrabandeada, porque era em Santa Cata-
rina que os navios se refaziam para invadir o Pacífico 
via Estreito de Magalhães. É claro que, com a morte 
do suposto porto, a cachaça também morreu, porque 
nessa época, no meu entender, ela era mais bebida a 
bordo do que em terra.

Quando o Brasil começou a fazer cachaça – pelo 
que a gente estudou, o Brasil começou a fazer cachaça 

ao redor de 1530 –, no mundo inteiro ninguém bebia 
destilados, só fermentados, vinho ou cerveja, e, no 
Oriente, alguma coisa feita de arroz. Quer dizer, quem 
começou a comercializar a sobra do açúcar, o mela-
ço destilado, no meu entender, foi o Brasil Colônia, e 
sempre contrabandeado.

Então, quanto à origem, há muita história. A ca-
chaça mineira começou a existir a partir da importação 
do Porto de Parati, para acalmar as brigas que acon-
teciam na mineração do ouro. Depois, Minas começou 
a fabricar localmente a cachaça. Ela existia no litoral, 
para ser contrabandeada para navios de bandeira es-
trangeira, e lentamente foi indo para o interior.

Descobrimos, então, que era possível fazer uma 
cachaça boa em Santa Catarina, porque no passado 
se fez, e fomos atrás disso. Descobrimos que Santa 
Catarina tem dois destiladores de destaque. Um é o 
Spezia, de Luis Alves, um gênio; o outro, mais perto 
de nós, é o de Germano Schimtz, em Antônio Carlos. 
Optamos por Antônio Carlos. Começamos a bolar o 
nosso produto e a conceituá-lo. A ideia era, desde o 
primeiro dia, 25 anos atrás, tentar que a metade fos-
se exportada e a outra metade ficasse no País, para 
equilibrar crises e impostos.

Nos últimos anos, abrimos uma exportação para 
a Alemanha, que está se mantendo, e para os Esta-
dos Unidos. Um promotor de Santa Catarina abriu-nos 
uma exportação para Cingapura, casualmente para o 
Wal-Mart. No Brasil, não consigo vender para o Wal-
Mart ainda. Três ou quatro semanas atrás, Angola fez 
a primeira importação: 360 garrafas. São números irri-
sórios, mas mostram que mesmo um alambique muito 
pequeno e vários setores terceirizados podem fazer um 
produto de qualidade e ganhar exportação.

Nesses 9 anos, meu importador nos Estados 
Unidos, casado com uma brasileira, entrou em dificul-
dades e não avançou muito, mas o meu representan-
te na Alemanha, também casado com uma mineira, 
avançou; inclusive me mandou um relato de como se 
deve comercializar a cachaça no exterior, porque todo 
brasileiro que aparece lá diz que a dele é a melhor do 
mundo e o resto é porcaria. Com conceitos desse tipo 
não vamos a lugar nenhum.

O que mais me fez falta nesses 9 anos foi poder 
passar a quem eu estou vendendo clareza sobre o 
que estou vendendo.

Como é a legislação dessa cachaça? O que está 
faltando é uma posição clara do Brasil sobre qual é o 
seu produto. Falou-se que Fernando Henrique Cardoso 
disse que cachaça não sei o quê, que a caipirinha... A 
caipirinha nos foi roubada pela Cointreau, que lançou 
o cointreau com limão em Paris. Houve um protesto 
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muito grande dos brasileiros em Paris e a Cointreau 
desistiu da ideia.

Quando estruturarmos em lei que caipirinha é isso 
e cachaça é aquilo, começaremos a ter mais firmeza 
para divulgar e vender nosso produto lá fora. O Brasil 
está iniciando nesse mercado mundial, onde o nosso 
concorrente, digamos assim, o rum cubano, está há 
200 anos. A lei que tentamos aprovar hoje Cuba fez 
há 200 anos. Cuba inventou que o rum dela é “ron”, e 
pronto; não discutiu com mais ninguém. Inclusive fez 
uma grande exclusão de produtos na lei, do que se 
arrependeu depois e fez uma lei muito abrangente. 

O rum venceu lá fora como sendo a destilação 
do melaço, da sobra de açúcar, em alambique contí-
nuo. Para nós, no Brasil, ele era a pior cachaça que 
nós tínhamos.

Cuba se arrependeu de fazer uma lei restritiva e 
hoje tem uma lei tão ampla que qualquer subproduto 
da fabricação de açúcar vale destilar e fazer rum. Nes-
se aspecto, até a nossa pretensão é um pouco mais 
restritiva. Pelo o que eu sofri nesses 9 anos lá fora, 
eu preciso de uma definição única. Se eu ainda vou 
ter de explicar que a minha cachaça não é de coluna, 
mas de alambique; que é da garapa, da rapadura ou 
do melado; se vou ter de explicar como fica o melaço, 
não tenho futuro. Eu acredito que nenhum de nós vai 
ter futuro. Foi nesse sentido.

Escrevi algumas coisas, junto com o meu sócio, 
para o Deputado Valdir Colatto. Depois, pensando mais 
adiante, achei que também isso não ajudava e pedi a 
ele que retirasse de apreciação. Inclusive dei cópia ao 
Ministério de Agricultura. 

Nós precisamos enfeixar um conceito. O sujeito 
está num supermercado em Berlim, está lá a cachaça. 
Não, isso não. Está não sei onde. Sandálias havaianas, 
Gisele Bündchen, vou nessa, dá a cachaça para cá. 
Mas se há 10 produtos diferentes do Brasil, não vai.

Esse é um depoimento de uma empresa muito 
pequena que também consegue exportar, mas precisa 
de ferramentas para isso. A mais importante é a sua lei, 
Deputado. A minha é um nome só; a lei ser ampla ao 
ponto de abranger o máximo que puder, mas não tão 
grande que nos inviabilize naquilo que o Carlos Lima, 
junto com o IBRAC, conseguiu lá fora para nos diferen-
ciar. Não dá para ter 2 produtos dentro de uma garrafa. 
Cachaça brazilian run não funciona. É bagunça. Parece-
me, não estou bem informado, que essa bagunça já 
está proibida nos Estados Unidos. Não pode haver 2 
produtos diferentes dentro da mesma garrafa.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER 

– Eu diria o seguinte: essa discussão deveria ocorrer 

depois de definirmos que a cachaça brasileira é cacha-
ça. Depois podemos entrar em subgrupos abaixo. 

Estive conversando com o IBRAC hoje de manhã. 
Se nós formos excluir alguém, e eles não estão aqui 
para ouvir, seriam os fabricantes de açúcar, porque de-
les é que vai sobrar o melaço. Se nós dissermos em lei 
que não vale mais fazer cachaça, que antigamente se 
fazia, ele diz que vai ficar embuchado com esse pro-
duto. Não, ele hoje está destinando ao álcool. Então, 
o fato de ele ser excluído não seria tão difícil. Agora, 
excluir outras coisas eu acho que fica bem mais difícil, 
como é o caso por exemplo do cobre, do alambique 
perdido não sei onde.

O alambique desse primeiro não tem a cultura 
para fazer uma bebida moderna. Se nós exportamos 
cachaça desse alambique lá para fora, vamos estra-
gar o nosso nome. Então, ele que fique no mercado 
regional com o produto rude, tosco e histórico. Se qui-
ser entrar na cadeia produtiva, entre fazendo melado, 
passando-o para uma destiladora de maior conheci-
mento e qualidade. Então, ele participa também da 
cadeia produtiva e também vai ter um pedaço lá fora, 
porque o melado em algum lugar foi exportado. Agora, 
a produção local dele para o mundo afora eu acho de 
novo que é suicídio. Aliás, se nós quisermos queimar 
o nome cachaça lá fora, é só mandar porcaria para 
lá – ah, tomei uma na festa e fiquei péssimo, nunca 
mais vou tomar isso.

Nesse sentido, até proponho ao IBRAC que faça 
uma seleção, um selo, como aconteceu com o café bra-
sileiro, que é o que mais exporta. No entanto, quem leva 
vantagem é a Colômbia, que tem um café muito bom. 
Agora se descobriu que dá para fazer café de Mogiana, 
do sul de Minas; café de não sei o quê, que se bota um 
selinho para saber que o café não tem amendoim, não 
tem sangue de boi e assim por diante. Por isso nós não 
avançamos no café. Para avançarmos com a cachaça, 
além de termos um conceito claro, temos de ter algum 
lugar que nos diga que ela pode ir ao mercado externo 
e que vamos ser bem representados.

Quem tem de fazer o julgamento são os produ-
tores. Essa a carga que estou dando ao nosso amigo 
Carlos Lima: que crie uma coisa dessas. Ou nós mes-
mos com o (ininteligível), vendendo porcaria lá fora, 
não vamos adiante.

É esse o meu depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luis Carlos Hein-

ze) – Dando sequência, passo a palavra ao Dr. Alexan-
dre Wagner da Silva, Presidente da Associação Mineira 
dos Produtores de cachaça de Qualidade – AMPAQ.

Às 16h teremos de estar no Ministério da Fazenda, 
para tratar daquele assunto do FUNRURAL. O Ministro 
vai receber alguns Deputados e Senadores, e eu estou 
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passando para lá. O Deputado Valdir Colatto, autor do 
requerimento, conduzirá a reunião.

Com a palavra o Sr. Alexandre.
O SR. ALEXANDRE WAGNER DA SILVA – Boa 

tarde a todos.
Quero colaborar com aquilo que o Murilo falou e 

acrescentar alguma coisa. Não vejo nenhum problema 
na divisão existente no setor. Que vem acontecendo? 
O pessoal da cachaça de coluna está defendendo a 
cachaça de coluna. O pessoal de alambique está defen-
dendo a cachaça de alambique. Eu penso da seguinte 
forma: existem 2 produtos diferentes, completamente 
diferentes. Vejo na cachaça de coluna excelentes pro-
dutores, uma cachaça de alta qualidade, como existem 
péssimas cachaças de coluna fabricadas. Da mesma 
forma, existem excelentes cachaças produzidas em 
alambique e péssimas cachaças.

Não vejo por que estamos discutindo o problema 
da diferenciação, que tem de existir. São 2 produtos 
completamente diferentes. Dentro do conceito da AM-
PAQ defendemos a existência de 2 produtos diferentes: 
a cachaça de coluna e a cachaça de alambique.

Essa é a nossa consideração. Tecnicamente, eu 
acho que o Dr. Trajano tem mais coisas a dizer quanto 
a essa diferenciação que vemos na AMPAQ.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 

– Obrigado.
Com a palavra o Dr. Trajano Raul Ladeira de Lima, 

Presidente da Cooperativa Central dos Produtores de 
Cachaça de Alambique de Minas Gerais, pelo prazo 
de 20 minutos.

O SR. TRAJANO RAUL LADEIRA DE LIMA – Sr. 
Deputado Valdir Colatto, ícone do setor de cachaça no 
Brasil, com seu projeto de lei conhecido como Lei da 
Cachaça; Deputado Leandro Sampaio, considerado há 
pouco tempo o melhor Prefeito do Estado do Rio de 
Janeiro, quando foi Prefeito de Petrópolis, cuja pres-
tação de contas é exemplo para todo o Estado do Rio 
de Janeiro; Deputado José Fernando Aparecido de 
Oliveira, autor da Lei da Cachaça, hoje apensada ao 
projeto de lei do Deputado Valdir Colatto; meu querido 
Deputado Paulo Piau, que teve de sair há pouco tempo, 
Secretário da Frente Parlamentar do Cooperativismo; 
Deputado Zonta, patrimônio e padrão de glória do co-
operativismo brasileiro, com quem estive em Lisboa e 
falei a respeito do projeto do Deputado Valdir Colatto 
e que naquela ocasião nos garantiu todo o apoio e de 
outra forma não seria; senhores e senhoras presen-
tes; companheiros; colegas de conselho do IBRAC e 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça 
do Ministério da Agricultura; senhores produtores de 
cachaça de coluna, pelos quais tenho o maior respei-

to, pois que aprendi a conviver com eles e a admirá-
los e até formei novas amizades; meus companheiros; 
meus amigos da cachaça de alambique, que defen-
do e sempre defenderei, respeitando os conceitos da 
cachaça industrial, ou de coluna, mas preservando 
sempre o nosso direito de defender o nosso produto 
tradicional. 

Temos como preocupação primeira manter a tec-
nologia de uma cachaça bem elaborada, porque não 
se fabrica cachaça de alambique, elabora-se. Portanto, 
o processo é 90% artesanal. Não existe condição de 
fabricar o nosso produto, que é a cachaça artesanal 
de alambique, e sim elaborá-lo. Dentro da cachaça de 
alambique há de se distinguir a cachaça artesanal nos 
seus parâmetros e a cachaça de alambique, sim.

Entrarei em detalhes sobre isso a posteriori. 
Quero no momento, a voo de pássaro, dizer da 

história do cooperativismo da cachaça no Brasil. Até 
a data de 30 de outubro de 2002 era proibido aos pe-
quenos produtores de cachaça de alambique agrupa-
rem-se em cooperativas. Quando o então Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Vinícius 
Pratini de Moraes, foi a Belo Horizonte abrir uma expo-
sição de cavalo mangalarga, estive com ele naquele 
evento e convidei-o a participar da Expocachaça, que 
se realizava naquela época concomitantemente com 
aquele evento, na Serraria Souza Pinto. Compareceu 
o Sr. Ministro, que me disse só poder ficar por no má-
ximo 20 minutos. Entramos lá às 3h da tarde, e ele de 
lá saiu às 10h30 da noite. 

Tivemos a oportunidade, naquele encontro, de 
mostrar a ele esse patrimônio que é o cooperativismo 
no Brasil – está adentrando novamente o nosso Presi-
dente Odacir Zonta. Falamos a ele da necessidade dos 
pequenos produtores de se agruparem em cooperativas. 
E por quê? No Brasil, há cerca de 40 mil alambiques. 
Em Minas, 8 mil e 500 alambiques. Desses 8 mil e 500 
alambiques, 94% estão na informalidade. Estão eles 
na informalidade porque querem? Não. Estão eles na 
informalidade porque para lá foram levados pela legis-
lação vigente no País, principalmente a tributária.

É um povo que vive daquilo que produz, numa 
elaboração fundamentalmente familiar, agregando mais 
trabalhadores na época do corte de cana. Sobrevivem 
daquilo que produzem. Torna-se desnecessário dizer 
aos senhores e principalmente aos cooperativistas que 
o leite, a fruticultura, o horticultura em pequena escala 
hoje são insustentáveis. A cachaça é hoje a remune-
ração pequena para esses pequenos produtores. É a 
remuneração, é o produto do trabalho sine qua non. 
Sem isso, eles terão que deixar o campo e ir para os 
guetos das cidades. 
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O cooperativismo vem transformar, ou melhor, 
propiciar a esses pequenos produtores que deixem a 
informalidade e venham para a formalidade, através 
das suas cooperativas. O nosso Governador Aécio 
Neves já decretou que o puro ato cooperativo de fato 
é o transporte da cachaça dos pequenos produtores 
até as cooperativas para a sua estandartização, en-
garrafamento e comercialização. 

Até há pouco tempo, a Receita Federal entendia, 
pela sua Instrução nº 504, de março de 2005, que todo 
cooperado de cooperativa de produtores de cachaça 
teriam obrigatoriamente de ser pessoas jurídicas. Isso 
vem frontalmente contra a Lei do Cooperativismo, Lei 
nº 5.764, que determina que uma cooperativa, para se 
formalizar e se registrar nas organizações estaduais e 
na OCB, tem de ter no mínimo 20 pessoas físicas, ad-
mitindo excepcionalmente as pessoas jurídicas. Esse 
é o condão que existe hoje para tirar da informalidade 
aqueles pequenos produtores que não têm condição 
social e intelectual, que não têm condição econômi-
ca e muito menos financeira para se transformar em 
uma pessoa jurídica. Na cooperativa os seus produtos 
terão de ser analisados. Primeiro, eles terão de estar 
registrados no Ministério da Agricultura, terão de obe-
decer aos parâmetros da FEAM, terão de obedecer 
às determinações do IMA, terão de ter assistência da 
EMATER. 

Nós fundamos a primeira cooperativa sob a égi-
de dessa Portaria nº 56, do então Ministro Pratini de 
Moraes. Foi a Cooperativa Ouro Preto a primeira coo-
perativa de Minas e do Brasil. Ainda sob a minha pre-
sidência, levei o Ministério da Agricultura, a FEAM, o 
IMA, a EMATER e o IGAM a todos os produtores e so-
licitei deles que fizessem um eleito para que aqueles 
pequenos produtores se adequassem à legislação vi-
gente. Mas um elenco de adequações, sem invenções, 
que fosse factível para aquele pequeno produtor. Na 
oportunidade, fomos ao Banco do Brasil e fizemos o 
convênio do PRONAF com a Agência de Outro Preto 
para aqueles pequenos produtores. Naquela época, 
adequamos 70% dos cooperados da cooperativa dos 
produtores de cachaça de alambique da região de 
Ouro Preto. 

Continuei na cooperativa, ajudando. Agora, nova-
mente tive de reassumir a presidência da Cooperativa 
de Ouro Preto – não é que tive, eu gosto disso, nasci 
cooperativista. Fiz uma parceria com a prefeitura de 
Ouro Preto, consegui um terreno de 10 mil metros qua-
drados na Rodovia dos Inconfidentes, onde edificare-
mos a Cooperativa de Outro Preto, com a formação de 
mestre alambiqueiro, com a formação de agentes para 
o engenho, para a moagem da cana, com a instrução 
para paramentação de todos os profissionais que es-

tarão atuando naqueles pequenos alambiques. E vai 
daí que o produto não é de má qualidade. Ele pode 
ser exportado para qualquer lugar do mundo, porque é 
supervisionado pelo Ministério da Agricultura, é super-
visionado pela Vigilância Sanitária, é supervisionado 
pela cooperativa. Não entra no blend da cooperativa 
um produto de um cooperado que não esteja rigorosa-
mente dentro daquela padronização de teor de cobre, 
teor cúprico, e de acidez. A análise físico-químico será 
feita por laboratórios credenciados pela Superinten-
dência da Agricultura em Minas Gerais. Portanto, será 
um produto confiável. É verdade que para pequenos 
produtores de cachaça de alambique tornam-se pra-
ticamente inexequível a exportação de seus produtos. 
Mas, através da cooperativa, os produtos são padroni-
zados naturalmente, como é o caso de cachaça cris-
tal, cachaça branca, porque a cachaça envelhecida de 
um mesmo produtor este ano não será rigorosamente 
igual no ano subsequente. – o nosso querido Deputado 
Paulo Piau está aqui novamente. 

Dessa forma, a cooperativa é hoje a tábua de 
salvação para os pequenos produtores de cachaça 
de alambique. Ela faz permanentemente reciclagem 
de tecnologia, de sustentação, de adequação de pro-
dução. Em parceria com a FEAM e com a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais, fizemos um 
livro de boas práticas para a produção de cachaça, 
dando destino correto a tanto produtos, não apenas ao 
vinhoto como a todos os produtos sólidos decorrentes 
da elaboração daquele produto. E levamos não só esse 
incentivo aos pequenos produtores, como também a 
regra sine qua non de que o seu produto não fará parte 
daqueles que serão estandartizados, engarrafados e 
comercializados por suas cooperativas. 

Nós temos hoje, em Minas Gerais, a Cooperativa 
Central e temos várias singulares ou regionais. Todas 
têm tem como atuação primeira a de retirar da infor-
malidade os pequenos produtores. Graças a Deus, 
estamos batendo essas etapas. Não se ganha uma 
guerra de uma só vez, ganha-se por batalhas. Várias 
batalhas, já podemos considerá-las vencidas, com o 
apoio da Câmara Técnica, do IBRAC, dos produtores 
de cachaça de coluna. Nós estaremos sempre ao lado 
e em defesa também dos interesses daqueles que pro-
duzem por meio de colunas. 

A diferença entre cachaça de alambique e ca-
chaça de coluna não indica que um produto seja me-
lhor do que o outro. Isso não quer dizer que seja um 
produto diferenciado. A cachaça de alambique é um 
produto elaborado de forma descontínua, sob uma 
temperatura constante, para que se tenha o produto 
final constante, para que a cachaça – perdoem-me a 
palavra – não vomite, para que ela não saia de uma 
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temperatura superior àquela na qual ela deve ser ela-
borada. Se isso ocorrer, todo aquele produto que já 
estaria no coração se deteriora e terá de  ser descar-
tado. Então, vai daí que existem essas diferenças. Os 
produtos são diferentes. São produtos bons? São. Nada 
temos, nós os produtores de cachaça de alambique, 
contra os produtores de cachaça de coluna. Muito pelo 
contrário, queremos essa união, achamos a união ben-
fazeja. Agora, que o produto é diferenciado, quanto a 
isso não resta a menor dúvida. 

Eu peço vênia aos senhores, paciência e com-
preensão, para ler um encarte que foi distribuído na 
última reunião da Câmara Técnica da Cadeia Produ-
tiva da Cachaça de Alambique, realizada no dia 10, 
no Ministério da Agricultura. Esse encarte estava na 
pasta que todos os conselheiros da Câmara Técnica 
receberam. 

Com a permissão dos senhores, vou proceder 
à leitura:

“Com todo o respeito, ratifico à cachaça 
de coluna e a seus produtores que quero man-
ter sempre essa coexistência pacífica, respei-
tosa e que só trará bem ao setor.

Diferença entre cachaça e aguardente.
Proposta de modificação do item 2.1.2 

do Regulamento Técnico para Fixação dos Pa-
drões de Identidade e Qualidade para Aguar-
dente de Cana e para Cachaça, aprovado pela 
IN nº 3/205 do Ministério da Agricultura:

Todo apreciador de bebida destilada sabe 
que a cachaça e a aguardente são produtos 
distintos, que se diferenciam especialmente 
pelo aroma e pelo sabor. Essa diferença foi re-
conhecida em normas regulamentares oficiais. 
Assim, o Regulamento Técnico para Fixação 
dos Padrões de Identidade e Qualidade para 
Aguardente de Cana e para Cachaça, apro-
vado pela Instrução Normativa nº 3/205 do 
Ministério da Agricultura, trata separadamente 
os dois produtos e busca defini-los nos itens 
2.1.1 e 2.1.2 da seguinte forma: 

2.1.1. Aguardente de Cana é a bebida 
com graduação alcoólica de 38% vol (trinta e 
oito por cento em volume) a 54% vol (cinqüenta 
e quatro por cento em volume) a 20ºC (vinte 
graus Celsius), obtida do destilado alcoólico 
simples de cana-de-açúcar ou pela destilação 
do mosto fermentado do caldo de cana-de-
açúcar, podendo ser adicionada de açúcares 
até 6g/l (seis gramas por litro), expressos em 
sacarose.

2.1.2. Cachaça é a denominação típica 
e exclusiva da Aguardente de Cana produzi-

da no Brasil, com graduação alcoólica de 38 
% vol (trinta e oito por cento em volume) a 
48% vol (quarenta e oito por cento em volu-
me) a 20ºC (vinte graus Celsius), obtida pela 
destilação do mosto fermentado do caldo de 
cana-de-açúcar com características sensoriais 
peculiares, podendo ser adicionada de açúca-
res até 6g/l (seis gramas por litro), expressos 
em sacarose’”.

A leitura mais atenta desses 2 dispositi-
vos do Regulamento mostra que a definição ali 
adotada para descrever a cachaça, a rigor, não 
a diferencia da aguardente de cana. Ao con-
trário, afirma que a cachaça é uma variedade 
da aguardente, que se diferencia das demais 
somente por 3 características: ser produzida 
no Brasil; ter graduação alcoólica entre 38% e 
48% em volume; possuir características sen-
soriais peculiares.

Essa definição adotada no item 2.1.2 do 
Regulamento é imperfeita e imprecisa, porque 
atribui a cachaça características que, num exa-
me mais cuidadoso, se revelam insuficientes 
para diferenciá-la da aguardente. 

Assim, qualquer aguardente de cana que 
seja produzida no Brasil e tenha graduação 
alcoólica de 38% a 48% em volume se di-
ferenciaria da cachaça pelas características 
sensoriais peculiares desta última. Acontece 
que esse atributo “características sensoriais 
peculiares” tampouco dirime a questão, pois 
o Regulamento não descreve de forma clara 
e objetiva o que seriam peculiaridades dessas 
características sensoriais, que seriam próprias 
e exclusivas de cachaça que, por sua singula-
ridade, a distinguiria da aguardente comum.

Peculiar, segundo o Dicionário Aurélio, 
significa “atributo particular de uma pessoa ou 
coisa”. Dessa forma, quando se diz que a ca-
chaça tem características sensoriais peculiares 
se está simplesmente dizendo que se trata da 
bebida que possui características sensoriais 
peculiares próprias, exclusivas, que só ela tem. 
Entretanto, como não se especificam quais são 
essas características sensoriais, a definição 
permanece imprecisa e imperfeita; logo, insu-
ficiente como referência para diferenciar um 
produto em relação a outros congêneres. 

Na verdade, toda bebida, inclusive a 
aguardente comum, tem suas próprias carac-
terísticas sensoriais peculiares. Vê-se, assim, 
que o Regulamento tentou mas não conseguiu 
diferenciar cachaça de aguardente. 
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É necessário, portanto, tentar aperfeiçoar 
essa norma regulamentar para que ela cum-
pra o objetiva visado, qual seja, estabelecer 
a diferença entre a cachaça e a aguardente 
comum.

Quando se fala de características sen-
soriais de uma bebida, está-se referindo, ob-
viamente, a aroma e sabor, visto que, como 
toda bebida se destina a ser consumida por 
ingestão, sua qualidade está sempre relacio-
nada a esses 2 atributos.

Assim, o item 2.1.1 do Regulamento não 
mudaria de sentido se a expressão “caracterís-
ticas sensoriais” fosse substituída por aroma e 
sabor. Logo, em palavras mais simples, o Re-
gulamento poderia ter dito que a cachaça é a 
denominação típica e exclusiva da aguardente 
de cana produzida no Brasil, com a graduação 
alcoólica de 38% a 48% em volume a 20ºC, 
obtida pela destilação do mosto fermentado 
da cana-de-açúcar, com aroma e sabor pe-
culiares, etc”.

Ainda assim, entretanto, dizer que o aroma e o 
sabor são peculiares continuaria sendo insuficiente 
como elemento diferenciador, pois permanecem va-
gas e indefinidas quais seriam essas peculiaridades 
do aroma e do sabor – amargo, azedo, doce, adstrin-
gente, picante, suave, frutado etc. Em suma, só pelo 
adjetivo “peculiares”, não se define nem o aroma nem 
o sabor. Portanto, não se oferece ao leitor da norma o 
elemento necessário para identificar a diferença entre 
cachaça e aguardente, pois também da aguardente 
comum se pode dizer, de igual forma e sem erro, que 
a mesma tem aroma e sabor peculiares.

“Impõe-se, portanto, acrescentar à norma 
outros elementos diferenciadores da cachaça, 
tais como: primeiro, sejam objetivos; segundo, 
sejam típicos da cachaça; e, terceiro, não se-
jam próprios da aguardente comum.

Sabe-se que a cachaça e a aguardente 
comum têm aroma e sabor diferentes em razão 
dos distintos processos de produção empre-
gados em sua fabricação. 

A principal diferença nesses processos 
de produção é a seguinte: a cachaça é produ-
zida por destilação descontínua em alambique 
de cobre, enquanto a aguardente é produzida 
de forma contínua em coluna de destilação de 
aço. Na destilação descontínua da cachaça, o 
alambique de cobre é enchido com determina-
da quantidade, denominada batelada, de mosto 
de caldo de cana fermentado. Cada batelada 

é fermentada e destilada separadamente em 
bateladas anteriores e posteriores. Por isso, 
o processo é denominado descontínuo. Na 
destilação em alambique é possível graduar 
o aquecimento – conforme eu falei anterior-
mente – do destilador de forma a efetuar des-
tilação lenta e suave, evitando-se a ebulição 
tumultuosa do mosto e o efeito de arraste de 
componentes indesejáveis. Além disso, no 
processo descontínuo, é possível separar-se, 
na saída do condensador, a porção inicial, a 
cabeça, a porção final, a cauda, do líquido 
destilado e condensado, evitando que essas 
porções, nas quais se concentram componen-
tes indesejáveis do produto sejam misturadas 
à parte principal, o coração, do destilado, que 
é a única aproveitada para o envelhecimento 
e engarrafamento.”

Teria mais a ler, mas como o meu tempo está 
esgotado, vou terminar. E termino dizendo:

“Propõe-se assim, à vista do exposto, a 
seguinte nova redação para o item 2.1.2 do 
Regulamento: “Cachaça é denominação típica 
e exclusiva da bebida produzida no Brasil, com 
graduação alcoólica de 38% a 48% em volume 
a 20°C, obtida pela destilação descontínua em 
alambique de cobre do mosto fermentado da 
cana-de-açúcar com características senso-
riais peculiares decorrentes desse processo 
de fabricação, podendo ser adicionada de 
açúcares até 6 gramas por litro, expressos 
em sacarose.”

Esta é a diferenciação que eu desejava trazer 
para os senhores, ou seja, de produtos da mesma 
matéria-prima, mas que pelos métodos como é obtido 
o produto na ponta são realmente 2 produtos diferen-
ciados, ambos de excelente qualidade. Se eu fosse 
um produtor da cachaça de coluna, também chamada 
de industrial, teria o maior orgulho em defendê-la, sa-
bendo que o produto é de qualidade. Como estou na 
cachaça artesanal de alambique, faço-o de coração 
aberto e cabeça erguida. 

Muito obrigado e me desculpem pela demora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 

Agradecemos ao Dr. Trajano Ladeira de Lima as pala-
vras. S.Sa. é uma grande liderança cooperativista do 
meu Estado, Minas Gerais.

Passamos agora a palavra ao Sr. Adolar Fruwru-
ck, produtor de cachaça de Luiz Alves, Santa Catarina, 
pelo período determinado. 
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O SR. ADOLAR FRUWRUCK – Caro Deputado, 
autoridades aqui presentes, caros amigos de Mesa, 
caríssimos convidados. 

Eu sou de Luiz Alves, Santa Catarina. 
Quero explanar aqui alguns pontos de maneira 

bem rápida, porque a reunião começou a se prolongar 
muito e todos parecem estar com pressa.

Eu sou um produtor da segunda geração e sou 
um produtor de cachaça de alambique. Eu estudei as 
normas e as leis que no momento vêm sendo discuti-
das e cheguei a uma conclusão. Quero até agradecer 
aos mineiros que aqui estão, porque realmente empur-
raram o nome da cachaça, que despontou no Brasil 
e no exterior. Mesmo assim, quero discordar de uma 
parte – sei lá –, porque eu acho que temos de partir 
para uma definição realmente de cachaça, indepen-
dente de como ela é processada, de como ela é feita, 
porque o que irá valer no futuro será a qualidade. Po-
dem estar certos disso. 

Peço desculpas, mas o Grupo Müller – pode estar 
certo – vai ter de melhorar daqui para a frente, porque 
nós, das artesanais, vamos produzir com qualidade. 
No Brasil, estamos apenas engatinhando no que se 
refere à cachaça.

Eu, realmente, concordo com a tese do nosso 
amigo. Um produto de qualidade é feito em alambi-
que, por batelada. Eu não vejo, em coluna, condições 
para se fazer um produto de alta qualidade. Digo isso 
porque quase todas as fábricas de uísque que eu co-
nheço pelo mundo produzem no sistema de alambi-
que de cobre.

Temos de ter então um cuidado muito grande. Já 
demos o maior passo, qual seja, o nome cachaça, e 
mundialmente. Fico até meio impressionado, porque 
hoje, no Brasil, se produz vodca. De onde provém o 
nome vodca? Eu não sei como o país de origem da 
vodca deixa isso acontecer. A nossa questão é esta aí. 
Eu não vejo nem por que aguardente e cachaça são 
diferentes. Não: Cachaça! Eu até concordo. Pode ser, 
dependendo... Alguém pode dizer: a minha cachaça 
é de alambique. Tudo bem. Mas começar a diferenciar 
muito: isso aqui é aguardente, isso aqui é cachaça, 
porque é produzida assim ou assado... Eu não vejo 
vantagem nenhuma nisso. Eu sou um produtor arte-
sanal. Os meus filhos praticamente tocam o negócio. 
Nós temos uma produção, claro, limitada, e nem que-
remos aumentar muito. Estamos partindo sim para a 
qualidade, valor agregado. Só assim vamos conseguir. 
Temos, realmente, de mostrar ao mundo que somos 
bons em cachaça. 

Como ela é produzida? Se a matéria-prima ini-
cial é cana-de-açúcar, pode ser feita de rapadura, de 

melado. Este é o meu ponto de vista. Se não for assim, 
vamos nos matar aqui. 

Era isso o que eu tinha a dizer. Meu muito obri-
gado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Agradecemos ao Sr. Adolar Fruwruck, produtor de 
cachaça de Luiz Alves, Santa Catarina. 

Com a palavra o Deputado Valdir Colatto, do 
PMDB de Santa Catarina, autor do requerimento que 
propôs esta audiência pública.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, com certeza eu aprendi bas-
tante aqui sobre cachaça. Todos os expositores foram 
brilhantes, e vamos aprendendo.

Estava conversado com o José Aparecido, que 
também é um conhecedor de cachaça. É S.Exa. de 
Minas Gerais, que tem a fama, e eu sou de Santa 
Catarina. 

Adolar, temos de cuidar, porque os mineiros es-
tão vendendo muita cachaça em Santa Catarina. Nos 
quiosques de lá, os mineiros tomaram conta da cacha-
ça, e os artesanatos de Minas Gerais estão dando um 
banho em Santa Catarina. Os mineiros nos ensinam 
muito, inclusive a fazer política.

Sr. Presidente, Deputado Paulo Piau, brilhan-
te Parlamentar mineiro, agradeço a V.Exa. por estar 
presidindo os trabalhos. Nesta reunião já passaram 
vários Deputados, e parece que ninguém está dando 
atenção. Mas, na verdade, Dr. Trajano, a reunião está 
sendo gravada e será apresentada na televisão. Não 
é só a gravação da palavra, mas também da imagem. 
Todas as sessões são gravadas na Casa. Portanto, 
faço esse registro.

Esta é uma reunião histórica da Comissão de 
Agricultura para tratar da cachaça. Sabíamos que ha-
via polêmica em torno do tema. Na verdade, foi reali-
zada para isso. Ouvimos o Dr. Adolar, o Dr. Trajano, o 
representante da IBRAC, da Associação e da Federa-
ção. O Wolfgang é um profundo conhecedor do tema. 
Enfim, todos se manifestaram e precisávamos fazer 
essa discussão.

Audiência pública é isto, é ouvir todas as partes. 
Está também aqui presente o Relator, que fará suas 
considerações. Com certeza, vamos fazer um relatório 
que irá contemplar todo o processo.

Estava conversando com o José Aparecido. Pre-
cisamos buscar um consenso para que a lei seja boa 
para todos. Se alguém daqui sair perdedor, não va-
leu a pena. Não foi com essa intenção que elaborei 
o projeto, Dr. Trajano e Dr. Carlos, com quem tenho 
falado muito.

Então, eu estava conversando com o José Apa-
recido, que também tem um projeto. E eu tenho o meu. 
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Os 2 estão juntos, Sr. Presidente. Vamos discutir aqui 
uma fórmula. É claro que os senhores terão de chegar 
a uma conclusão. 

Ouvi palavras respeitosas no sentido de que 
precisamos de união, ser pacíficos. Também penso 
como o Adolar: cachaça é cachaça. Se vem da cana 
é cachaça. Qual é o produto originário? A cana-de-
açúcar. A maneira de fazer é outra questão que te-
mos de discutir e identificar, se alguém quiser essa 
ou aquela qualidade. Na verdade, precisamos que a 
cachaça seja uma só. 

O Dr. Wolfgang estava dizendo que cachaça é 
aguardente, é isso e aquilo. Então, temos de clarear 
isso para termos um produto brasileiro. Essa é a in-
tenção. Temos um produto do mercado brasileiro que 
lá fora todos identificam como uma bebida do Brasil. 
É a bebida mundial do Brasil.

Portanto, precisamos ter isso claro. Se não temos 
isso claro aqui, imaginem o que pensam do nosso pro-
duto lá fora. “Eles estão vendendo o quê?”

Anotei as manifestações. Acho pertinentes. Te-
mos de acertar a questão das cooperativas, Dr. Traja-
no, assim como a questão fiscal. Está aqui presente 
o Deputado Zonta, Presidente da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo.

Essa é mais uma tarefa para nós, Deputado Zon-
ta, especialmente para V.Exa. , que é o Presidente da 
FRENCOOP. 

Temos de acertar a questão da tributação a que 
se referiu o Deputado José Aparecido. A cachaça ar-
tesanal tem tributação mais alta. Vamos ter de acer-
tar isso. 

Não tenho dúvida de que a pequena produção 
tem de ser protegida – e não apenas da cachaça. 

Em todos os projetos que apresentamos nesta 
Casa sempre levamos em conta proteger o pequeno 
agricultor e o pequeno produtor, para que possam so-
breviver no mercado, o que é bom para todo mundo. É 
essa a intenção. Estamos caminhando bem.

O Relator, Deputado Leandro Sampaio, é enge-
nheiro agrônomo, é do ramo e conhece a questão. Com 
certeza, no Rio de Janeiro também se toma cachaça, 
não é, Deputado Leandro?

Precisamos fazer uma boa cachaça. Essa é a 
questão. 

O pessoal questiona se vamos regulamentar a 
produção de cachaça. O que está fazendo lá? Depu-
tado vai mexer com cachaça?

Vejam a importância desse produto. O Sr. Carlos, 
da IBRAC, disse que a cachaça gera em torno de 600 
mil empregos diretos.

Sabem quanto gera de empregos diretos a in-
dústria automobilística? Gera 100 mil empregos. A 

indústria automobilística brasileira gera 100 mil em-
pregos diretamente. Portanto, vejam a importância 
desse processo, além da exportação, da economia, 
dos 40 mil produtores, dos pequenos produtores que 
têm renda agregada.

Esta Casa tem a obrigação de fazer uma lei que 
venha resolver a situação. Os senhores são especialis-
tas. Convidamos expositores com opiniões diferencia-
das para que possamos ter ideia do que está ocorrendo 
no setor e possa o Relator elaborar um projeto subs-
titutivo, agregando o nosso, o de autoria do Deputado 
José Aparecido e outras propostas e emendas, a fim 
de que possamos criar uma lei que defina a cachaça. 
Depois poderemos trabalhar a qualidade, como disse 
o Adolar, e a questão do mercado nacional e interna-
cional. Vamos discutir a questão tributária, vamos via-
bilizar o setor, que é importante para o Brasil.

Aprendemos bastante. Parabéns a todos. Estamos 
caminhando bem. Esta audiência pública foi requerida 
para ouvirmos o setor.

O Relator terá de fazer seu trabalho e vamos cola-
borar no sentido de chegarmos a um consenso. Vamos 
ouvir os senhores e afinar a redação: tira uma vírgula, 
põe um ponto, sim ou não, um para cá e outro para lá. 
E vamos buscar encontrar um conceito de cachaça, 
para que ninguém mais tenha dúvida de que cachaça 
é cachaça, seja como for fabricada, e que tenha qua-
lidade e a marca brasileira. É disso que precisamos.

Portanto, devemos criar uma lei que regulamente 
o mercado, o comércio, a rotulagem e a qualidade – o 
Ministério da Agricultura deverá cuidar disso. Enfim, 
todo um processo para tratar da cachaça brasileira.

Parabéns aos expositores. Estamos certos e es-
peramos que rapidamente esta Casa dê aos senho-
res essa definição e possamos ter uma lei boa para a 
questão da cachaça no Brasil. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 

Vamos conceder a palavra ao Sr. Wolfgang, para um 
acréscimo, por 30 segundos.

O SR. WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER – 
Quero oferecer um dado ao Deputado Valdir Colatto.

Temos noção de que, com o alambique, podemos 
apurar bem mais um destilado do que através de uma 
coluna. Se eu contraponho um produto de alambique 
e um produto de coluna, aparentemente o produto de 
coluna é mais pobre, mais rústico, etc. Como somos 
conhecidos na Bélgica, é um rum rustic a cachaça 
brasileira.

Só que isso é uma imagem que existe. Eu acho 
covardia comparar um produto que custa ao redor de 
4 reais no Pão de Açúcar com a minha cachaça mais 
simples, que custa 32 reais. Estou falando diretamente, 
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por exemplo, da Cachaça Müller 51, que está focando 
um tipo de mercado a um preço – que eu acho milagre 
econômico –, de 4 reais. 

Com as comparações entre coluna e alambi-
que temos de ter mais cuidado. A minha cachaça 
mais cara, a Ônix, 16 anos, é vendida na Alemanha 
por 120 euros, o que dá 360 reais. Há o rum feito de 
melaço em coluna, da Guatemala, o Zacapa, vendido 
por 230. Então, vamos tomar mais cuidado antes de 
dizer que cachaça de coluna e de sobra de açúcar é 
porcaria. É isso o que quero deixar bem claro como a 
última imagem.

Vamos mais devagar, porque de mercado inter-
nacional conhecemos muito pouco. Eu só falo daqui-
lo que tenho experiência pessoal. Acredito que se a 
Müller falar, vai contar outra história. Eu estou em 4, 5 
países. A Müller está em 51 países.

Era o que queria acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 

Temos uma dinâmica aqui.
Vou passar a palavra aos 5 Deputados inscri-

tos. 
De antemão, conhecendo bem esse processo 

em Minas Gerais, quero dizer que, no final, quem vai 
mandar em tudo isso é o consumidor, pela qualidade. 
Porém, na certificação das cachaças o processo é di-
ferente. O consumidor é quem vai definir se quer uma 
cachaça produzida por um ou outro processo. Essa 
diferenciação tem de ser estabelecida por serem 2 
produtos que passam por processos diferentes, em-
bora ambas sejam cachaça.

Os Deputados Nelson Marquezelli e Ernandes 
Amorim estão inscritos, mas não estão presentes. 
O próximo inscrito seria o Deputado José Fernando, 
mas o Relator quer se pronunciar. Pode ser, Deputa-
do? (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente Paulo 

Piau. Cumprimento os autores dos 2 projetos, Depu-
tados José Fernando Aparecido de Oliveira e Valdir 
Colatto; o Leandro Sampaio, que será o Relator da 
matéria e terá a incumbência de provar todas as espé-
cies de cachaça para depois fazer o relatório – imagine 
o tamanho do desafio, Deputado Mendes Thame —; 
os expositores, os produtores, os empresários e de-
mais presentes; representantes do IBRAC e também o 
Trajano, representante das cooperativas, necessárias 
nessa organização.

O tema está bem colocado. Esta audiência pública 
esclarece muito, disciplina, busca subsídios. E a partir 
daí é que se vai fazer a conciliação, o agrupamento 
dos 2 projetos, para termos o melhor projeto possí-

vel, a fim de valorizar esse produto que é nacional, é 
nosso, é brasileiro.

Naquilo que tange à questão tributária, da disci-
plina do cooperativismo, temos o Projeto nº 271, que 
discute exatamente o ato cooperativo e inclui natural-
mente todas as atividades dentro do cooperativismo. E 
disciplina, além da nova lei cooperativista, de número 
003, que está com o Renato Casagrande, no Senado, 
que vai recepcionar aquilo que consta da Lei nº 271, 
quanto à interpretação do ato, mais aquilo que cons-
ta do projeto de autoria do Deputado José Fernando, 
onde está bem contemplada a caracterização. 

Acho que haverá avanços e poderemos fazer com 
que haja isonomia. O importante é haver isonomia tri-
butária para que não se prejudique nem um, nem outro 
e se possa produzir melhor e ocupar espaço.

Conte com nosso apoio. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 

Agradecemos ao Deputado Zonta a contribuição.
Passo a palavra ao Deputado Leandro Sampaio, 

Relator dos projetos.
O SR. DEPUTADO LEANDRO SAMPAIO – De-

putado Paulo Piau, foi importante ouvir o Deputado 
Zonta, porque esse é um dos grandes desafios de to-
dos nós, especialmente no que diz respeito à proteção 
do produtor, do cooperativado. 

Estivemos juntos, eu, Deputados José Fernando 
e Valdir Colatto na Receita Federal, conversando sobre 
o tema. Esse é um grande desafio.

Quero agradecer ao Deputado Zonta a contribui-
ção, cumprimentar os convidados, palestrantes, o De-
putado Valdir Colatto, autor do Projeto de Lei nº 1.187, 
e o Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira, 
mineiro, que conhece profundamente a história da ca-
chaça no Brasil, autor do Projeto de Lei nº 4.547.

O requerimento para realização de audiência 
pública, do Deputado Valdir Colatto, foi extremamente 
importante e oportuno. Precisamos avançar ainda nes-
te semestre, antes de entrarmos no período eleitoral. 
É fundamental para o setor que fique bem claro. O Dr. 
Carlos Lima destacou muito a necessidade de união 
de todos. E, como muito bem ressaltou o Deputado 
Valdir Colatto, ao final deste debate, da apresentação 
do relatório, não haverá vencido ou vencedor. Enfim, 
buscamos o melhor conceito e consenso para que 
possamos fazer um relatório que atenda a milhares de 
produtores, de famílias e de empresários que vivem 
desse produto genuinamente nacional, brasileiro, que 
tem tudo a ver com a história deste País, tem tudo a 
ver com a cultura nacional: a cachaça.

Eu não tenho, realmente, muito a acrescentar. 
Tive aqui uma aula.
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Quero agradecer ao Dr. Trajano as palavras ami-
gas e carinhosas sobre a nossa gestão em Petrópolis. 
Ele é um dos mineiros que mais conhecem de cachaça 
e de cooperativismo neste País.

Foi sob a nossa gestão na prefeitura que rea-
lizamos o primeiro evento em homenagem a Minas 
Gerais – Petrópolis foi colonizada pelos alemães, mas 
também pelos mineiros –, quando nos reunimos com 
a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de 
Qualidade. Fizemos um grande evento. Com uma ex-
posição sobre a cachaça brasileira, apresentamos ao 
Estado do Rio de Janeiro esse produto, por cujo reco-
nhecimento e por cuja valorização precisamos traba-
lhar, ampliando o seu mercado não só internamente, 
mas também no exterior.

Cumprimento o meu colega agrônomo, grande 
Deputado de Minas Gerais Paulo Piau, que preside 
a audiência pública. Nesses próximos dias, antes de 
definirmos, porque vamos ouvir ainda os Deputados 
José Fernando e Valdir Colatto, como ouvimos o Ins-
tituto Brasileiro da Cachaça...

Em Minas Gerais, fomos à Secretaria de Agricul-
tura para ouvir o Dr. Murilo Albernaz e o Dr. Trajano. Va-
mos continuar auscultando-os. Fizemos contato com o 
pessoal do Rio de Janeiro, da Associação Fluminense 
dos Produtores de Cachaça, e com produtores de ou-
tros Estados, mas quero reiterar aqui o compromisso 
de estar à disposição de todos os senhores para que 
possamos colher os melhores subsídios e apresentar 
um relatório que atenda a todo o setor.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 

Agradeço ao Deputado Leandro Sampaio, Relator, e 
passo a palavra ao Deputado José Fernando Aparecido 
de Oliveira, também autor de um dos projetos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APA-
RECIDO DE OLIVEIRA – Meu caro Deputado Paulo 
Piau, que tão bem preside esta reunião de audiência 
pública; meus colegas de Minas Gerais Murilo Alber-
naz, Presidente da Federação Nacional dos Produtores 
de Cachaça de Alambique – FENACA; Trajano Raul, 
Presidente da Cooperativa Central dos Produtores de 
Cachaça de Alambique de Minas; Alexandre Wagner 
da Silva, Presidente da Associação Mineira dos Pro-
dutores de Cachaça de Qualidade – AMPAQ; Adolar e 
Wolfgang; Deputado Valdir Colatto; eminente Relator, 
Deputado Leandro Sampaio:

É um grande desafio ter a lei da cachaça. Está 
mais do que na hora de termos uma lei específica que 
regulamente o setor, que o regularize e fortaleça, para 
que possamos, a partir daí, ganhar o mundo. A cacha-
ça é bebida mundialmente, e é do Brasil. No entanto, 
é ridícula a exportação brasileira tanto de cachaça de 

coluna quanto de cachaça artesanal. Nosso projeto 
visa sobretudo o pequeno produtor e a regularização 
do informal.

Na nossa visão, há problemas com a informali-
dade muito na produção de cachaça de alambique do 
que na de cachaça de coluna. O Dr. Carlos Lira, Presi-
dente do IBRAC, disse que existem 650 mil empregos 
direitos e indiretos formais na cadeia produtiva da ca-
chaça. Isso significa que 6% apenas dos alambiques 
mineiros são formalizados e 94% são informais. Dos 8 
mil alambiques mineiros, 94% são informais.

Então, temos de criar mecanismos para formalizar 
toda essa massa, que está excluída do desenvolvimen-
to do setor. Para tanto, precisamos aprovar o projeto 
do cooperativismo. Sem ele, não temos saída. No vejo 
como formalizar o informal senão através do sistema 
cooperativista. E temos de regulamentar isso urgente. 
Cooperativas e mais cooperativas de cachaça, sobre-
tudo em Minas Gerais, estão jogando fora o produto 
de seus cooperados, sem poder comercializá-lo.

Além disso, não é possível a cachaça de alambi-
que pagar em média 10 vezes mais IPI por litro produ-
zido do que a cachaça industrial. Em média, cobra-se 
de 25 a 30 centavos de IPI sobre a cachaça industrial, 
de coluna, contra 2,50 reais, 3 reais por litro produzido 
de cachaça de alambique. Pelo menos, foram esses 
os dados que me chegaram.

PARTICIPANTE – Em função do preço da cacha-
ça. A minha cachaça, que está no supermercado a 32 
reais, paga R$13,13 de IPI.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-
CIDO DE OLIVEIRA – De imposto.

PARTICIPANTE – E eu, de lucro, tenho 2 reais, 
fora os 25% de ICMS. Assim, todo o mundo vai ficar 
na clandestinidade, sem a menor dúvida.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APA-
RECIDO DE OLIVEIRA – Pois é. Então, essa ótica do 
IPI precisa ser revista urgentemente. Esse é mais um 
empecilho para o desenvolvimento do setor, sobretu-
do o de alambique.

Quero deixar claro que não tenho nada contra o 
setor industrial, pelo contrário. Estão aqui represen-
tantes e produtores de cachaça de alambique que já 
estão abrindo o conceito, no que eu particularmente 
discordo. Sou autor de um projeto que classifica o que 
é cachaça de alambique e o que é cachaça de coluna. 
Inclusive estávamos até com um conceito mais – não 
vou dizer radical – histórico com relação à cachaça: o 
produto “cachaça” é a cachaça de alambique, aguar-
dente de cana ou caninha é a cachaça de coluna. 
Originariamente, eu estava fazendo esse projeto, de-
finindo o produto “cachaça” como sendo a cachaça de 
alambique e não como cachaça de coluna. É cachaça, 
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aguardente de cana ou caninha. Esse era o meu intuito 
de legislador no início.

Por uma questão interna, hoje já existe um tra-
balho internacional com o nome cachaça, com rela-
ção aos industriais. Estamos abrindo o precedente de 
colocar cachaça de coluna e cachaça de alambique. 
Quero ver depois as negociações que temos de fazer 
junto ao Relator e ao setor. Nós queremos a união do 
setor. Não queremos transformar essa lei com um dis-
tanciamento, ou esticar a corda entre os dois, produto-
res de alambique e industriais. Mas não vamos poder 
aceitar que a cachaça de alambique seja o patinho 
feio dessa história toda e continue pagando 10 vezes 
mais IPI do que a industrial e que continue tendo um 
processo impossível de se cooperar.

O que a cachaça de alambique representa na 
produção de cachaça no Brasil, em comparação com 
a industrial? Os industriais respondem por mais ou 
menos 80% da cachaça produzida no Brasil, ou mais. 
O Wolfgang diz que 90% da cachaça produzida é de 
coluna, contra 10% de cachaça de alambique, que na 
verdade é a sua grande massa. A grande maioria são 
pequenos produtores. Como uma pessoa que produz 
10, 15 mil litros por ano tem condição de se formalizar 
a não ser por meio do cooperativismo? É impossível.

É o momento de fazermos uma reflexão e um tra-
balho para resolver o problema. Não estou querendo 
dizer que a cachaça é apenas o produto da colheita 
manual da cana, da fermentação natural e da destila-
ção em cobre, ao contrário dos canaviais queimados, 
da indução química da fermentação e da destilação 
em colunas de aço inoxidável, que gera um outro pro-
duto. Temos de concordar que são produtos distintos, 
diferentes, mas os estamos tratando como questão 
única. Cachaça é o produto dessas duas coisas hoje. 
Nós estávamos querendo definir. E eu estava queren-
do ir além como legislador. Eu queria definir cachaça e 
aguardente de cana, cachaça e caninha. Não é mais o 
caso, porque já há um consenso. Mas estamos avan-
çando nesse consenso. Agora, esse consenso, dentro 
do meu ponto de vista e do meu trabalho como Par-
lamentar, é em defesa dos pequenos produtores, dos 
94% dos alambiques clandestinos do Estado de Minas 
Gerais e do Brasil afora.

Nós temos de formalizar os alambiques, temos 
de gerar uma isonomia tributária e temos de ganhar o 
mundo, o que se fará por meio da união. 

Eu concordo, Wolfgang, apesar de serem concei-
tos dos quais ainda não estou convencido. Quero dizer 
que ainda não estou convencido de que a melhor so-
lução é termos uma classificação única para cachaça 
de colônia e cachaça de alambique, uma única classi-
ficação, podendo no futuro fazer subdivisões e deixar 

que o mercado regule isso, que os próprios produtores 
façam seu marketing. Mas desde que possamos tam-
bém ter isonomia de mercado. Como é que a cachaça 
artesanal e informal vai poder concorrer com a cachaça 
industrial, cujo preço é colocado a 4 reais? Isso é um 
problema de saúde pública. Essa coisa de colocar a 
4 reais uma cachaça no Carrefour é um problema, no 
meu ponto de vista, de saúde pública.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Em Minas Gerais, falamos que 
beber cachaça em Minas, no norte, em Conceição do 
Mato Dentro, por exemplo, é tomar uma dose de cultura, 
porque a bebida cachaça é cultural, é histórica, precisa 
ser inclusive declarada como patrimônio cultural. Lá em 
Minas já estamos com um processo junto ao IEPHA. 
O queijo do Serro foi o primeiro produto tombado pelo 
patrimônio cultural do Estado. E a cachaça está indo 
no mesmo caminho.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Já está aprovado, então.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Então, é isso. E estou disposto, 
juntamente com o Deputado Valdir Colatto, o Relator 
e a turma de Minas Gerais, a discutir uma saída con-
sensual para isso. E essa saída passa pelo sistema 
cooperativista, que precisa ser contemplado por lei, 
regulamentado de forma definitiva por legislação, para 
que se legalize essa massa de alambiques informais. 
E passa também pela isonomia tributária. São duas 
questões das quais não abrimos mão. Nessa disputa 
entre industrial e artesanal, precisamos ter uma iso-
nomia. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Agradecemos ao Deputado José Fernando. 

Temos mais um Deputado inscrito, que é o De-
putado Micheletto.

Posteriormente, voltaremos a palavra à Mesa para 
uma breve consideração final. Então, os questionamen-
tos poderiam ser anotados para esse momento. 

Com a palavra o Deputado Micheletto.
O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 

Presidente, senhores participantes da Mesa, colegas 
Deputados, senhoras e senhores:

Peço escusas por não ter podido acompanhar 
nenhuma palestra de quem está aqui na frente, mas 
estou acompanhando o projeto do Deputado Valdir 
Colatto há muito tempo.

Eu acabo de almoçar com o Embaixador da Cro-
ácia. O Sr. Presidente faz parte da frente parlamentar 
que tenho a honra de presidir e o Deputado Colatto 
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também. Não sei se os senhores já observaram os 
sapatos do Deputado Colatto, comprados na Croá-
cia. Eles são diferentes. Seria bom que os senhores 
olhassem e a imprensa tirasse fotografia, porque eles 
se diferenciam de todos os nossos aqui. Foi compra-
do naquele país. 

Mas eu quero trazer aqui uma notícia. O Em-
baixador está indo ao Estado do Paraná, à cidade de 
Guarapuava, onde há uma das maiores colônias da 
Croácia, há uma grande cooperativa, uma indústria 
de malte, talvez a maior da América Latina. Estamos 
planejando a sua ida para lá. A notícia que trago aos 
senhores é esta: a Croácia tem interesse, e nós já 
estamos acertando isso, em comprar aguardente, ca-
chaça ou cana, como queiram chamar, em quantida-
de muito grande, porque quer ser o portal, haja vista 
que o Porto de Rijeka se integra àquela outra parte do 
mundo, que tem mais de 100 milhões de habitantes, e 
o Brasil precisa adentrar esse país. E quer comprar a 
cachaça brasileira por causa da caipirinha, porque ela 
está tomando conta do mercado internacional. Essa é 
a realidade, e estou trazendo essa notícia aqui.

No dia 2 ou 3, se não me falha a memória, o em-
baixador estará desembarcando em Foz do Iguaçu. Nós 
temos uma cooperativa de pequenos agricultores de 
cachaça artesanal, chamada Quati, com selo de qua-
lidade, exportando. Vai descer do avião e, no trajeto, 
passará pela cooperativa, que agrega vários municípios 
produtores da cachaça Quati, que é de boa qualidade. 
Nós vamos nos empenhar para que ele possa negociar 
com esses empresários, com aqueles que produzem 
cachaça de alambique. 

Quero aqui manifestar o meu ponto de vista. 
Somos pequenos produtores e precisamos enfrentar 
a indústria organizada da cachaça do Brasil, que tem 
mercado internacional e que tem todo um know-how. 
Para tanto, nos unir, através do cooperativismo.

A cooperativa que fabrica a cachaça Quati já está 
conquistando o mercado. Se atuasse isoladamente, 
não teria condições de vender.

Portanto, quero parabenizar os Deputados Valdir 
Colatto e Leandro Sampaio, nosso Relator.

Não vou comentar, mas muita coisa vai ter de 
ser regulamentada. Mas o importante é que a cachaça 
industrial e a alambicagem têm de ter o mesmo trata-
mento, porque, quando o produto vai para as gôndolas 
dos supermercados, como o companheiro comentou, 
ganha quem está lá dentro e não quem está produzin-
do, esta é a realidade. Temos de rever isso, porque as 
grandes redes de supermercado é que estão lucran-
do, não só sobre a cachaça, mas todos os produtos 
da cadeia, como frango e leite, e não a indústria, nem 
o produtor. Temos de rever isto.

Lamento não ter ouvido os ilustres palestrantes, 
mas essa é a minha posição.

Estas eram a novidade que queria trazer: primei-
ro, os sapatos do Colatto, que vêm da Croácia – olhem 
bem para os sapatos dele, são diferentes —. Segundo 
e mais importante: a Croácia tem interesse em comprar 
a cachaça brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Eu acho que o Deputado Moacir Micheletto tomou 
umas a mais hoje, ao meio-dia, com o Embaixador 
da Croácia.

Há uma solicitação aqui. De quem é? (Pausa.) 
Identifique-se, por favor, porque vai ser gravado.

O SR. RICARDO GONÇALVES – Meu nome 
é Ricardo Gonçalves, sou Diretor Superintendente 
da Companhia Müller e, como ela foi citada em duas 
ocasiões pela Mesa, senti-me na obrigação de me 
manifestar.

A minha manifestação é dividida em algumas 
partes. Primeiro, deixar a seguinte pergunta no ar: por 
que a Mesa não se compõe com alguns produtores de 
aguardente de coluna? Há na Mesa grandes produto-
res de aguardente de alambique e representantes da 
classe. Está presente o IBRAC, que, conforme a sua 
apresentação, fiscaliza tanto a produção de cachaça 
de alambique quanto de coluna. Por que nós, produto-
res de aguardente de coluna, não estamos presentes 
na Mesa para nos manifestarmos?

Segundo, no que diz respeito à qualidade, que-
ro crer que não estamos reunidos aqui para discutir a 
qualidade da aguardente. A qualidade da aguardente 
diz respeito aos critérios que cada um adota em rela-
ção ao trato do seu produto. Ele é que faz com que a 
qualidade exista, e só há uma maneira de afirmarmos 
essa qualidade do ponto de vista formal: o consumidor 
aceitando essa qualidade. Qualquer coisa que se faça 
que tenha renome, qualidade, e não seja brindada pela 
apreciação do consumidor...

Podemos respeitar pontos de vista, e a cachaça, 
eu já vejo desse modo, é um mercado muito emocio-
nal, muito cheio de paixão, paixão que faz com que, 
às vezes, a gente se confunda na discussão.

Aqui, eu entro no terceiro ponto da minha fala, a 
razão de eu ter tomado um avião para vir a Brasília e 
participar desta audiência.

Pensava que íamos discutir aqui não as diferen-
ças. Tinha a impressão de que iríamos discutir aqui as 
similaridades. Na verdade, quando alguém, em qual-
quer setor, se une para fazer uma legislação, o pro-
pósito de criar uma legislação não está na discussão 
de onde somos diferentes, mas onde somos iguais, a 
fim de elaborar uma legislação equilibrada, que possa 
ser aplicada aqui e no exterior e que nos faça fortes 
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como setor. As diferenças podem ser discutidas em 
outro fórum, num fórum diferente deste aqui onde es-
tamos tentando encontrar as contas e não encontrar 
as diferenças.

Eu entendo os anseios de certa parte do setor, 
principalmente no que diz respeito à área tributária, 
ao cooperativismo e à proteção dos pequenos produ-
tores. Nada disso está em discussão aqui. O que está 
em discussão aqui é a criação de algo que possa ser 
similar, que possa ser consensual a todos que partici-
pam do mercado em diferentes situações e que isso 
possa criar um mecanismo que faça com que alguém 
no exterior entenda o que significa a palavra “cacha-
ça”. O nosso cê-cedilha, diga-se de passagem, traz 
dificuldade para certos países. Eles têm dificuldades 
para pronunciar a palavra, e os senhores sabem mui-
to bem disso.

Na verdade, estamos aqui para discutir similarida-
des. Apesar de toda a paixão exposta aqui, apesar do 
desafio feito pelo Sr. Adolar para que tomemos cuidado 
em relação à qualidade – apreciei muito e o parabenizo 
pela observação –, eu espero que a gente realmente 
possa ter algo que seja um denominador comum na 
legislação e que faça a cachaça ser forte no exterior, 
especialmente, onde nós precisamos.

Muito obrigado pela atenção, Deputado Colatto. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Obrigado pela participação, Sr. Ricardo Gonçalves, 
do Grupo Müller.

Na verdade, os convites foram aleatórios. Fun-
ciona assim: Deputados convidam um ou outro. Com 
certeza, se V.Sa. foi esquecido, houve um lapso da 
Casa. Com certeza, deveria haver na Mesa alguém 
que falasse sobre o setor, embora o IBRAC já o te-
nha feito.

Mais alguém deseja falar? (Pausa.) Vamos dar a 
palavra a uma mulher. As mulheres ainda não partici-
param. Aliás, bem-vindas a esta audiência.

A SRA. MARIA DAS VITÓRIAS CAVALCANTI 
– Obrigada.

Eu sou Maria das Vitórias Cavalcanti. Eu sou da 
Pitu, de Pernambuco, e sou Vice-Presidente do Con-
selho Deliberativo do IBRAC.

Quero apenas fazer uma consideração sobre um 
fato mencionado pelo Murilo. O Tennessee Whiskey e 
o Bourbon Whiskey são de fato o mesmo produto. As 
denominação é que são diferentes. São denominações 
de origens diferentes. Do mesmo jeito que, se Deus 
quiser, tivermos uma denominação de origem cacha-
ça, como produto do Brasil, haverá um dia a cachaça 
de Minas, como existe o café do Cerrado... Vamos ter 

isso. É o mesmo produto, feito de milho. Uma coisa é 
uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Era só isto que eu queria esclarecer.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 

– Obrigado, Maria das Vitórias. 
Estou vendo aqui ainda o Cavalcanti, o Ricardo, 

técnico do Ministério da Agricultura, e a Graciane, di-
retora da área, coordenadora... (Pausa.)

Os representantes do Ministério irão manifestar-
se no final dessa conversa.

O Deputado José Aparecido tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Quero apenas tratar de duas 
questões.

Primeiro, quero discordar do Fernando Gonçal-
ves. Acho que temos de tratar sim do cooperativismo 
e da isonomia tributária nessa lei. Não se trata apenas 
de estabelecer nessa lei que cachaça é um produto 
que une alambique e coluna – e ponto final –, e vamos 
trabalhar isso internacionalmente. Temos de fazer isso 
também. E temos de unir, fortalecer o setor.

O Wolfgang falou em ampliar a conceito e, fu-
turamente, até estabelecer denominações, como no 
caso do café.

O café não é exemplo lá fora. Sou o Relator do 
Acordo Internacional do Café. Na verdade, o cafeicul-
tor está torrado e moído – o pequeno, mais uma vez. 
Minas produz 50% do café brasileiro, que, por sua vez, 
produz 50% do café mundial. Ou seja, Minas produz 
25% do café mundial, e nós, brasileiros, não temos in-
fluência nenhuma sobre o preço internacional do café. 
Quem coloca preço no café são os atravessadores 
alemães e italianos.

PARTICIPANTE – Lá fora, a fama é do café co-
lombiano.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-
CIDO DE OLIVEIRA – Exato. E o café da Colômbia 
tem ganho de 50%, por saca, acima do valor da saca 
do café brasileiro.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Erro, não. É péssimo. O Brasil 
não sabe vender seus produtos lá fora, isto é fato. 

Voltando ao assunto cachaça, fui colega da Ma-
ria das Vitórias no PBDAC, no Governo Itamar, em 
Minas. Depois disso, fui Prefeito por 8 anos. Eu era 
Deputado Federal em final de mandato – isso foi há 
muito tempo —. Fui o segundo presidente da historia 
do Pró-Cachaça de Minas. Nós fizemos a Lei da Ca-
chaça e o primeiro consórcio exportador da cachaça. 
Fizemos inclusive uma lei – que depois teve de ser 
revogada pelo Governador Itamar – que obrigava a 
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servir cachaça nas recepções. O assunto foi parar na 
imprensa e o negócio ficou ruim.

O Bourbon Whiskey e o Tennessee Whiskey são 
produtos idênticos, mas um não paga 20 vezes mais 
IPI do que o outro. Então, temos de discutir a lei da 
cachaça agora.

Como disseram o Sr. Wolfgang e o Sr. Adolar, 
setores da cachaça de alambique querem a denomi-
nação na lei. Eles a estão ampliando, incluindo a pos-
sibilidade de definir a cachaça como produto brasileiro 
fruto da destilação em colunas e em alambique, que 
são 2 produtos diferentes. Mas tudo bem. Contudo, não 
podemos abrir mão de estabelecer nessa o coopera-
tivismo, a formalização de massa informal, tampouco 
podemos abrir mão da isonomia tributária.

O Dr. Carlos está preocupado com a tributação 
segundo a graduação alcoólica, como ocorre no res-
to do mundo. Essa ideia não saiu da nossa cabeça. 
Fizemos um estudo comparado das legislações dos 
Estados Unidos, França e outros países da Europa 
para que pudéssemos criar um mecanismo moderno 
que possibilitasse a isonomia e que tratasse a questão 
como fator de saúde pública também.

Como bem disse o Wolfgang, é um problema sério 
vender no supermercado uma cachaça a 4 reais.

O SR. WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER 
– Eu não consigo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARECI-
DO DE OLIVEIRA – Mas tem gente que consegue.

Precisamos ter em vista a saúde pública. O al-
coolismo, assim como outras questões, precisam ser 
tratados de maneira séria no projeto de lei da cachaça, 
uma bebida alcoólica. 

O SR. WOLFGANG ARNDT WILLI SCHRADER – 
Permita-me, Deputado. O aumento de impostos sobre 
fumo, álcool e outras coisas mais é religioso, porque 
são produtos pecaminosos. Se querem fazer um hos-
pital não sei onde, taxam a cachaça. Se querem fazer 
não sei o quê, taxam o fumo. 

O Brasil, sem o ICM e o IPI do fumo, não vira 
economia. Então, parem de falar mal do fumo, como 
vêm falando. Parem de falar mal da cachaça, como 
vêm falando, e mentindo. 

Foi dito que 87% dos acidentes em rodovias fede-
rais ocorrem em função do álcool – como o que mais 
se vende no País é cachaça, portanto, da cachaça. No 
entanto, no ano seguinte, depois de todas as mentiras 
que saíram no jornal e apesar da Lei Seca, os acidentes 
aumentaram com toda a superlei do antiálcool. Onde 
é que fica? Então, não é bem por aí. 

Agora, justificar o imposto na cachaça porque 
estamos fazendo mal à saúde, eu não aceito. Como 
estão fazendo com o fumo. O imposto que eles ga-

nham no fumo não paga o que se gasta para curar os 
doentes do fumo. Mostrem os números e verão que é 
mentira também.

Então, de novo, sugiro cuidado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 

– Para concluir, Deputado José Fernando Aparecido 
de Oliveira, porque temos de encerrar, começou a 
Ordem do Dia

O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-
CIDO DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, para concluir, é o 
seguinte: isso é uma legislação de consenso mundial, 
Dr. Wolfgang. Não estou inventando, nem tentando dizer 
que o problema do alcoolismo é em virtude do preço 
baixo que se paga à cachaça. Não estou falando isso 
em hipótese alguma e nem estou a defender o aumen-
to de imposto. Mesmo porque eu quero é a isonomia 
tributária. É muito imposto o que o alambique paga e 
talvez seja pouco o que a indústria paga. Temos de 
criar um mecanismo de isonomia. Não é possível uma 
cachaça de alambique pagar 10 vezes mais imposto 
do que cachaça...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) – 
Deputado, esta audiência está trabalhando a questão 
da cachaça, nós temos um objeto. E a questão coo-
perativista temos de tratar na lei do cooperativismo, 
não temos como tratar nesta lei. E também a questão 
tributária temos de tratar na questão da Receita; va-
mos lá conversar para resolver o problema. Na lei não 
podemos colocar tributação. Não cabe aqui na nossa 
legislação, porque tem de ser ato do Executivo.

Então, vamos trabalhar para buscar uma saída, 
mas neste projeto não temos competência para legis-
lar em cima desta questão. Mas, com certeza, há o 
compromisso de buscarmos uma saída.

Algum dos expositores quer fazer as conclusões 
finais?

O SR. MURILO ALBERNAZ – Rapidamente, Srs. 
Deputados, a atual legislação que trata da cachaça não 
interessa ao pequeno produtor. Os pequenos produ-
tores, como disse o Deputado, são 90% informais de 
norte a sul do País. Essa informalidade tem impedido 
o pequeno produtor de fazer valer o seu peso econô-
mico, social, político e cultural. Fazer uma lei exclusi-
va para cachaça igual a que existe hoje não resolve 
o nosso problema. Precisamos de uma lei exclusiva 
para cachaça, sim, é bebida brasileira, mas uma lei 
que atenda fundamentalmente os interesses dos pe-
quenos produtores do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto ) – 

Obrigado. 
Dr. Carlos com a palavra.
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O SR. CARLOS LIMA – Algumas considerações 
finais, Deputado.

O Dr. Murilo Albernaz comentou a questão da ne-
cessidade de o consumidor ser informado do produto 
que ele está comprando. A Instrução Normativa nº 13 
do Ministério do Agricultura, alterada pela Instrução 
Normativa nº 58, já permite aos produtores de cacha-
ça que incluam nos seus rótulos o processo produtivo 
utilizado, desde que respeite os critérios estipulados 
pelo Ministério da Agricultura.

Então, um produtor hoje de alambique poderá 
colocar no rótulo dele que a cachaça foi produzida em 
alambique, desde que não tenha influência na deno-
minação do produto. Hoje a denominação é cachaça. 
Hoje, os consumidores já estão amparados com essa 
alteração.

O Sr. Trajano expôs as novas definições que fo-
ram postas em discussão na última reunião da Câmara 
Setorial da Cachaça. Mas o que tem de ficar claro é o 
seguinte: a cachaça é um aguardente de cana. Só que 
uma aguardente de cana com algumas características 
diferentes da aguardente de cana. Então, tem-se a 
questão do teor alcóolico diferente, tem-se a questão 
do método de obtenção do produto. Agora, a cachaça 
é, sim, uma aguardente de cana, assim como a tequila 
é uma aguardente de agave. Enfim, temos de respeitar 
isso no projeto de lei proposto.

Além disso, o Deputado José Fernando Aparecido 
de Oliveira expôs a questão do IPI, a desigualdade da 
legislação do IPI. A legislação do IPI hoje é uma legis-
lação por pauta, em que o valor do IPI recolhido varia 
de acordo com o preço do produto. Quanto mais barato 
for o produto, menor será o valor do IPI recolhido. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CARLOS LIMA – Não, a legislação do IPI, 

hoje, se pauta em preço do produto. Então, quanto mais 
barato for o produto final, menos imposto aquela empre-
sa vai recolher. Isso independente de ser um processo 
de coluna ou ser é um processo de alambique. Se o 
produtor de alambique fizer uma produto com baixo 
preço de venda, ele recolherá menos imposto.

Agora, o que preocupa, Deputado, não é a ques-
tão só do IPI. Existem uma série de considerações que 
precisam ser tratadas para melhorar a participação de 
mercado do micro e pequeno produtor de cachaça. O 
ICMS é algo muito pesado para o produtor de cacha-
ça. Digo para o setor como um todo. As dificuldades 
para obtenção de selo de IPI também é uma grande 
dificuldade para os produtores de cachaça. 

Daí a luta do IBRAC para a cachaça retornar para 
o SIMPLES, ao sistema simplificado de tributação, ao 
qual a cachaça teve direito até 2000, e foi excluída. 
Então, estudar uma melhor maneira de participação do 

produtor no mercado de regularização das empresas 
é muito mais importante do que discutirmos simples-
mente a questão do IPI. Existe uma série de outras 
questões que levam a cachaça e os produtores para 
a informalidade. 

A informalidade da cachaça, sim, é um problema 
de saúde pública, muito além do que o baixo preço de 
venda do produto. Aquele produto vendido na gôndola 
do supermercado a 3 reais, 4 reais, 5 reais, teve um 
controle de qualidade do Ministério da Agricultura e do 
Ministério da Saúde, e sabemos o que está dentro da 
garrafa é um produto apto para o consumo. 

Mais perigoso do que isso são esses produtos 
que são comercializados na clandestinidade; é o fato 
de não temos a menor idéia do conteúdo dentro da-
quelas garrafas. Esses são produtos comercializados 
em bares, em bombonas.

Enfim, todos esses aspectos da cachaça preci-
sam ser levados em consideração.

Finalizo com 2 últimos comentários. A questão de 
diferenciação de processo produtivo de aparelho desti-
lado – como já mencionei – bebida alcoólica nenhuma 
faz no mundo. Se pegarmos a legislação da Comunida-
de Europeia, vamos ver que existem 44 definições de 
bebidas diferentes. E em nenhuma dessas definições é 
mencionado o aparelho destilador utilizado: se o uísque 
é de coluna ou de alambique. Essas discussões são 
setoriais. É o setor que determina o estilo do uísque: 
o que vai ser um grain uísque ou blended. Enfim, é o 
setor que define, não é o Governo. Até para que o setor 
tenha mobilidade para se adequar ao mercado.

Por último, Deputado, gostaria de saber se não é 
possível a realização de audiências públicas em outros 
Estados. É importante a discussão do projeto de lei 
sobre a cachaça e temos Estados de expressão hoje 
na produção da cachaça. São Paulo é um exemplo, o 
próprio Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, do Depu-
tado Leandro Sampaio, Pernambuco. São Estados de 
expressão no cenário de produção da cachaça. Per-
gunto se não seria possível a realização de audiências 
públicas nesses Estados, para continuarmos a discus-
são desse processo de produção da cachaça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Dr. Carlos, a audiência pública pode ser realizada 
quando se achar melhor. As audiências públicas oficiais 
têm de ter a chancela do Presidente da Casa e também 
arcar com as despesas. Esta Casa está vigiadíssima, 
não se pode gastar mais nada aqui. Está havendo 
muita dificuldade para os Deputados se deslocarem 
para outros Estados para fazerem essas audiências 
públicas. Mas se tiver Deputados que voluntariamente 
queiram fazer as audiências públicas, não há impedi-
mento nenhum. Audiências públicas seriam encontros 
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com Deputados, Senadores. Enfim, quem tiver interes-
se... Mas oficialmente temos as dificuldades da Casa, 
a burocracia e também dificuldade de recursos.

Alguém mais deseja se manifestar?
O SR. DEPUTADO JOSÉ FERNANDO APARE-

CIDO DE OLIVEIRA – Dr. Carlos, continuo achando 
que 4 reais por uma cachaça é um problema de saúde 
pública. Mais ainda: morei na Europa 3 anos, morei nos 
Estados Unidos, convivi com meu pai, embaixador, no 
mundo inteiro e nunca vi um litro de qualquer produto 
a 1 dólar e 50 centavos. Se houvesse isso, eles toma-
riam providência. Não estou querendo que aumente 
o preço e eles tenham mais lucros. Não é isso não, 
pode-se aumentar o preço e ter mais lucro, mas pode-
se diminuir e ter menos lucro. 

Agora, como disse, continuo achando que pre-
cisamos ter uma regulamentação mais específica em 
relação a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Muito obrigado.

Concedo a palavra ao Dr. Trajano.
O SR. TRAJANO RAUL LADEIRA DE LIMA – 

O Dr. Carlos referiu-se aqui a um processo de saúde 
pública, no caso das bombonas de cachaça de alam-
bique.

O SR. CARLOS LIMA – Eu não falei do alam-
bique... 

O SR. TRAJANO RAUL LADEIRA DE LIMA – 
Espere, mas eu concordo, principalmente de alambi-
que. Mas aqueles que a produzem não têm a mínima 
condição de se transformar em pessoa jurídica. Por 
isso o cooperativismo. O produto, temos certeza, será 
avaliado pela vigilância fitossanitário. Aquilo que for 
colocado no mercado por uma cooperativa está rigo-
rosamente dentro de uma solução e de uma padroni-
zação fitossanitário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Obrigado, Dr. Trajano .

Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião, 
convocando para amanhã, quarta-feira, às 10h, reu-
nião neste plenário.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordi-
nária (Deliberativa) realizada em 23 de setembro 
de 2009

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte e 
três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se ordina-
riamente a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-

cimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário nº 6 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Deputado Fábio Souto, Presidente, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 18/09. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 
– Titulares: Fábio Souto, Presidente, Wandenkolk Gon-
çalves e Luis Carlos Heinze – Vice-Presidentes; Ansel-
mo de Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Celso 
Maldaner, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Duarte No-
gueira, Flávio Bezerra, Leonardo Vilela, Lira Maia, Lu-
ciana Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moi-
ses Avelino, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Odí-
lio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, Pedro 
Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldemir Moka e Zonta; 
– Suplentes: Betinho Rosado, Carlos Alberto Canuto, 
Dalva Figueiredo, Edson Duarte, Eduardo Sciarra, Félix 
Mendonça, Francisco Rodrigues, Geraldo Simões, Láza-
ro Botelho, Márcio Marinho, Paulo Piau e Veloso. Com-
pareceu também o Deputado Dr. Talmir, como não-
membro. Deixaram de comparecer os Deputados Abe-
lardo Lupion, Antônio Andrade, Beto Faro, Dagoberto, 
Fernando Coelho Filho, Homero Pereira, Humberto 
Souto, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Nelson Meurer, Vitor 
Penido e Zé Gerardo. Justificaram a ausência os Depu-
tados Homero Pereira e Vitor Penido. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e determinou a leitura das Atas da 
Trigésima Nona Reunião Ordinária (Audiência Pública), 
Quadragésima Reunião Ordinária (Audiência Pública), 
Quadragésima Primeira Reunião Ordinária (Audiência 
Pública) e da Quadragésima Segunda Reunião Ordiná-
ria (Deliberativa), que foi dispensada a requerimento 
aprovado do Deputado Lyra Maia. Submetidas à dis-
cussão e votação, as Atas foram aprovadas unanime-
mente. EXPEDIENTE: Em seguida, o Presidente cien-
tificou ao Plenário que, em dezesseis de setembro do 
corrente, avocou o Projeto de Lei nº 5.892/09; em de-
zessete de setembro do corrente, avocou o Projeto de 
Lei nº 792/07 e distribuiu o Projeto de Lei nº 5.871/09 
ao Deputado Valdir Colatto; e em dezoito de setembro 
do corrente distribuiu a Proposta de Fiscalização e Con-
trole nº 103/09 ao Deputado Antônio Andrade. ORDEM 
DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente subme-
teu à apreciação os itens constantes da pauta: A – Re-
querimentos: 1) REQUERIMENTO Nº 460/09 – do Sr. 
Assis do Couto – que “requer, nos termos regimentais, 
a constituição de Subcomissão Especial para acompa-
nhar o processo de fusão entre BRF Foods (antiga Per-
digão) e Sadia, e avaliar a legislação a respeito das 
relações de integração”. O Presidente informou ao autor 
que esta matéria só poderia ser apreciada se houvesse 
vaga para este tipo de subcomissão; e explicou, ainda, 
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que a apreciação do Relatório nº 02/2009 – da Subco-
missão Especial para tratar da Questões Ambientais e 
seus Impactos no Agronegócio Brasileiro, que encerra 
os trabalhos da referida Subcomissão Especial, poderá 
abrir a oportunidade. Diante da justificativa, a matéria 
não foi deliberada. Em seguida, o Presidente, relator do 
próximo item da pauta, passou a condução dos traba-
lhos ao Deputado Moreira Mendes. Este por sua vez 
anunciou o próximo item: B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: – URGÊNCIA ART. 64 DA CF 
– 2) PROJETO DE LEI Nº 5.892/09 – do Poder Execu-
tivo – que “altera os limites originais da Reserva Extra-
tivista Marinha da Baía do Iguape, situada nos Municí-
pios de Maragogipe e Cachoeira, Estado da Bahia, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 5997/2009). 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. PARECER: pela 
aprovação. O relator leu o parecer. Submetido à discus-
são e votação, o parecer do relator foi aprovado unani-
memente; – PRIORIDADE: 3) PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.372/09 – da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regio-
nal – (MSC 230/2008) – que “autoriza a União a ceder 
ao Estado de Rondônia, a título de utilização gratuita, 
o imóvel rural de sua propriedade parte de um todo 
maior denominado Gleba Rio Preto”. RELATOR: Depu-
tado ANSELMO DE JESUS. PARECER: pela aprovação. 
O Deputado Moreira Mendes leu o parecer do relator. 
Submetido à discussão e votação, o parecer do relator, 
Deputado Anselmo de Jesus, foi aprovado unanime-
mente; – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 4) PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.148/08 – do Sr. Zequi-
nha Marinho – que “susta os efeitos do Decreto do Pre-
sidente da República, sem número, de 13 de fevereiro 
de 2006, que cria a Floresta Nacional do Jamanxim, 
localizada no Município de Novo Progresso, no Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado ZONTA. PARECER: pela 
aprovação. Antes de iniciar a apreciação da matéria, o 
Deputado Nazareno Fonteles solicitou a retirada de 
pauta justificando que o governo está acordando sobre 
a matéria; e o Deputado Lyra Maia solicitou a aprecia-
ção imediata. Diante das posições colocadas, o Presi-
dente questionou o relator qual a sua opinião sobre o 
adiamento da matéria. O Deputado Zonta ponderou que 
apoia a retirada da matéria de pauta por uma sessão. 
O Presidente deferiu a retirada da matéria de pauta por 
uma sessão; 5) PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.617/09 – do Sr. Ernandes Amorim – que “sus-
ta os efeitos do Decreto nº 96.188, de 21 de junho de 
1988, que cria, no Estado de Rondônia, a Floresta Na-
cional do Bom Futuro, com limites que especifica, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado MOREIRA 
MENDES. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta 
aos Deputados Márcio Marinho e Nazareno Fonteles, 

em 19/08/2009. O Deputado Nazareno Fonteles apre-
sentou voto em separado em 02/09/2009. Adiada a vo-
tação por acordo dos Srs. Líderes, em 16/09/2009. O 
relator solicitou a retirada da matéria de pauta por uma 
sessão. O Presidente deferiu a retirada da matéria de 
pauta por uma sessão; C – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: – PRIORIDADE: 
6) PROJETO DE LEI Nº 5.652/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 369/2003) – que “dispõe sobre 
títulos da dívida dos agronegócios e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. PARE-
CER: pela aprovação. O relator leu o parecer. Discutiram 
a matéria os Deputados Zonta e Nazareno Fonteles. 
Submetido à votação, o parecer do relator foi aprovado 
contra os votos dos Deputados Nazareno Fonteles e 
Anselmo de Jesus; – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 7) 
PROJETO DE LEI Nº 751/03 – dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo 
critérios de enquadramento de atividade rural, para fins 
de recolhimento da contribuição sindical”. (Apensados: 
PL 901/2003 e PL 1425/2003). RELATOR: Deputado 
HOMERO PEREIRA. PARECER: pela rejeição deste, 
do PL 901/2003 e do PL 1425/2003, apensados. Vista 
ao Deputado Zonta, em 04/07/2007. Adiada a discussão 
a requerimento do Deputado Homero Pereira, em 
16/09/2009. Em virtude da ausência do relator, a maté-
ria não foi deliberada; 8) PROJETO DE LEI Nº 4.903/09 
– do Sr. Dr. Talmir – que “institui o Sistema Nacional de 
Certificação da Produção da Agricultura Familiar e cria 
o Selo de Qualidade da Produção da Agricultura Fami-
liar”. RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Assis do Cou-
to, em 16/09/2009. Em virtude da ausência do relator, 
naquele momento, a matéria não foi deliberada; 9) PRO-
JETO DE LEI Nº 5.365/09 – do Sr. Domingos Dutra – 
que “dispõe sobre a prorrogação do seguro defeso dos 
pescadores artesanais nos estados atingidos pelas en-
chentes nos meses de abril e maio de 2009”. RELATOR: 
Deputado FLÁVIO BEZERRA. PARECER: pela aprova-
ção. Em virtude da ausência do relator, naquele mo-
mento, a matéria não foi deliberada; 10) PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 16/99 – do Sr. 
Moacir Micheletto – que “propõe que a Comissão de 
Agricultura e Política Rural fiscalize o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, bem como 
as suas Superintendências Regionais, quanto ao cum-
primento da legislação em vigor relativa aos assuntos 
fundiários”. RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEIN-
ZE. RELATÓRIO: Conclusões do Relator, Deputado Luis 
Carlos Heinze, com recomendações aos órgãos res-
ponsáveis pela Reforma Agrária, e a formação de três 
Conselhos: Nacional, Estadual e Municipal, para avaliar 
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os assentamentos rurais. Conforme solicitação, o Pre-
sidente concedeu vista ao Deputado Nazareno Fonteles; 
11) RELATÓRIO Nº 2/09 – da Subcomissão Especial 
para Tratar das Questões Ambientais e seus Impactos 
no Agronegócio Brasileiro, que conclui pela apresenta-
ção de anteprojeto de Lei sobre Código Ambiental Bra-
sileiro: “Institui o Código Ambiental Brasileiro, estabele-
ce a Política Nacional de Meio Ambiente, definindo os 
bens que pretende proteger e criando os instrumentos 
para essa proteção; cria a política geral de meio am-
biente urbano; revoga o Decreto-Lei 1.413, de 14 de 
agosto de 1975, e a Lei 4.771, de 15 de setembro de 
1965, os Arts. 1º a 16 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 
1981 o Art. 7º da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
e o Art. 22 da Lei 9985, de 18 de julho de 2000””. Con-
forme solicitação, o Presidente concedeu vista conjun-
ta aos Deputados Nazareno Fonteles, Valdir Colatto e 
Waldemir Moka. Logo após, o Presidente concedeu a 
palavra ao Deputado Luiz Carlos Setim, que protestou 
contra o lançamento da campanha “Segunda sem Car-
ne”, que será oficializado pela Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente e Sociedade Vegetariana Brasileira, dia 
três de outubro próximo, com a intenção de incentivar 
as pessoas a deixar de consumir carne uma vez por 
semana, justificando que a redução do consumo trará 
benefícios à saúde humana e à do planeta. O Deputado 
Luiz Carlos Setim manifestou sua indignação quanto ao 
movimento e salientou que o movimento vem em pre-
juízo do agronegócio brasileiro e do produtor de carne. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas e vinte e cinco minutos, antes, 
porém, convidou os membros a participarem de Reu-
nião Ordinária (Audiência Pública), terça-feira, dia vinte 
e nove de setembro do corrente, às quatorze horas e 
trinta minutos, no Plenário seis do Anexo II desta Casa. 
E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha                    , 
Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminha-
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputado Fábio Souto                    Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 31ª Reunião Ordinária realizada em 23 
de setembro de 2009.

Às dez horas e cinquenta minutos do dia vinte e 
três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Tei-

xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Chamariz, Beto Mansur, Bilac Pinto, 
Bispo Gê Tenuta, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, 
Edigar Mão Branca, Eleuses Paiva, Emanuel Fernan-
des, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Gilmar Macha-
do, Glauber Braga, Gustavo Fruet, José Rocha, Ma-
noel Salviano, Miro Teixeira, Narcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Teixeira, Ra-
tinho Junior, Sandes Júnior, Solange Amaral, Uldurico 
Pinto, Wladimir Costa e Zequinha Marinho – Titulares; 
Angela Amin, Ariosto Holanda, Celso Russomanno, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Eliene Lima, Flávio 
Bezerra, Jô Moraes, Jorginho Maluly, José Carlos 
Araújo, Julio Semeghini, Lobbe Neto, Márcio Marinho, 
Nelson Meurer, Raul Jungmann, Rômulo Gouveia, 
Sueli Vidigal e Wilson Picler – Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Marcelo Serafim, como não-mem-
bro. Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo 
Camarinha, Iriny Lopes, Jader Barbalho, Lindomar 
Garçon, Paulo Bornhausen, Paulo Pimenta, Paulo Ro-
berto Pereira, Rodrigo Rollemberg e Vic Pires Franco. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou à apre-
ciação a Ata da 30ª reunião, realizada no dia 16 de 
setembro de 2009. O Deputado José Rocha solicitou 
a dispensa da leitura da ata. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi APROVADA por unanimidade. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário que: 
1) recebeu cópia do aviso nº 666/09, da Casa Civil, 
encaminhando a Mensagem nº 725 de 2009, que au-
toriza a transferência para Caxias do Sul Radiodifusão 
Ltda., da concessão outorgada à Trídio Radiodifusão 
Ltda. explorar serviços de radiodifusão sonora em on-
das médias no município de Caxias do Sul, Rio Gran-
de do Sul; 2) recebeu ofício do Ministro Chefe da Se-
cretaria de Relações Institucionais da Presidência da 
República, José Múcio Monteiro Filho, encaminhando 
a publicação “Trajetória do Debate no CDES sobre a 
Crise Internacional”, que se encontra na secretaria 
desta comissão, para consulta dos senhores parla-
mentares; 3) recebeu convite para ser conferencista 
no “Fórum Propaganda e Publicidade de Medicamen-
tos”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ação Res-
ponsável, a realizar-se no dia 08 de outubro, no Sena-
do Federal; 4) recebeu solicitação de apoio na divul-
gação do I Seminário Nacional de Controle Social, 
promovido pela Controladoria-Geral da União, que será 
realizado entre os dias 25 e 27 de setembro; 5) rece-
beu convite da Associação Nacional dos Procuradores 
da República para participar do seminário “ANPR de 
Direito e Democracia: legitimidade da jurisdição cons-
titucional”, dia 24 de setembro, no Auditório Pedro Jor-
ge, da Escola Superior do Ministério Público da União; 
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6) recebeu justificativa de ausência do deputado Nel-
son Proença, nos dias 16 e 17 de setembro, em razão 
de compromissos político-partidários; 7) foram distri-
buídas aos relatores as seguintes proposições, cuja 
relação foi encaminhada por meio eletrônico aos mem-
bros da comissão e divulgada na página da comissão: 
16 de setembro – Deputado Abelardo Camarinha, 
TVR Nº 1.511/09; Deputado Antonio Carlos Chamariz, 
TVR Nº 1.480/09; Deputado Beto Mansur, TVR Nº 
1.481/09 e TVR Nº 1.519/09; Deputado Bilac Pinto, 
TVR Nº 1.482/09 e TVR Nº 1.520/09; Deputado Bispo 
Gê Tenuta, TVR Nº 1.501/09 e TVR Nº 1.538/09; De-
putado Charles Lucena, TVR Nº 1.483/09 e TVR Nº 
1.521/09; Deputada Cida Diogo, TVR Nº 1.484/09 e 
TVR Nº 1.522/09; Deputado Dr. Adilson Soares, TVR 
Nº 1.485/09 e TVR Nº 1.523/09; Deputado Edigar Mão 
Branca, TVR Nº 1.515/09 e TVR Nº 1.543/09; Deputa-
do Eleuses Paiva, TVR Nº 1.505/09 e TVR Nº 1.542/09; 
Deputado Emanuel Fernandes, TVR Nº 1.506/09; De-
putado Eunício Oliveira, TVR Nº 1.486/09 e TVR Nº 
1.524/09; Deputado Francisco Rossi, TVR Nº 1.498/09 
e TVR Nº 1.525/09; Deputado Gilmar Machado, TVR 
Nº 1.487/09 e TVR Nº 1.526/09; Deputado Glauber 
Braga, TVR Nº 1.514/09 e TVR Nº 1.540/09; Deputado 
Gustavo Fruet, TVR Nº 1.502/09; Deputada Iriny Lopes, 
TVR Nº 1.488/09 e TVR Nº 1.527/09; Deputado José 
Rocha, TVR Nº 1.489/09 e TVR Nº 1.528/09; Deputa-
do Lindomar Garçon, TVR Nº 1.503/09; Deputado Lo-
bbe Neto, TVR Nº 1.497/09; Deputada Luiza Erundina, 
TVR Nº 1.510/09 e TVR Nº 1.517/09; Deputado Ma-
noel Salviano, TVR Nº 1.504/09; Deputado Miro Teixei-
ra, TVR Nº 1.518/09; Deputado Narcio Rodrigues, TVR 
Nº 1.490/09 e TVR Nº 1.529/09; Deputado Nelson Pro-
ença, TVR Nº 1.507/09 e TVR Nº 1.539/09; Deputado 
Paulo Bornhausen, TVR Nº 1.508/09; Deputado Paulo 
Henrique Lustosa, PROJETO DE LEI Nº 29/07, TVR 
Nº 1.491/09 e TVR Nº 1.530/09; Deputado Paulo Pi-
menta, TVR Nº 1.492/09 e TVR Nº 1.531/09; Deputado 
Paulo Roberto Pereira, TVR Nº 1.493/09 e TVR Nº 
1.536/09; Deputado Paulo Teixeira, TVR Nº 1.499/09, 
TVR Nº 1.516/09 e TVR Nº 1.532/09; Deputada Pro-
fessora Raquel Teixeira, TVR Nº 1.509/09; Deputado 
Ratinho Junior, TVR Nº 1.494/09 e TVR Nº 1.534/09; 
Deputado Rodrigo Rollemberg, TVR Nº 1.512/09 e TVR 
Nº 1.541/09; Deputado Sandes Júnior, TVR Nº 1.495/09 
e TVR Nº 1.533/09; Deputada Solange Amaral, TVR 
Nº 1.544/09; Deputado Uldurico Pinto, TVR Nº 1.513/09; 
Deputado Wladimir Costa, TVR Nº 1.496/09 e TVR Nº 
1.535/09; Deputado Zequinha Marinho, TVR Nº 1.500/09 
e TVR Nº 1.537/09. ORDEM DO DIA: Matéria Sobre 
a Mesa: O Presidente colocou em votação o requeri-
mento de inclusão, extrapauta, do requerimento nº 209 
de 2009, do Deputado Bilac Pinto. Em votação, o Ple-

nário APROVOU por unanimidade. 1 – REQUERIMEN-
TO Nº 209/09 – do Sr. Bilac Pinto – que “requer infor-
mações sobre o processo de renovação, a situação 
cadastral e o cumprimento ou não das obrigações da 
emissora no prazo de outorga anterior da Rádio e Te-
levisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda. (TVR 
1353/2009) concessionária do serviço de Televisão na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. 
Aberta a discussão usaram da palavra os Deputados 
Luiza Erundina, Wladimir Costa, José Rocha, Miro Tei-
xeira, Nárcio Rodrigues, Julio Semeghini, Cida Diogo, 
Glauber Braga, Paulo Teixeira, Beto Mansur e Edigar 
Mão Branca. APROVADO, CONTRA O VOTO DO DE-
PUTADO BETO MANSUR. 2 – REQUERIMENTO Nº 
205/09 – da Sra. Luiza Erundina – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública para debater a renovação 
de concessão da Rádio e Televisão Bandeirantes de 
Minas Gerais Ltda. (TVR 1353/2009)”. Colocado em 
discussão falaram os Deputados José Rocha, Julio 
Semeghini, Jô Moraes, Emanuel Fernandes, Solange 
Amaral, Glauber Braga, Beto Mansur, Cida Diogo e 
Paulo Teixeira. Em votação, o requerimento foi rejeita-
do. O Deputado Marcelo Serafim, vice-líder do Bloco 
PSB/PDT/PcdoB/PMN, solicitou a verificação de vota-
ção e informou a obstrução do bloco. O Deputado Beto 
Mansur procedeu à chamada nominal. Votaram sim 
os Deputados Cida Diogo, Gilmar Machado, Luiza 
Erundina, Miro Teixeira e Paulo Teixeira. Votaram não 
os Deputados Beto Mansur, Bilac Pinto, José Rocha, 
Narcio Rodrigues, Paulo Henrique Lustosa, Ratinho 
Junior, Wladimir Costa, Bispo Gê Tenuta, Eduardo Go-
mes, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes, Manuel Sal-
viano, Solange Amaral, Edigar Mão Branca, Flávio 
Bezerra, Márcio Marinho, Nelson Meurer, Julio Seme-
ghini, Lobbe Neto e Rômulo Gouveia. O Presidente 
proclamou o resultado: votaram vinte e cinco Deputa-
dos; cinco favoráveis e vinte contrários. REJEITADO 
O REQUERIMENTO, CONTRA O VOTO DOS DEPU-
TADOS CIDA DIOGO, GILMAR MACHADO, LUIZA 
ERUNDINA, MIRO TEIXEIRA E PAULO TEIXEIRA. 3 
– REQUERIMENTO Nº 206/09 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “requer o apoio à liberdade de imprensa e 
de informação em todos os países latino-americanos”. 
Falaram os Deputados Gilmar Machado e Luiza Erun-
dina. O DEPUTADO BETO MANSUR SUBSCREVEU 
O REQUERIMENTO. RETIRADO DE PAUTA PELO 
AUTOR. 4 – REQUERIMENTO Nº 207/09 – do Sr. 
Eduardo Gomes – que “solicita sejam convidados os 
representantes das empresas DASSAULT, BOEING e 
SAAB, a comparecerem a esta Comissão, em audiên-
cia pública, para exporem sobre seus respectivos pla-
nos de transferência de tecnologia na venda de aviões 
de caça ao governo brasileiro”. Usaram da palavra os 
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Deputados Emanuel Fernandes, Paulo Teixeira e Gil-
mar Machado. APROVADO, COM A EXTENSÃO DO 
CONVITE A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA 
DEFESA, DA EMBRAER (EMPRESA BRASILEIRA 
DE AERONÁUTICA S. A.) E DA UNICAMP (UNIVER-
SIDADE DE CAMPINAS). 5 – REQUERIMENTO Nº 
208/09 – do Sr. José Aníbal – que “requer a realização 
de audiência pública para discutir as providências ne-
cessárias para evitar panes nos serviços de emergên-
cia e/ou utilidade pública – 190, 193, e outros – em 
caso de enchentes e outras catástrofes naturais”. RE-
TIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. Colocado em votação 
o item B da pauta, itens 6 a 65 (Proposições sujeitas 
à apreciação conclusiva pelas comissões), o Deputa-
do Paulo Teixeira pediu verificação de votação. O Pre-
sidente negou a solicitação nos termos do artigo 185, 
§ 4º do Regimento Interno, que determina o interstício 
de uma hora para a realização de outra verificação de 
votação. Em votação os itens foram aprovados. 6 – 
TVR Nº 852/08 – do Poder Executivo – (MSC 378/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 761, de 24 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação de Difusão Co-
munitária de Lindóia – SP executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Lindóia, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 1.114/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 954/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 644, de 21 de novembro de 2007, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Amigos 
da Chuvisca para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Chuvisca, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS CHAMARIZ. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – TVR 
Nº 1.154/09 – do Poder Executivo – (MSC 96/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 327, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Rádio Carlópolis FM 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, na cidade de Carlópolis, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado JADER BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 9 – TVR Nº 1.218/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 104/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 603, de 18 de setembro de 2008, que au-
toriza a Associação Cultural Francisco João Júlio Hall 

executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ita, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado MÁRCIO MARINHO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
10 – TVR Nº 1.220/09 – do Poder Executivo – (MSC 
104/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 612, de 19 de 
setembro de 2008, que autoriza a Associação de De-
senvolvimento Sustentável de Bonito executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 1.255/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 91/2009) – que “submeta à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 26 de outubro de 2006, que outorga con-
cessão à Continental Comunicações Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Campo Verde, Estado de Mato Gros-
so”. RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 1.280/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 406/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 620, de 19 de setembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação e Movimento Comu-
nitário Beneficente Cultural Rádio Itapebi FM para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Itapebi, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 
– TVR Nº 1.281/09 – do Poder Executivo – (MSC 
406/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 621, de 19 de 
setembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária do Povo de Vargem Grande – Rá-
dio Rende Vida para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Teresópolis, Estado do 
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLI-
VEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR Nº 1.303/09 
– do Poder Executivo – (MSC 408/2009) – que “sub-
mete a apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 774, de 20 de novembro de 2008, 
que outorga autorização à Associação de Radiodifu-
são, Comunicação e Jornalismo Comunitário para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
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Município de Gouvelândia, Estado de Goiás”. RELA-
TOR: Deputado WLADIMIR COSTA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 15 – TVR Nº 1.304/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 408/2009) – que “submete a apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
777, de 20 de novembro de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Aracatiaçu para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Sobral, Estado 
do Ceará”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº 1.307/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 408/2009) – que “submete a 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 782, de 20 de novembro de 2008, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Rio Zutil 
do Arame para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Arame, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ULDURICO PINTO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 17 – TVR Nº 1.325/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 410/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
599, de 18 de setembro de 2008, que outorga autori-
zação a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Pouso Redondo executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Pouso Redondo, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ABE-
LARDO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 
– TVR Nº 1.327/09 – do Poder Executivo – (MSC 
410/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 602, de 18 de 
setembro de 2008, que autoriza a Sociedade dos Ami-
gos de Ocara executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ocara, Estado do Ceará”. RE-
LATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 19 – TVR Nº 1.332/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 409/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
836, de 20 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação a Associação Comunitária de Nova Estrela de 
Radiodifusão executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Rolim de Moura, Estado de 
Rondônia”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-

NIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 1.353/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 411/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que renova con-
cessão à Rádio e Televisão Vila Rica Ltda., atualmen-
te denominada Rádio e Televisão Bandeirantes de 
Minas Gerais Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, na cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 – TVR 
Nº 1.357/09 – do Poder Executivo – (MSC 414/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 27 de fevereiro de 2009, 
que renova a concessão da Rádio Caçanjurê Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Caçador, Estado de Santa Cata-
rina”. RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 22 – TVR Nº 1.363/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 420/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 357, de 12 de abril de 2006, que outorga per-
missão à Sociedade Rádio Sol da América Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no município de Vista Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado NARCIO 
RODRIGUES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 23 – TVR Nº 
1.368/09 – do Poder Executivo – (MSC 420/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 453, de 17 de julho de 
2008, que outorga permissão à Rádio Paranaíba Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no município de Parnaíba, Estado 
do Piauí”. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 1.372/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 407/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 848, de 20 de dezembro de 2007, que au-
toriza a Associação Comunitária Amigos da Zona Oes-
te – Acazo. executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ANTONIO PA-
LOCCI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 1.374/09 
– do Poder Executivo – (MSC 407/2009) – que “sub-
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mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 859, de 21 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Xambioá – ARATOCXAM. executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Xambioá, 
Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado PAULO 
HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 
– TVR Nº 1.384/09 – do Poder Executivo – (MSC 
407/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 1.139, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação de 
Radiodifusão Comunitária Lagartense executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de La-
garto, Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado WLA-
DIMIR COSTA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 – TVR Nº 
1.387/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 698, de 29 de dezembro 
de 2005, que outorga permissão à Rádio e TV Scha-
ppo Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Imperatriz, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 – TVR Nº 
1.388/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 178, de 03 de abril de 
2006, que outorga permissão à JR Radiodifusão Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Água Branca , Esta-
do da Alagoas”. RELATOR: Deputado FRANCISCO 
ROSSI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 29 – TVR Nº 1.389/09 
– do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 301, de 11 de junho de 2008, que 
outorga permissão à Rádio 1030 Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Nova Guataporanga, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 1.390/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 630/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 302, de 11 de junho de 2008, que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro Preto 

Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, na cidade de Vale do Para-
íso , Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado CHAR-
LES LUCENA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 31 – TVR Nº 
1.391/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 304, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Rádio Anhanguera de 
Morro Agudo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Morro Agudo, Estado de São Paulo”. RELATORA: De-
putada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 
– TVR Nº 1.394/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 313, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Rede Metro-
politana de Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Breu Branco, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 33 
– TVR Nº 1.395/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 314, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à SBC – Ra-
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Bujaru, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado NARCIO RO-
DRIGUES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – TVR Nº 
1.397/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 316, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Som da Ilha Comércio 
e Produções Ltda. – ME, para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Novais, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputa-
do PAULO PIMENTA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 
– TVR Nº 1.399/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 318, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Canadá Ra-
diodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Neves 
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Paulista, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 36 – TVR 
Nº 1.400/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 319, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Aquidauana Radiodi-
fusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Rio 
Crespo, Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado 
SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 37 – TVR 
Nº 1.401/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 320, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Sobral & Mayrink Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Rancharia, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado WLADIMIR COS-
TA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 38 – TVR Nº 1.403/09 
– do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 322, de 11 de junho de 2008, que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ouro 
Preto Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Seringueiras, 
Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado BISPO GÊ 
TENUTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 39 – TVR Nº 
1.404/09 – do Poder Executivo – (MSC 630/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 323, de 11 de junho de 
2008, que outorga permissão à Empresa de Radiodi-
fusão Ouro Preto Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Theobroma, Estado de Rondônia”. RELATOR: De-
putado PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 
– TVR Nº 1.405/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 324, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Rádio FM 
D.A. Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, na cidade de Guia Lopes 
da Laguna, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado ELEUSES PAIVA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

41 – TVR Nº 1.406/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 329, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Prisma Ra-
diodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Imbé , 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 42 
– TVR Nº 1.407/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 60, de 15 de 
fevereiro de 2006, que outorga autorização a Associa-
ção Cultural Comunitária Itatiaia executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campinas, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado GUSTAVO 
FRUET. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 43 – TVR Nº 1.408/09 
– do Poder Executivo – (MSC 631/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 347, de 11 de julho de 2006, que 
outorga autorização a Associação Cultural Comunitá-
ria Dom Décio Pereira executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Diadema, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado LINDOMAR GAR-
ÇON. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 1.409/09 
– do Poder Executivo – (MSC 631/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 548, de 27 de setembro de 2007, 
que outorga autorização a Associação Radiofônica de 
Moradores de Nova Brasília executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Governador Lin-
demberg, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: De-
putado MANOEL SALVIANO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
45 – TVR Nº 1.412/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 780, de 20 de 
dezembro de 2007, que outorga autorização a Asso-
ciação dos Moradores do Conjunto São Joaquim – 
AMCOSAJ executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 46 – TVR Nº 1.417/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 631/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
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Portaria nº 491, de 13 de agosto de 2008, que outorga 
autorização a Associação de Apoio aos Carentes de 
Luizlândia do Oeste e Região – AACL executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de João 
Pinheiro, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 47 
– TVR Nº 1.420/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 627, de 19 de 
setembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária Paineira executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Araçariguama, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado BILAC 
PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 48 – TVR Nº 1.421/09 
– do Poder Executivo – (MSC 631/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 662, de 14 de outubro de 2008, 
que outorga autorização a Associação de Radiodifusão 
Comunitária São João da Ponte executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João da 
Ponte, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 49 
– TVR Nº 1.422/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 667, de 14 de 
outubro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Cha-
pada executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Chapada, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 50 – TVR Nº 1.423/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 631/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
668, de 14 de outubro de 2008, que outorga autoriza-
ção a Associação Comunitária, Cultural e Artística de 
Campo Largo executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Campo Largo, Estado do Pa-
raná”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 51 – TVR Nº 1.427/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 632/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 304, de 21 de junho de 2006, que renova 
a permissão outorgada à Radiodifusão Litoral Sul Ltda., 

para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Paranaguá, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 52 – TVR Nº 1.435/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 632/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 726, de 18 de dezembro de 2007, que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Tupã Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Tupã, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado NELSON MEURER. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 53 – TVR Nº 1.440/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 632/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 762, de 19 de novembro de 2008, que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Divinal FM Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Formiga, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO 
BRANCA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 54 – TVR Nº 
1.441/09 – do Poder Executivo – (MSC 632/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 763, de 19 de novembro 
de 2008, que renova a permissão outorgada à Rádio 
Difusora Resplendor Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci-
dade de Resplendor, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado LINDOMAR GARÇON. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 55 – TVR Nº 1.443/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 632/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
810, de 09 de dezembro de 2008, que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Peperi Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de São Miguel do Oes-
te, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 56 – TVR 
Nº 1.446/09 – do Poder Executivo – (MSC 633/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 672, de 14 de outubro 
de 2008, que outorga autorização a Associação de 
Radiodifusão Comunitária Nova Onda Aratibense exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
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vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 57 – TVR Nº 1.451/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 633/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
683, de 14 de outubro de 2008, que outorga autoriza-
ção a Associação Cultural e Comunitária de Radiodi-
fusão de Davinópolis – Goiás – ACCORDA executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Da-
vinópolis, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado 
CHARLES LUCENA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 58 
– TVR Nº 1.452/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 688, de 14 de 
outubro de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Cultural Comunitária Interativa Estrelense execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: 
Deputada CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 59 
– TVR Nº 1.453/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 700, de 29 de 
outubro de 2008, que outorga autorização a Segundo 
Grupo de Agricultores e Criadores do Herval e Arre-
dores executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 60 – TVR Nº 1.454/09 – do Poder Executivo 
– (MSC 633/2009) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
771, de 20 de novembro de 2008, que outorga autori-
zação a Associação Comunitária dos Moradores e 
Amigos da Nascente do Rio Araguaia executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Rita do Araguaia, Estado de Goiás”. RELATOR: Depu-
tado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 61 
– TVR Nº 1.456/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 773, de 20 de 
novembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária do Projeto Brigi-
da executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 

cidade de Orocó, Estado de Pernambuco”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 62 
– TVR Nº 1.458/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 783, de 20 de 
novembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Rádio Difusão de São Benedi-
to do Sul executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de São Benedito do Sul, Estado de 
Pernambuco”. RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 63 – TVR Nº 1.471/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 634/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1.215, de 30 de dezembro de 2008, que 
outorga autorização a Associação Comunitária Cultu-
ral e Folclórica de Feliz Natal executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Feliz Natal, Esta-
do do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 64 – TVR Nº 
1.472/09 – do Poder Executivo – (MSC 634/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.216, de 30 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Va-
queiros de Cristalândia do Piauí executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cristalândia do 
Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado JULIO 
SEMEGHINI. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 65 – TVR Nº 
1.473/09 – do Poder Executivo – (MSC 634/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.219, de 30 de dezembro 
de 2008, queoutorga autorização a Associação Bacu-
riense de Radiodifusão Comunitária executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bacuri, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado GILMAR 
MACHADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 66 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.288/95 – do Poder Executivo – (MSC 
1336/1995) – que “dá nova redação ao parágrafo úni-
co do art. 3º do Decreto-lei nº 509, de 20 de março de 
1969, que dispõe sobre a transformação do Departa-
mento dos Correios e Telégrafos em empresa pública”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela rejeição deste e da emenda nº1/99-
CCTCI NÃO DELIBERADO. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
2.016/07 – do Sr. Ribamar Alves – que “obriga o Ser-
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viço de Telefonia Celular nos municípios com mais de 
10.000 (dez mil) habitantes” (Apensado: PL 2678/2007) 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. PARE-
CER: pela rejeição deste, e do PL 2678/2007, apen-
sado. Vista ao Deputado José Rocha, em 19/08/2009. 
O Deputado José Rocha apresentou voto em se-
parado em 25/08/2009. NÃO DELIBERADO. 68 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) RELATORA: Deputada 
CIDA DIOGO. PARECER: pela aprovação deste, do 
PL 2702/2007, do PL 2931/2008, do PL 3968/2008, e 
do PL 4230/2008, apensados, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 69 – PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 
– da Sra. Maria do Rosário – que “altera o art. 19-A da 
Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, na redação 
que lhe deu o art. 2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho 
de 2007, incluindo as instituições privadas sem fins 
lucrativos nos casos de exclusão dos dispêndios efe-
tivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica 
e de inovação tecnológica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 70 – PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Val-
dir Colatto – que “altera a Lei Geral de Telecomunica-
ções, para estabelecer a possibilidade de utilização 
das redes de telefonia móvel para localização de pes-
soas desaparecidas”. RELATOR: Deputado GLAUBER 
BRAGA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. A Deputada Cida Diogo ocupou a presidência 
durante a apreciação do item 4 da pauta. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às doze horas e quarenta e cin-
co minutos. Para constar, eu,              Myriam Gonçal-
ves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente 
Ata que será assinada pelo Presidente e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 
Deputado Eduardo Gomes                   Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária 
realizada em 2 de setembro de 2009.

Às onze horas e vinte e três minutos do dia dois 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Defesa do Consumidor, no Anexo II, Plenário 08 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Ana Arraes – Presidente; Filipe Pereira 
e Vinicius Carvalho – Vice-Presidentes; Antonio Cruz, 
Celso Russomanno, Chico Lopes, Dr. Nechar, Elismar 

Prado, Elizeu Aguiar, Felipe Bornier, José Carlos Araú-
jo, Júlio Delgado, Luiz Bittencourt, Neudo Campos, 
Ricardo Tripoli e Tonha Magalhães – Titulares; Cezar 
Silvestri, Eduardo da Fonte, Ivan Valente, João Carlos 
Bacelar, Julio Semeghini, Leandro Vilela, Milton Vieira, 
Vital do Rêgo Filho e Wellington Roberto – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Carlos Sam-
paio, Dimas Ramalho, Rogerio Lisboa e Walter Ihoshi. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado 
Filipe Pereira, primeiro vice-presidente, declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da vigé-
sima quinta reunião, realizada no dia vinte e seis de 
agosto de 2009. Os Deputados Júlio Delgado e José 
Carlos Araújo solicitaram a dispensa da leitura da mes-
ma. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O 
presidente informou aos pares sobre a realização, no 
dia nove de setembro, do Seminário para comemora-
ção dos dezenove anos do Código de Defesa do Con-
sumidor – com o objetivo de avaliar esta importante 
Lei e discutir suas perspectivas. Comunicou ainda, 
acerca da Audiência Pública sobre o tema “Mercosul: 
Integração Regional, Direitos Humanos, Direito do 
Consumidor e Direito à Terra” a realizar-se no próximo 
dia 03 de setembro, pela representação brasileira no 
parlamento do Mercosul. ORDEM DO DIA: O presi-
dente anunciou ter sobre a mesa requerimentos dos 
Deputados José Carlos Araújo, Tonha Magalhães, Jú-
lio Delgado e Aelton Freitas solicitando a retirada dos 
destaques números: 8/2009, 10/2009, 2/2009, 3/2009, 
4/2009, 6/2009, 1/2009, 5/2009 e 7/2009. Solicitaram 
a palavra, os Deputado Ricardo Tripoli e Cezar Silves-
tri para anunciarem a obstrução das bancadas de opo-
sição ao governo e para solicitarem ao relator do pro-
jeto em pauta, que fosse realizada apenas a discussão 
do relatório deixando a votação dos destaques para a 
próxima reunião. O Deputado Vital do Rêgo Filho, re-
lator do projeto, alegou respeitar a obstrução parla-
mentar como um instrumento democrático, no entanto, 
opôs-se às sugestões de adiamento. Registrou que o 
Substitutivo já estava aprovado e que já havia adiado 
a votação para análise dos destaques pelos membros, 
que se comprometeram com a votação. Lembrou ain-
da que, dos onze destaques apresentados, apenas 
dois seriam deliberados, finalizando assim a aprecia-
ção do PL n.º 29/2007 na Comissão. O relator foi apoia-
do pelos Deputados José Carlos Araújo e Júlio Delga-
do. O presidente, Deputado Filipe Pereira, deferiu en-
tão a retirada de pauta dos requerimentos de destaques 
e passou a presidência à Deputada Ana Arraes, que 
passou a palavra ao Deputado Felipe Bornier para uma 
reclamação acerca da não comunicação das reuniões 
realizadas no dia primeiro de setembro, tanto com o 
relator do PL n.º 29/2007 quanto com o Grupo de Tra-
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balho de Telefonia. A deputada Ana Arraes esclareceu-o 
de que comunicou aos membros em dois momentos, 
anunciando em plenário na reunião ordinária do dia 
vinte e seis de agosto e convocando através de men-
sagem eletrônica enviada à todos os gabinetes, con-
forme comprovante de envio, que passou às mãos do 
reclamante. Passou-se à apreciação da Ordem do Dia. 
1 – Destaque N.º 8/09 – da Bancada do PR – (PL 
29/2007) – que “requer, nos termos regimentais, des-
taque para votação da Emenda n.º 14/2009, de minha 
autoria, apresentada ao Substitutivo do relator”. retira-
do a requerimento do Deputado Aelton Freitas, vice-
líder da bancada do PR, nos termos do artigo 104 do 
RICD. 2 – Destaque N.º 11/09 – do Sr. Elismar Prado 
– (PL 29/2007) – que “requer, nos termos regimentais, 
destaque para votação da Emenda n.º 74/2009 (ESB 
74), de autoria do Deputado Chico Lopes, apresenta-
da ao Substitutivo do relator”. Aprovada a admissibili-
dade do requerimento de destaque. Encaminharam a 
votação, os Deputados Elismar Prado e Vital do Rêgo 
Filho. Em votação, foi aprovado o destaque, modifican-
do o texto do relator. 3 – Destaque N.º 9/09 – do Bloco 
PSB/PCdoB/PMN/PRB – (PL 29/2007) – que “requer, 
nos termos regimentais, destaque para aprovação da 
íntegra da Emenda n.º 41/2009 (ESB 41), de autoria 
do Deputado Walter Ihoshi, apresentada ao Substitu-
tivo do relator”. Encaminharam a votação, os Deputa-
dos Chico Lopes e Vital do Rêgo Filho. Em votação, 
foi aprovado o destaque, modificando o texto do relator. 
4 – Destaque N.º 10/09 – da Sra. Tonha Magalhães – 
(PL 29/2007) – que “requer, nos termos regimentais, 
destaque para votação da Emenda n.º 75/2009 (ESB 
75), de autoria do Deputado Chico Lopes, apresenta-
da ao Substitutivo do relator”. Retirado a requerimen-
to da Deputada Tonha Magalhães, nos termos do ar-
tigo 104 do RICD. 5 – Destaque N.º 2/09 – do Sr. José 
Carlos Araújo – (PL 29/2007) – que “requer, nos ter-
mos regimentais, destaque para votação da Emenda 
n.º 30/2009 (ESB 30), de autoria do Deputado João 
Carlos Bacelar, apresentada ao Substitutivo do relator”. 
Retirado a requerimento do Deputado José Carlos 
Araújo, nos termos do artigo 104 do RICD. 6 – Desta-
que N.º 3/09 – do Sr. José Carlos Araújo – (PL 29/2007) 
– que “requer, nos termos regimentais, destaque para 
votação da Emenda n.º 29, de 2009 (ESB 29), de au-
toria do deputado Wladimir Costa apresentada ao 
Substitutivo do Projeto de Lei n.º 29/2007, que suprime 
o inciso VI do art. 25”. Retirado a requerimento do De-
putado José Carlos Araújo, nos termos do artigo 104 
do RICD. 7 – Destaque N.º 4/09 – do Sr. José Carlos 
Araújo – (PL 29/2007) – que “requer, nos termos regi-
mentais, destaque para votação da Emenda n.º 90/2009 
(ESB 90), de autoria do deputado Walter Ihoshi, apre-

sentada ao Substitutivo do relator”. Retirado a reque-
rimento do Deputado José Carlos Araújo, nos termos 
do artigo 104 do RICD. 8 – Destaque N.º 6/09 – do Sr. 
José Carlos Araújo – (PL 29/2007) – que “requer, nos 
termos regimentais, destaque para votação da Emen-
da n.º 03/2009, (ESB 3), de autoria do deputado Julio 
Delgado, apresentada ao Substitutivo do relator”. Re-
tirado a requerimento do Deputado José Carlos Araú-
jo, nos termos do artigo 104 do RICD. 9 – Destaque 
N.º 1/09 – do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB – (PL 
29/2007) – que “requer nos termos regimentais, des-
taque para votação da Emenda n.º 05/2009 (ESB 5), 
apresentada ao Substitutivo do Relator”. Retirado a 
requerimento do Deputado Júlio Delgado, vice-líder do 
bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB, nos termos do artigo 
104 do RICD. 10 – Destaque N.º 5/09 – do Sr. José 
Carlos Araújo – (PL 29/2007) – que “requer, nos ter-
mos regimentais, destaque para votação da Emenda 
n.º 05/2009 (ESB 5), de autoria do deputado Júlio Del-
gado apresentada ao Substitutivo do relator”. Retirado 
a requerimento do Deputado José Carlos Araújo, nos 
termos do artigo 104 do RICD. 11 – Destaque N.º 7/09 
– do Sr. José Carlos Araújo – (PL 29/2007) – que “re-
quer, nos termos regimentais, destaque para votação 
da Emenda n.º 02/2009 (ESB 2), de autoria do depu-
tado Júlio Delgado, apresentada ao Substitutivo do 
relator”. Retirado a requerimento do Deputado José 
Carlos Araújo, nos termos do artigo 104 do RICD. O 
Deputado José Carlos Araújo solicitou a palavra para 
elogiar o trabalho do relator e justificar a retirada do 
seu destaque, uma vez que na reunião ocorrida para 
dirimir dúvidas, o relator garantiu que aquele destaque 
estava garantido em seu relatório. O Deputado Celso 
Russomanno também cumprimentou o relator e a sua 
disponibilidade em reunir-se não apenas com os de-
putados, mas com o Sr. Ara Apkar Minassian , Supe-
rintendente de Serviços de Comunicação de Massa 
da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
que tratou do acesso dos usuários de canais à cabo 
às redes de televisão aberta, considerando que a so-
lução encontrada, na forma de Resolução da Anatel, 
seria a manutenção de uma chave de acesso, solução 
que atenderia aos anseios dos consumidores. O De-
putado Julio Semeghini parabenizou o relator e a pre-
sidenta. O Deputado Vinicius Carvalho solicitou a pre-
sença dos colegas na Audiência pública para tratar da 
regulação dos telemarketing ativo por celular, a realizar-
se no dia três de setembro às dez horas. Nada mais 
havendo a tratar, a presidenta encerrou a reunião às 
doze horas e treze minutos. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
seu acervo documental. E, para constar, eu,               , 
Lilian de Cássia Albuquerque Santos, lavrei a presen-
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te Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pela Presidente, Deputada Ana Arraes               , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária 
Audiência Pública realizada em 3 de setembro de 
2009.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia três 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Defesa do Consumidor, no Anexo II, Plenário 
08 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Vinicius Carvalho – Vice-Presi-
dente; Chico Lopes – Titular. Deixaram de compare-
cer os Deputados Ana Arraes, Antonio Cruz, Carlos 
Sampaio, Celso Russomanno, Dimas Ramalho, Dr. 
Nechar, Elismar Prado, Elizeu Aguiar, Felipe Bornier, 
Filipe Pereira, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Luiz 
Bittencourt, Neudo Campos, Ricardo Tripoli, Rogerio 
Lisboa, Tonha Magalhães e Walter Ihoshi. ORDEM 
DO DIA: reunião de audiência pública para debater o 
PL 757/2003 que proíbe as prestadoras dos serviços 
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço 
de mensagem para a veiculação de propaganda co-
mercial, decorrente da aprovação do Requerimento n.º 
164/2009 do Deputado Vinícius Carvalho. O Deputado 
Chico Lopes, ocupando a presidência, declarou aber-
tos os trabalhos e convidou a senhora Laura Schertel 
Ferreira Mendes – Coordenadora Geral do Departa-
mento de Proteção e Defesa do Consumidor do Minis-
tério da Justiça – DPDC/MJ e os senhores Guilherme 
Fernandes Neto – Promotor de Justiça de Defesa do 
Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios – PRODECON/MPFDFT, e Omarson Costa 
– Presidente da Mobile Marketing Association – MMA 
a tomarem assento à mesa. Após anunciar as normas 
regimentais relativas às audiências públicas as quais 
regulariam o andamento dos trabalhos, concedeu a 
palavra, sucessivamente, aos expositores. Durante as 
explanações, assumiu a presidência da mesa o segundo 
vice-presidente, Deputado Vinicius Carvalho. Findas as 
explanações, deu-se início à fase de debates, sendo 
concedida a palavra ao Deputado Chico Lopes para 
suas interpelações e, após, aos expositores, para res-
ponderem as indagações a eles dirigidas. Encerrada a 
fase de interpelações, o Presidente concedeu a pala-
vra aos expositores, para suas considerações finais e 
encerrou os trabalhos às doze horas e seis minutos. O 
inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o seu acervo documental. E, para 
constar, eu                      , Lilian de Cássia Albuquer-

que Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Vinicius Carvalho                   , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 34ª Reunião Ordinária realizada em 23 
de setembro de 2009. 

Às nove horas e vinte e oito minutos do dia vin-
te e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali, João Maia 
e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes; Albano 
Franco, Capitão Assumção, Edson Ezequiel, Jairo 
Carneiro, José Guimarães, Laurez Moreira, Leandro 
Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Osório Adriano e 
Vanessa Grazziotin – Titulares; Aelton Freitas, Armando 
Monteiro, Carlos Eduardo Cadoca, Elizeu Aguiar, Gui-
lherme Campos, Maurício Trindade, Moreira Mendes, 
Natan Donadon e Vilson Covatti – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Jurandil Juarez, Miguel 
Corrêa, Nelson Goetten e Renato Molling. Justificou a 
ausência o Deputado Jurandil Juarez, que encontrava-
se em missão oficial representando esta Comissão em 
evento externo. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou em apreciação as Atas das reuniões, 
realizadas nos dias nove e dezessete de setembro de 
dois mil e nove. Por solicitação do Deputado Moreira 
Mendes, foi dispensada a leitura das atas. Em votação, 
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou o recebimento dos seguintes convites: do 
Deputado José Carlos Machado para realização de 
visita ao Centro Operativo da Liquigás Distribuidora 
S.A, localizado em Brasília, com o objetivo de conhe-
cer as instalações de armazenamento, envasamento 
e distribuição de GLP, para o dia 23 de setembro de 
2009, às 14 horas e 30 minutos; da Carpe Diem Co-
mércio e Produções para a I Conferência Internacio-
nal de Marketing Infantil com o tema “Reconstruindo 
o Marketing no Universo Infanto-Juvenil”, no período 
de 04 a 06 de novembro de 2009, na ESPM em São 
Paulo; da Controladoria-Geral da União, com o apoio 
da Embaixada Britânica no Brasil, para o I Seminário 
Nacional de Controle Social, no período de 25 a 27 de 
setembro de 2009, em Brasília-DF; da Associação dos 
Procuradores da Republica para o Seminário “ANPR 
de Direito e Democracia: Legitimidade da Jurisdição 
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Constitucional”, a realizar-se no dia 24 de setembro de 
2009, às 9 horas, em Brasilia-DF; da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – ANTAQ para a Missão ao 
Mississipi (EUA) entre os dias 18 a 23 de outubro de 
2009, a fim de realizar troca de experiências no setor 
aquaviário. Em votação os convites, foram aprovados 
por unanimidade. Nos termos do artigo 40, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente, 
Deputado Edmilson Valentim, passou a presidência dos 
trabalhos ao 3º Vice-Presidente, Deputado Fernando 
de Fabinho. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 
– REQUERIMENTO Nº 252/09 – do Sr. Edmilson Va-
lentim e outros – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater o acordo firmado entre Brasil e 
França, que prevê a construção em território nacional 
de submarinos, inclusive de propulsão nuclear, como 
instrumento de proteção da costa marítima brasileira”. 
DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEP. EDMILSON VA-
LENTIM (PCDOB-RJ), DEP. GUILHERME CAMPOS 
(DEM-SP), DEP. MOREIRA MENDES (PPS-RO) E 
DEP. OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF). APROVADO, 
COM A ALTERAÇÃO DE SE REALIZAR DUAS AU-
DIÊNCIAS PÚBLICAS, UMA COM O MINISTRO DA 
DEFESA E A OUTRA COM MEMBROS DA PARTE 
TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA DEFESA. O Deputado 
Moreira Mendes sugeriu o nome do Contra-Almirante 
Bento, Comandante da Força de Submarinos, no Rio 
de Janeiro, como convidado para a audiência pública. O 
Deputado Edmilson Valentim reassumiu a presidência 
dos trabalhos. 2 – REQUERIMENTO Nº 253/09 – do 
Sr. Renato Molling – que “requer que esta Comissão 
realize Audiência Pública sobre o veto presidencial ao 
repasse dos recursos para os Estados ressarcirem o 
ICMS”. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 3 – RE-
QUERIMENTO Nº 254/09 – da Sra. Vanessa Grazzio-
tin – (PDC 374/2007) – que “requer a realização de 
audiência pública na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, com a finalidade de 
discutir o PDC 374/07, que dispõe sobre a realização 
de plebiscito sobre a retomada do controle acionário 
da Cia. Vale do Rio Doce”. RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. 4 – REQUERIMENTO Nº 255/09 – do Sr. 
José Guimarães – que “requer a realização de reunião 
de Audiência Pública, a fim de discutir os Projetos de 
Lei nºs 5.938/09, 5.939/09, 5.940/09 e 5.941/09, que 
compõem o marco legal da exploração de petróleo 
na região do pré-sal”. RETIRADO DE PAUTA PELO 
AUTOR. . Nos termos do artigo 40, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, o Presidente, De-
putado Edmilson Valentim, passou a presidência dos 
trabalhos ao 3º Vice-Presidente, Deputado Fernando 
de Fabinho. 5 – REQUERIMENTO Nº 256/09 – do Sr. 
Edmilson Valentim – que “requer a realização de Se-

minário Internacional conjunto com a Comissão de Fi-
nanças e Tributação, para debater o tema: O MODELO 
ANTICÍCLICO BRASILEIRO COMO REFERÊNCIA 
PARA O MUNDO”. APROVADO. O DEPUTADO JOSÉ 
GUIMARÃES SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. O 
Deputado Edmilson Valentim reassumiu a presidência 
dos trabalhos. 6 – REQUERIMENTO Nº 257/09 – do 
Sr. Dr. Ubiali – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater a regulamentação dos cartões 
de crédito”. APROVADO, COM A ALTERAÇÃO DE SE 
REALIZAR REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO 
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO – CFT. O DEPUTADO 
GUILHERME CAMPOS SUBSCREVEU O REQUE-
RIMENTO. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO OR-
DINÁRIA: 7 – PROJETO DE LEI Nº 5.921/01 – do Sr. 
Luiz Carlos Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 
37, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIA-
NO. PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS CAPITÃO AS-
SUMÇÃO E JOSÉ GUIMARÃES. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às dez horas e nove minutos, antes porém, 
convocou Reunião de Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Minas e Energia, a fim de debater A 
Proposta de Modelo Regulatório do Pré-Sal, para às 
dez horas e trinta minutos, no Plenário 5. E, para cons-
tar, eu                 , Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Edmil-
son Valentim                      , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O interior teor encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu 
arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 35ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública em Conjunto com A Comissão de Minas e 
Energia realizada em 23 de setembro de 2009.

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
setembro de dois mil e nove, reuniram-se as Comissões 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e de Minas e Energia, no Anexo II, Plenário 05 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali, 
João Maia e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes; 
Albano Franco, Capitão Assumção, Edson Ezequiel, Jai-
ro Carneiro, José Guimarães, Laurez Moreira, Leandro 
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Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Osório Adriano e 
Vanessa Grazziotin – Titulares; Aelton Freitas, Armando 
Monteiro, Carlos Eduardo Cadoca, Elizeu Aguiar, Gui-
lherme Campos, Maurício Trindade, Moreira Mendes, 
Natan Donadon, Rebecca Garcia, Valadares Filho e 
Vilson Covatti – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Alfredo Kaefer, Arnaldo Vianna, Bernardo 
Ariston, Betinho Rosado, Carlos Alberto Canuto, Edu-
ardo Valverde, Fernando Marroni, Francisco Rossi, Jor-
ge Boeira, José Otávio Germano, Márcio Junqueira, 
Marcos Lima, Rose de Freitas, Silvio Lopes e Vander 
Loubet, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Jurandil Juarez, Miguel Corrêa, Nelson 
Goetten e Renato Molling. ABERTURA: O Presiden-
te, Deputado Edmilson Valentim, declarou abertos os 
trabalhos e informou que a presente reunião tem por 
finalidade debater A Proposta de Modelo Regulatório 
do Pré-sal, em razão da aprovação dos Requerimentos 
nº 248/2009, de sua autoria, e nº 457/2009, de autoria 
do Deputado Bernardo Ariston, Presidente da Comis-
são de Minas e Energia. Após as considerações iniciais 
dos Presidentes das Comissões, Deputados Edmilson 
Valentim e Bernardo Ariston, o Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
convidou para compor a mesa o Senhor Haroldo Lima, 
Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo – ANP 
e a Senhora Magda Chambriard, Diretora da Agência 
Nacional de Petróleo – ANP, passando-lhes a palavra 
por vinte minutos para apresentarem suas paletras. 
Logo após o término das apresentações, o Presiden-
te passou a coordenação dos trabalhos ao Deputado 
Bernardo Ariston, que concedeu a palavra aos Depu-
tados Simão Sessim, Osório Adriano, Jorge Boeira, 
Fernando Marroni, Eduardo Valverde, Betinho Rosa-
do, Jairo Carneiro, Edson Ezequiel, Eduardo Sciarra, 
Sílvio Lopes e Márcio Junqueira, para suas conside-
rações sobre o tema em discussão. Para finalizar, foi 
concedida a palavra à Senhora Magda Chambriard e 
ao Senhor Haroldo Lima, respectivamente, Diretora e 
Diretor-Geral da ANP para responderem às interpela-
ções dos parlamentares e para procederem às suas 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
treze horas e quarenta e sete minutos. E, para constar, 
eu                 , Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, Deputa-
do Edmilson Valentim                  , e pelo Presidente 
da Comissão de Minas e Energia, Deputado Bernar-
do Ariston,                           e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. O interior teor encontra-se 

gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu 
arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 36ª Reunião Extraordinária de Audi-
ência Pública Com a Participação da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e da Comissão Mista 
Permanente Sobre Mudanças Climáticas realizada 
em 23 de setembro de 2009. 

Às quatorze horas e cinquenta e um minutos do 
dia vinte e três de setembro de dois mil e nove, reuni-
ram-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, Comissão da Amazônia, Integra-
ção Nacional e de Desenvolvimento Regional, Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e a Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças 
Climáticas, no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputa-
dos José Guimarães e Vanessa Grazziotin – Titulares; 
Elizeu Aguiar, Guilherme Campos e Rebecca Garcia 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Edson Duarte, Eduardo Valverde, Francisco Praciano, 
Janete Capiberibe, Lupércio Ramos, Marinha Raupp, 
Paulo Teixeira, Roberto Rocha, Rômulo Gouveia, Se-
bastião Bala Rocha, Sergio Petecão, Valtenir Pereira, 
Wandenkolk Gonçalves e Zequinha Marinho, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Albano Franco, Capitão Assumção, Dr. Ubiali, Edmil-
son Valentim, Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, 
Jairo Carneiro, João Maia, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório Adriano e Re-
nato Molling. ABERTURA: A Presidenta em exercício, 
Deputada Vanessa Grazziotin, declarou abertos os tra-
balhos e informou que a presente reunião é decorrente 
da aprovação dos Requerimentos nºs 241/2009, de sua 
autoria e do Deputado Edmilson Valentim, e 259/2009, 
de autoria do Deputado Sarney Filho, da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e 
objetiva debater instrumentos econômicos para a pro-
teção da Amazônia. Após suas considerações iniciais, 
convidou para compor a mesa os Senhores Professor 
José Alberto da Costa Machado, Pesquisador da Uni-
versidade Federal do Amazonas – UFAM; Alexandre 
Almir Ferreira Rivas, Coordenador-Geral do Projeto 
PIATAM; José Aroudo Mota, Coordenador de Meio 
Ambiente da Diretoria de Estudos Regionais e Urba-
nos do IPEA; Gilmar de Oliveira Freitas, Economista 
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da Federação das Indústrias do Amazonas – FIAM; 
Ana Maria Oliveira de Souza, Coordenadora-Geral de 
Estudos Econômicos e Empresariais, representando a 
SUFRAMA, e passou-lhes a palavra por vinte minutos 
para apresentarem suas palestras. Logo após o tér-
mino das apresentações dos expositores, a Deputada 
Vanessa Grazziotin concedeu a palavra aos Deputados 
Wanderkolk e Janete Capiberibe para se manifestarem 
sobre a matéria em discussão. Para finalizar, a palavra 
foi concedida aos convidados para responderem às in-
terpelações dos parlamentares e para procederem às 
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Deputada Vanessa Grazziotin 
encerrou a reunião às dezessete horas e cinco minu-
tos. E, para constar, eu                    , Anamélia Lima 
Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pela Presidenta em 
exercício, Deputada Vanessa Grazziotin                      , 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
interior teor encontra-se gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 37ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública em Conjunto Com A Comissão de Minas e 
Energia realizada em 29 de setembro de 2009.

Às treze horas e cinquenta e nove minutos do dia 
vinte e nove de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Jairo Carneiro, José 
Guimarães, Jurandil Juarez, Osório Adriano e Vanes-
sa Grazziotin – Titulares; Elizeu Aguiar, Guilherme 
Campos, Maurício Trindade, Rebecca Garcia e Vilson 
Covatti – Suplentes. Compareceram também os De-
putados Arnaldo Vianna, Bruno Rodrigues, Carlos Al-
berto Canuto, Carlos Brandão, Chico D’Angelo, Chico 
Lopes, Devanir Ribeiro, Edinho Bez, Eduardo Sciarra, 
Fernando Marroni, Jilmar Tatto, Jô Moraes, João Ma-
tos, João Oliveira, Jorge Boeira, José Fernando Apa-
recido de Oliveira, Leonardo Quintão, Luiz Bassuma, 
Luiz Fernando Faria, Marcos Lima, Maurício Quintella 
Lessa, Nelson Bornier, Silvio Lopes e Solange Amaral, 
como não-membros. Deixaram de comparecer os De-
putados Albano Franco, Capitão Assumção, Dr. Ubia-
li, Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, João Maia, 
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo 
Lucas, Miguel Corrêa, Nelson Goetten e Renato Molling. 
ABERTURA: O Presidente Deputado Edmilson Valen-

tim, declarou abertos os trabalhos e informou que a 
presente reunião, decorrente da aprovação dos Re-
querimentos nºs 248/2009, de sua autoria, e 457/2009, 
de autoria do Deputado Bernardo Ariston, Presidente 
da Comissão de Minas e Energia, tem por finalidade 
debater A Proposta de Modelo Regulatório do Pré-sal. 
Após suas considerações iniciais, convidou para com-
por a mesa o Senhor José Sérgio Gabrielli, Presidente 
da Petrobrás, passando-lhe a palavra para apresentar 
sua palestra. Logo após o término da apresentação, o 
Presidente concedeu a palavra aos Deputados José 
Guimarães, Leonardo Quintão, Vanessa Grazziotin, 
Arnaldo Vianna, Solange Almeida, Chico Lopes, José 
Fernando Aparecido de Oliveira, Fernando Marroni, 
Carlos Brandão, Guilherme Campos, Jorge Boeira e 
Arnaldo Vianna para suas considerações sobre o tema 
em discussão. Para finalizar, foi concedida novamente 
a palavra ao Senhor José Sérgio Gabrielli, Presiden-
te da Petrobrás, para responder às interpelações dos 
parlamentares e para proceder às suas considerações 
finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e 
trinta minutos. E, para constar, eu                 , Anamé-
lia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Indús-
tria e Comércio, Deputado Edmilson Valentim              , 
e pelo Presidente da Comissão de Minas e Energia, 
Deputado Bernardo Ariston                   , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordiná-
ria (Deliberativa), realizada em 23 de setembro de 
2009.

Às nove horas e cinquenta e seis minutos do dia 
vinte e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Educação e Cultura, no Anexo II, Ple-
nário 10 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Maria do Rosário – Presi-
dente; Fátima Bezerra, Lobbe Neto e Alice Portugal 
– Vice-Presidentes; Alex Canziani, Angelo Vanhoni, 
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Bel 
Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, Jorginho Ma-
luly, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santiago, Rogério Ma-
rinho e Wilson Picler – Titulares; Angela Portela, Char-
les Lucena, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, Eleuses Pai-
va, Elismar Prado, Emiliano José, Fernando Nascimen-
to, José Fernando Aparecido de Oliveira, José Linha-
res, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Marcelo Almeida, 
Mauro Benevides, Pedro Wilson, Raimundo Gomes de 
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Matos, Roberto Alves e Rodrigo Rocha Loures – Su-
plentes. Compareceu também o Deputado Gilmar Ma-
chado, ex-membro e ex-presidente da CEC. Deixaram 
de comparecer os Deputados Clóvis Fecury, João Ma-
tos, Joaquim Beltrão, Joseph Bandeira, Lelo Coimbra, 
Marcos Antonio, Neilton Mulim, Osvaldo Biolchi, Pinto 
Itamaraty, Professor Setimo, Raul Henry e Reginaldo 
Lopes. Justificou a ausência o Deputado Neilton Mulim. 
ABERTURA: Havendo número regimental, a senhora 
Presidente declarou abertos os trabalhos. A Presiden-
te comunicou ao Plenário que a convite do senhor 
Deputado Angelo Vanhoni compareceram à reunião 
os senhores Volodymyr Lákomov, Embaixador da Ucrâ-
nia no Brasil, e Vitório Sorotluk, representante da Co-
munidade Ucraniana no Brasil, para proferirem pales-
tra sobre o tema “Holodomor – As atrocidades come-
tidas contra a população da Ucrânia durante a coleti-
vização forçada nos anos de 1932 e 1933”. Após con-
vidar os senhores palestrantes para comporem a Mesa, 
a senhora Presidente cumprimentou o nobre Deputa-
do Angelo Vanhoni pela iniciativa e fez breve pronun-
ciamento, registrando o reconhecimento pela Comissão 
dos episódios de violação de direitos humanos e cri-
mes contra a humanidade ocorridos na Ucrânia no 
período de 1932 e 1933. O Deputado Angelo Vanhoni 
usou da palavra para destacar a relação de amizade 
e importância da cultura ucraniana no Brasil, notada-
mente no Estado do Paraná. A seguir, o excelentíssimo 
senhor Embaixador da Ucrânia no Brasil, senhor Vo-
lodymyr Lákomov, fez seu pronunciamento. A senhora 
Presidente agradeceu ao senhor Embaixador e afirmou 
que a Comissão passava a integrar o rol de instituições 
que já manifestaram o reconhecimento das ações de 
genocídio ocorridas na Ucrânia. O senhor Vitório So-
rotluk, representante da Comunidade Ucraniana no 
Brasil, agradeceu à Comissão pela manifestação de 
reconhecimento dos epísódios ocorridos na Ucrânia, 
fez o seu pronunciamento e entregou à Presidente da 
Comissão uma Carta Aberta da comunidade étnica 
ucraniana-brasileira e amigos da Ucrânia encaminha-
da ao Presidente da República e aos membros do 
Congresso Nacional. A Presidente agradeceu a pre-
sença dos convidados e reafirmou o posicionamento 
da Comissão de apoio à Comunidade Ucraniana no 
Brasil. Dando continuidade aos trabalhos, a Presiden-
te agradeceu ao Deputado Carlos Abicalil e ao Depu-
tado Estadual Alexandre César, Presidente da Comis-
são de Educação da Assembléia Legislativa do Mato 
Grosso, pela organização do Encontro Regional de 
discussão do PNE, realizado em Cuiabá, nos dias 17 
e 18 de setembro; agradeceu a presença naquele 
evento dos Deputados Pedro Wilson e Eliene Lima; 
convidou os senhores membros para o Encontro Re-

gional do Sudeste, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 
25 de setembro, e conclamou os demais deputados a 
participarem dos encontros regionais, organizando 
mesas de debates em conjunto com as assembléias 
legislativas nos respectivos estados. A Presidente in-
formou que compareceria à próxima reunião ordinária, 
no dia 30 de setembro, um representante da Fundação 
Bradesco para proferir palestra sobre as atividades 
desenvolvidas por aquela instituição; solicitou aos se-
nhores relatores das Indicações ao Prêmio Darci Ri-
beiro de Educação que apresentassem seus pareceres, 
com a brevidade possível, para serem apreciados na 
reunião ordinária do 30 de setembro. Informou que 
estava sendo realizada, no Plenário do Senado Fede-
ral, sessão solene em homenagem ao Centenário da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
cuja proposta de realização foi subscrita por membros 
da Comissão. Propôs que ao término da reunião da 
Comissão todos os membros se dirigissem ao Plená-
rio do Senado Federal, prestigiando a sessão solene 
realizada naquela Casa do Congresso Nacional. Pas-
sando à Ordem do Dia, a Presidente colocou à apre-
ciação a Ata da trigésima segunda reunião, realizada 
no dia 16 de setembro de 2009. Em votação, a Ata foi 
aprovada. EXPEDIENTE: A Presidente informou ao 
Plenário que foram recebidas as seguintes correspon-
dências: 1. Ofício da Secretaria de Relações Institu-
cionais da Presidência da República encaminhando a 
publicação “Trajetória do debate do CDES sobre a cri-
se internacional”. 2. Correspondência a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Ivinhema/MS a 
respeito do Parecer 13/2009, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes 
operacionais para a educação especial no país. Anexo 
abaixo-assinado solicitando a revisão do referido pa-
recer. 3. Ofício do Poder Legislativo Municipal de Alto 
Paraná/PR, com manifesto contrário ao Parecer 13/2009 
do Conselho Nacional de Educação. ORDEM DO DIA: 
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
URGENTE: 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.678/09 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 127/2009) – que 
“aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino Ha-
chemita da Jordânia na Área da Educação, assinado 
em Brasília, em 23 de outubro de 2008”. RELATOR: 
Deputado EMILIANO JOSÉ. PARECER: pela aprova-
ção. O Deputado Emiliano José proferiu seu parecer. 
Submetido à votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. A Presidente comunicou a 
existência de Requerimento de Inversão de Pauta, de 
autoria da Deputada Fátima Bezerra, para apreciação 
do Item 08, Projeto de Lei 6.835/2006. Em votação, o 
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Requerimento foi aprovado, passando-se à apreciação 
da matéria. 8 – PROJETO DE LEI Nº 6.835/06 – do 
Sr. Gilmar Machado – que “aprova o Plano Nacional 
de Cultura”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Antes de 
passar a palavra à Relatora, a Presidente saudou a 
presença e apresentou seus cumprimentos ao autor 
da proposição e ex-presidente da Comissão, Deputa-
do Gilmar Machado. A Deputada Fátima Bezerra pro-
feriu seu parecer, com complementação de voto. Não 
havendo inscritos para debate, antes de submeter a 
matéria à votação, a Presidente registrou as seguintes 
presenças: Sérgio Mamberti, Presidente da FUNARTE; 
Maurício Dantes, do Ministério da Cultura; José Luis 
Herência, Secretário de Políticas Culturais; Gustavo 
Vidigal, Secretário Executivo do Ministério da Cultura; 
Paulo Brum Ferreira, Assessor Especial do Ministério 
da Cultura; Osvaldo Reis, Chefe de Gabinete do Mi-
nistro da Cultura e Afonso Luz. A Presidente agrade-
ceu, ainda, às Assessorias Partidárias pela atuação e 
presença na reunião. A Presidente destacou também 
a atuação e parceria do Deputado Frank Aguiar, ex-
membro da Comissão e relator inicial da matéria na 
Comissão. Procedida a votação, foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER, COM COMPLEMEN-
TAÇÃO DE VOTO. A Presidente cumprimentou a re-
latora pela aprovação da matéria; reiterou seus agra-
decimentos aos senhores membros que participaram 
do Encontro Regional de Discussão do PNE, em Cuia-
bá. Antes de encerrar a reunião, a Presidente convidou 
os senhores membros para se dirigirem, naquele mo-
mento, ao Plenário do Senado Federal, para partici-
parem da sessão solene em homenagem ao Cente-
nário da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 2 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.348-A/05 – do Senado Fede-
ral – (PLS 174/2003) – que “institui o Programa de 
Alfabetização e Cidadania na Empresa – Pace”. (Apen-
sado: PL 5769/2005) RELATOR: Deputado RAUL HEN-
RY. PARECER: pela aprovação deste e do PL 5769/2005, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 3 – PROJETO DE LEI Nº 6.848-A/02 – 
do Sr. Neuton Lima – que “dispõe sobre a comerciali-
zação e consumo de guloseimas nas escolas de Edu-
cação Básica”. (Apensados: PL 2510/2003, PL 
6168/2005, PL 6890/2006, PL 451/2007 e PL 763/2007) 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. PARECER: pela 
aprovação deste, do PL 2510/2003, do PL 6168/2005, 
do PL 6890/2006, do PL 451/2007, e do PL 763/2007, 
apensados, na forma do Substitutivo apresentado pela 

Comissão de Seguridade Social e Família. NÃO DE-
LIBERADO.. 4 – PROJETO DE LEI Nº 723/03 – do Sr. 
Onyx Lorenzoni – que “institui a Bolsa-Universidade, 
que permite dedução no imposto de renda às pessoas 
físicas e jurídicas, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 3295/2004 (Apensado: PL 3270/2008), PL 
5208/2005, PL 4639/2004 e PL 2096/2007 (Apensado: 
PL 4386/2008)) RELATOR: Deputado PAULO RUBEM 
SANTIAGO. PARECER: pela rejeição deste, do PL 
3295/2004, do PL 4639/2004, do PL 5208/2005, do PL 
2096/2007, do PL 3270/2008, e do PL 4386/2008, 
apensados. NÃO DELIBERADO.. 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.123-A/03 – do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe 
que toda escola de ensino fundamental seja obrigada 
a dispor de profissional da área de Fonoaudiologia”. 
(Apensado: PL 3155/2004) RELATOR: Deputado IRAN 
BARBOSA. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 
3155/2004, apensado. NÃO DELIBERADO. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.251-A/04 – do Sr. Carlos Nader – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de 
mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares”. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) RELATO-
RA: Deputada ANGELA PORTELA. PARECER: pela 
aprovação deste, do PL 3390/2004, e do PL 3437/2004, 
apensados, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemendas. 
NÃO DELIBERADO.. 7 – PROJETO DE LEI Nº 6.390-
A/05 – do Sr. Jaime Martins – que “denomina “Viaduto 
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”. RELA-
TOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 9 – PROJE-
TO DE LEI Nº 6.964-A/06 – da Sra. Professora Raquel 
Teixeira – que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes 
e bases da educação nacional, dispondo sobre a obri-
gatoriedade da existência de laboratórios de ciências 
e de informática nas escola públicas de ensino funda-
mental e médio”. RELATORA: Deputada FÁTIMA BE-
ZERRA. PARECER: pela aprovação deste, e da Emen-
da aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, com subemenda. NÃO 
DELIBERADO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 7.607/06 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre a inclu-
são da disciplina empreendorismo no ensino funda-
mental, médio, profissionalizante e educação superior”. 
(Apensado: PL 2712/2007) RELATOR: Deputado RAUL 
HENRY. PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 
7.607/06 e do PL nº 2.712/07, apensado, com enca-
minhamento de Indicação ao Poder Executivo. NÃO 
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DELIBERADO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 50/07 – do 
Sr. Neilton Mulim – que “regulamenta as atividades dos 
profissionais de artes marciais, capoeira, dança, surf, 
bodyboard, skate, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 2858/2008 (Apensado: PL 5222/2009)) RELA-
TOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: pela 
incompetência desta Comissão para se manifestar 
sobre o PL 50/2007, e pela aprovação do PL 2858/2008, 
e do PL 5222/2009, apensados, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 224/07 – 
do Sr. Fábio Souto – que “dispõe sobre a gratuidade 
da primeira emissão e registro de diploma de curso 
superior”. (Apensados: PL 604/2007, PL 610/2007, PL 
1188/2007, PL 1225/2007, PL 1425/2007, PL 1743/2007 
e PL 3227/2008) RELATORA: Deputada FÁTIMA BE-
ZERRA. PARECER: pela rejeição deste, do PL 604/2007, 
do PL 610/2007, do PL 1188/2007, do PL 1225/2007, 
do PL 1425/2007, do PL 1743/2007, e do PL 3227/2008, 
apensados. NÃO DELIBERADO. 13 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Maranhão – que “acres-
centa dispositivo à Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para vincular receitas federais à manutenção 
e desenvolvimento do ensino superior das universida-
des públicas estaduais e municipais”. (Apensado: PL 
3717/2008) RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.559/07 
e do PL nº 3.717/08, apensado. NÃO DELIBERADO. 
14 – PROJETO DE LEI Nº 2.308-A/07 – do Sr. Eliene 
Lima – que “acrescenta art. à Lei nº 10.753, de 30 de 
outubro de 2003, que”institui a Política Nacional do 
Livro””. RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 15 – 
PROJETO DE LEI Nº 2.499/07 – do Sr. Mário Heringer 
– que “disciplina a relação consumerista no setor de 
audiovisuais no território nacional e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 16 
– PROJETO DE LEI Nº 3.477/08 – do Sr. Claudio Ca-
jado – que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”, para incluir o § 6º”. RE-
LATOR: Deputado IRAN BARBOSA. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.546/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “torna obri-
gatório a veiculação de mensagens educativas nas 
capas e contracapas dos cadernos escolares adquiri-
dos pela rede pública em todo o País, proibindo a vei-
culação de mensagens promocionais de realizações 
governamentais”. RELATOR: Deputado LELO COIM-
BRA. PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
3.576/08 – do Sr. Izalci – que “acrescenta dispositivos 
às Leis nº 2.613, de 23 de setembro de 1955; 8.029, 

de 12 de abril de 1990 e 9.766, de 18 de dezembro de 
1998; e ao Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro 
de 1946”. RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. PA-
RECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.585/08 – do Sr. Waldir Neves – que 
“torna obrigatória a instalação de portais de detectores 
de metais nas escolas da rede pública”. RELATOR: 
Deputado IRAN BARBOSA. PARECER: pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 
3.706/08 – do Sr. Renato Molling – que “altera os arts. 
10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional”. RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 21 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.722/08 – do Sr. Augusto Carvalho 
– que “altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, 
que instituiu a Política Nacional do Livro”. RELATOR: 
Deputado SEVERIANO ALVES. PARECER: pela rejei-
ção. NÃO DELIBERADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
3.782/08 – do Sr. Max Rosenmann – que “institui o 
Programa Nacional de Residência Técnica a ser de-
nominado “O Caminho do Primeiro Emprego””. RELA-
TORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. PARECER: pela 
rejeição, com envio de Indicação ao Poder Executivo. 
NÃO DELIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 
4.088/08 – do Sr. Marcelo Itagiba – que “autoriza a 
instituição, pelos entes da Federação, de ponto facul-
tativo destinado a guarda do Dia do Perdão, “Yom Ki-
ppur”, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
RODRIGO ROCHA LOURES. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 24 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.423/08 – do Sr. João Matos – que “acrescenta o 
art. 7-A à Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que 
“autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pes-
quisa a participantes de programas de formação inicial 
e continuada de professores para a educação básica”” 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 
25 – PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio 
Leite – que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia 
Nacional do Movimento de Vida Independente”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. PARE-
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 26 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.555/08 – do Sr. Marcelo Almeida 
– que “acrescenta inciso ao art. 13 da Lei nº 10.753, 
de 30 de outubro de 2003, que “institui a Política Na-
cional do Livro””. RELATOR: Deputado CLÓVIS FE-
CURY. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
27 – PROJETO DE LEI Nº 4.606/09 – do Sr. Roberto 
Britto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do Go-
verno Federal a arcar com custos dos livros didáticos 
destinados aos alunos da Educação Básica das redes 
públicas”. RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
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PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 28 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.270/09 – do Sr. Márcio França 
– que “declara Édson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Patrono do Futebol Brasileiro”. RELATOR: Deputado 
ÁTILA LIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI-
BERADO. ENCERRAMENTO: A Presidente convocou 
os senhores membros para a reunião ordinária delibe-
rativa prevista para o dia 30 de setembro de 2009, às 
9h30, no mesmo local, e encerrou os trabalhos, às dez 
horas e cinquenta e dois minutos, ficando pendentes 
de deliberação os itens não apreciados até aquele 
momento. O inteiro teor da reunião foi gravado, pas-
sando o arquivo de áudio a integrar o acervo docu-
mental desta reunião, para posterior degravação me-
diante solicitação escrita devidamente justificada. E, 
para constar, eu                  , Anamélia Ribeiro Correia 
de Araújo, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada 
Maria do Rosário                    , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 32ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública realizada em 22 de setembro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte e dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Finanças e Tributação, no plenário nº 
2 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência alternada do Deputado Vignatti, Presidente e do 
Deputado Pepe Vargas, autor do Requerimento de Audi-
ência Pública, com a presença dos senhores Deputado 
João Dado, Júlio Cesar, Marcelo Castro e Vicentinho 
Alves (Titulares). Deixaram de registrar presença os 
Deputados Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, 
Antonio Palocci, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, 
Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Félix Mendonça, Ge-
raldinho, Gladson Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei 
Cordeiro, João Pizzolatti, Julio Semeghini, Luiz Carlos 
Hauly, Luiz Carreira, Manoel Junior, Pedro Eugênio, 
Pedro Novais, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, 
Silvio Costa, Virgílio Guimarães e Wilson Santiago. Jus-
tificaram ausência os Deputados Ricardo Berzoini, por 
estar exercendo a função de Presidente do Partido dos 
Trabalhadores – PT; Carlos Melles e Manoel Junior, em 
razão de missão oficial; e José Maia Filho, por motivo 
político-partidário. ABERTURA: Abertos os trabalhos, 
o Presidente informou que a audiência pública desti-
nava-se a debater o tema “Fundos Garantidores de 
Crédito aos Micro e Pequenos Empresários”, resultado 
da aprovação do Requerimento nº 193/09, de autoria 
do Deputado Pepe Vargas. Comunicou ainda que, em 

razão do número de convidados, a exposição seria 
feita em duas mesas. Logo após, convidou para tomar 
assento à primeira mesa os seguintes convidados: 
Carlos Alberto dos Santos, Diretor de Administração 
e Finanças do SEBRAE Nacional; Ary Joel de Abreu 
Lanzarin, Diretor de Micro e Pequenas Empresas do 
Banco do Brasil S.A., representando seu Presidente, 
Aldemir Bendine; Marco Aurélio Borges de Almada 
Abreu, Diretor-Presidente do Banco Cooperativo do 
Brasil – BANCOOB; e o Deputado Pepe Vargas, autor 
do requerimento. Na sequência, deu conhecimento 
aos presentes acerca dos procedimentos regimentais 
a serem seguidos, comunicando que a reunião seria 
gravada e a concessão do tempo de quinze minutos 
para cada expositor, conforme preceitua o art. 256, § 
2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Logo após, o Presidente passou a palavra ao primeiro 
expositor, Carlos Alberto dos Santos. Na sequência, 
manifestaram-se os expositores: Ary Joel de Abreu 
Lanzarin e Marco Aurélio Borges de Almada Abreu. Em 
seguida o Presidente desfez a primeira mesa e convi-
dou para tomar assento à segunda mesa os seguintes 
expositores: Arildo Mota Lopes, Presidente da Central 
de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – UNI-
SOL BRASIL; Edmar Roberto Prandini, representante 
e Presidente da Associação Brasileira de Dirigentes 
de Entidades Gestoras e Operadoras de Microcrédito, 
Crédito Popular Solidário e Entidades Similares – Ab-
cred e Max Brito Coelho, Coordenador-Geral do Pro-
grama Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado 
do Ministério do Trabalho e Emprego – PNMPO/MTE. 
Logo após, o Presidente passou a palavra ao primei-
ro expositor da segunda mesa, Arildo Mota Lopes e 
após ao expositor Edmar Roberto Prandini. Nos ter-
mos regimentais, o Presidente, passou a presidência 
ao Deputado Pepe Vargas, autor do requerimento que, 
imediatamente, passou a palavra ao expositor Max 
Brito Coelho. Na sequência, o Deputado Pepe Vargas 
usou da palavra para fazer suas considerações acer-
ca do tema. Logo após, o Presidente, Deputado Vig-
natti, reassumiu a direção dos trabalhos, nos termos 
regimentais, e também fez suas considerações. Não 
havendo mais deputados inscritos e encerradas as 
exposições, o Presidente passou a palavra aos expo-
sitores para suas considerações finais. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às dezessete horas e trinta e 
cinco minutos, antes, porém, agradecendo a presença 
dos senhores parlamentares e dos demais presentes, 
e convocando-os para as seguintes reuniões: dia 23, 
quarta-feira, às 9 horas, reunião com diretores do Banco 
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Central do Brasil, para tratar dos “spreads bancários”, 
na Sala da Presidência da Comissão; e às 10 horas, 
reunião ordinária deliberativa, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (plenário nº 04). E, para constar, eu,       
, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.                      , 
Deputado Vignatti, Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 33ª Reunião Ordinária realizada em 23 
de setembro de 2009.

Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia 
vinte e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário De-
putado Mussa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada-
mente do Deputado Vignatti, Presidente e do Deputa-
do Luiz Carlos Hauly, 2º Vice-Presidente, e com a pre-
sença dos Senhores Deputados Félix Mendonça, 3º 
Vice-Presidente, Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Came-
li, Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, 
Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo 
Castro, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, 
Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Lou-
res, Silvio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães 
e Wilson Santiago (Titulares); Edgar Moury, João Bittar, 
João Magalhães, Jorge Boeira, Maurício Quintella Les-
sa, Osmar Júnior, Paulo Maluf, Professor Setimo, Re-
ginaldo Lopes, Tonha Magalhães e Zonta (Suplentes). 
Compareceram também os Deputados Ariosto Holan-
da, José Mentor e Raimundo Gomes de Matos, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antonio Palocci, Ilderlei Cordeiro e Manoel Junior. Jus-
tificaram ausência os Deputados Ricardo Berzoini, por 
estar exercendo a função de Presidente do Partido dos 
Trabalhadores – PT, Carlos Melles e Manoel Junior, 
em razão de missão oficial. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em apreciação as atas das 30ª 
Reunião de Audiência Pública e 31ª Reunião Ordinária 
Deliberativa, realizadas, respectivamente em 15 e 16 
de setembro, cujas cópias foram distribuídas aos mem-
bros. Em seguida, por solicitação dos Deputados Gui-
lherme Campos e Aelton Freitas, foi dispensada a 
leitura das atas e, não havendo quem quisesse discu-
ti-la, para possíveis retificações, foram aprovadas, 
unanimemente, as atas das 30ª Reunião de Audiência 

Pública e 31ª Reunião Ordinária Deliberativa. EXPE-
DIENTE: O Presidente informou aos senhores mem-
bros que se encontra na Secretaria da Comissão, a 
disposição dos interessados, a Nota Técnica nº 21/2009, 
da Consultoria de Orçamento, sobre a necessidade de 
inclusão de previsões de gastos com pessoal no Ane-
xo V da LOA/2010. ORDEM DO DIA: O Presidente 
anunciou que havia sobre a mesa requerimento de 
inversão de pauta dos itens 31, 29 e 30. O Presidente 
perguntou se havia acordo para votar os requerimen-
tos de inversão de pauta em bloco, não havendo con-
senso, passou-se a apreciação do REQUERIMENTO 
– do Sr. Aelton Freitas – para que fosse votado prefe-
rencialmente o item 31, nos termos regimentais. En-
caminhou contrariamente ao requerimento o Deputa-
do Guilherme Campos e, favoravelmente, o Deputado 
Silvio Costa. Em votação, aprovada a inversão, contra 
o voto dos Deputados Guilherme Campos, Geraldinho 
e Arnaldo Madeira. O Deputado Guilherme Campos 
solicitou verificação de votação. Após a chamada no-
minal, faltando um voto para atingir o quorum, o Pre-
sidente acordou com o autor do requerimento, Depu-
tado Guilherme Campos, para que fosse retirada a 
verificação de votação, e o item 31 retornaria para a 
ordem normal da pauta. REQUERIMENTO – do Sr. 
Aelton Freitas – para que “seja votado preferencial-
mente o item 29, nos termos regimentais”. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o requerimento. REQUERI-
MENTO – do Sr. João Dado – para que “seja votado 
preferencialmente o item 30, nos termos regimentais”. 
Em votação, aprovado, unanimemente, o requerimen-
to. Passou-se a apreciação do item 29. 29) PROJETO 
DE LEI Nº 3.256-A/04 – do Sr. Geraldo Resende – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento fisio-
terapêutico pelas equipes do Programa de Saúde da 
Família”. (Apensado: PL nº 4.261/04). RELATOR: De-
putado AELTON FREITAS. PARECER: pela inadequa-
ção financeira e orçamentária do PL 3.256-A/04 e do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, e pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 4.261/04, apensado. 
Discutiram a matéria os Deputados Pepe Vargas, João 
Dado, Guilherme Campos e Silvio Costa. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o parecer do item 29. 30) 
PROJETO DE LEI Nº 7.394-B/06 – do Sr. Ariosto Ho-
landa e outros – que “dispõe sobre o fomento à capa-
citação tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
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orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Em virtude 
da ausência do relator, foi designado Relator-Substi-
tuto o Deputado João Dado, que acatou na íntegra o 
parecer do relator. Discutiram a matéria os Deputados 
Luiz Carlos Hauly, Pepe Vargas, Guilherme Campos e 
Ariosto Holanda, como autor da matéria. Em votação, 
aprovado o parecer do item 30 contra o voto do Depu-
tado Pepe Vargas. A seguir, passou-se a apreciação 
dos requerimentos de Audiência Pública. O Deputado 
Guilherme Campos sugeriu que fossem votados em 
bloco os itens 01, 02 e 03 por se tratarem do mesmo 
tema. O Presidente consultou o plenário se havia acor-
do para votação em bloco dos três requerimentos. Ha-
vendo acordo, passou-se a apreciação dos requeri-
mentos.01) REQUERIMENTO Nº 200/09 – do Sr. Gui-
lherme Campos – para que seja convocada a participar 
de reunião de audiência pública a Ministra-Chefe da 
Casa Civil, Sra. Dilma Rousseff, a fim de prestar es-
clarecimentos sobre suposta interferência em assuntos 
referentes à Receita Federal do Brasil. 02) REQUERI-
MENTO Nº 201/09 – do Sr. Guilherme Campos – para 
que seja convidada a participar de reunião de audiên-
cia pública a ex-Secretária da Receita Federal do Bra-
sil – RFB, Sra. Lina Maria Vieira, a fim de prestar in-
formações acerca de interferências da Ministra-Chefe 
da Casa Civil em assuntos da RFB. 03) REQUERI-
MENTO Nº 202/09 – do Sr. Guilherme Campos – para 
que seja convidada a participar de reunião de audiên-
cia pública a Chefe de Gabinete do Secretário da Re-
ceita Federal do Brasil – RFB, Sra. Iraneth Dias Weiler, 
a fim de prestar informações acerca de interferências 
da Ministra-Chefe da Casa Civil em assuntos da RFB. 
Discutiram a matéria os Deputados Pepe Vargas, Ar-
naldo Madeira, João Dado, Luiz Carlos Hauly, Rodrigo 
Rocha Loures, Silvio Costa, que concedeu aparte ao 
Deputado Arnaldo Madeira. O Deputado Guilherme 
Campos falou novamente para considerações finais, 
como autor do requerimento. Encaminharam favora-
velmente os Deputados Alfredo Kaefer, pelo PSDB e 
Guilherme Campos, pelo DEM. O Deputado André 
Vargas encaminhou contrariamente, pelo PT. Em vo-
tação, rejeitados os itens 01, 02 e 03, contra os votos 
dos Deputados Arnaldo Madeira, Alfredo Kaefer, Gui-
lherme Campos e Geraldinho. O Deputado Guilherme 
Campos solicitou verificação de votação. Procedida a 
chamada nominal obteve-se o seguinte resultado: 14 
votos contrários e 03 votos favoráveis. Votaram con-
trariamente aos requerimentos os senhores membros 
titulares: Aelton Freitas, André Vargas, João Dado, 
Marcelo Castro, Pedro Novais, Pepe Vargas, Rodrigo 
Rocha Loures, Silvio Costa e Vignatti e os senhores 
membros suplentes: Jorge Boeira, Maurício Quintella 
Lessa, Professor Setimo, Reginaldo Lopes e Tonha 

Magalhães. Votaram favoravelmente aos requerimen-
tos os senhores membros titulares: Félix Mendonça, 
Geraldinho e Guilherme Campos. Rejeitados os reque-
rimentos: contra os votos dos Deputados Félix Men-
donça, Geraldinho e Guilherme Campos. 04) REQUE-
RIMENTO Nº 203/09 – do Sr. Jorge Boeira – para que 
sejam convidados a participar de reunião de audiência 
pública o Ministro da Educação, Sr. Fernando Haddad; 
o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Sergio Macha-
do Rezende; o ex-Deputado Jorge Bittar; o Presidente 
da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Sr. Hugo 
Valadares; o Presidente da União Nacional dos Estu-
dantes, Sr. Augusto Chagas; e o Presidente da União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas, Sr. Ismael 
Cardoso, a fim de debater o Projeto de Lei nº 2.315/03, 
que “dispõe sobre os critérios para definição dos va-
lores das bolsas de fomento ao desenvolvimento cien-
tífico, tecnológico, artístico e cultural e dá outras pro-
vidências”. Não havendo quem quisesse discutir, em 
votação, aprovado, unanimemente, o requerimento. 
05) REQUERIMENTO Nº 210/09 – da Subcomissão 
Permanente de Assuntos Municipais – para que “seja 
encaminhado ao Tribunal de Contas da União solicita-
ção de auditoria sobre os débitos previdenciários dos 
Municípios”. Retirado de pauta em virtude da ausência 
do relator. Nos termos regimentais o Presidente pas-
sou a presidência ao Deputado Luiz Carlos Hauly, 2º 
Vice-Presidente, para apreciar o item 06. 06) REQUE-
RIMENTO Nº 211/09 – do Sr. Vignatti – para que seja 
realizado Seminário Internacional, em conjunto com a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, a fim de debater o “modelo anticíclico” 
brasileiro como referência para o mundo.” Discutiu a 
matéria o Deputado Arnaldo Madeira. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o requerimento. Logo após, 
por acordo dos membros da Comissão, foram aprecia-
das em bloco as seguintes matérias: Bloco I: Projetos 
pela incompatibilidade e/ou inadequação financei-
ra e orçamentária – Projetos Autorizativos: 07) 
PROJETO DE LEI Nº 2.936-A/08 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 456/07) – que “autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Uruaçu, no Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 09) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 419/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Polo de Desenvolvimento da Microrregião de 
Tefé, Estado do Amazonas, assim como instituir o Pro-
grama Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião”. RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
10) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 420/08 
– do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Madeira, Estado do Amazonas, assim como instituir 
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o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
11) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 
– do Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucu-
ruí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado de Tucuruí”. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. 13) PROJETO DE LEI Nº 5.779-A/05 – do 
Sr. Rubens Otoni – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Federal da RIDE – Região Inte-
grada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Fe-
deral”. (Apensado: PL nº 5.797/05). RELATOR: Depu-
tado JOÃO DADO. 14) PROJETO DE LEI Nº 5.782-
A/05 – do Sr. Eduardo Gomes – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Bico do 
Papagaio, com sede na cidade de Augustinópolis, no 
Estado do Tocantins, e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária. 
15) PROJETO DE LEI Nº 5.966-A/05 – do Sr. Welling-
ton Fagundes – que “autoriza o Poder Executivo a ins-
tituir o Campus Universitário de Chapada dos Guima-
rães da Universidade Federal de Mato Grosso”. RE-
LATOR: PEDRO EUGÊNIO. 16) PROJETO DE LEI Nº 
5.969-A/05 – do Sr. Wellington Fagundes – que “auto-
riza o Poder Executivo a transformar o Campus Uni-
versitário de Rondonópolis da Universidade Federal 
de Mato Grosso (CUR-UFMT) em Universidade Fede-
ral da Região Sul de Mato Grosso e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 17) PRO-
JETO DE LEI Nº 2.578-A/07 – do Sr. Waldir Maranhão 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Téc-
nica Federal de Construção Naval de Cururupu, no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 18) PRO-
JETO DE LEI Nº 5.426-A/05 – do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda-
ção Universidade Federal do Oeste do Paraná, e dá 
outras providências”. (Apensado: PL nº 6.033/05). RE-
LATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. O Presidente 
anunciou que havia sobre a mesa requerimentos de 
retirada de pauta. REQUERIMENTO – dos Srs. Arnal-
do Madeira e Guilherme Campos – para que “seja re-
tirado de pauta o item 07, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – 
para que “seja retirado de pauta o item 11, nos termos 
regimentais”. REQUERIMENTO – dos Srs. Arnaldo 
Madeira e Guilherme Campos – para que “seja retira-
do de pauta o item 14, nos termos regimentais”. RE-
QUERIMENTO – do Sr. Aelton Freitas – para que “seja 
retirado de pauta o item 15, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Ricardo Berzoini – para que 
“seja retirado de pauta o item 15, nos termos regimen-

tais”. REQUERIMENTO – do Sr. Aelton Freitas – para 
que “seja retirado de pauta o item 16 nos termos regi-
mentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Cam-
pos – para que “seja retirado de pauta o item 18, por 
9 sessões, nos termos regimentais”. Em votação, apro-
vados, unanimemente, os requerimentos. Retirados de 
pauta os itens 07, 11, 14, 15, 16 e 18. Seguiu-se a vo-
tação dos itens remanescentes do bloco. Em votação, 
aprovados, unanimemente, os pareceres dos itens 09, 
10, 13 e 17. Bloco II: Projetos pela incompatibilida-
de e/ou inadequação financeira e orçamentária: 08) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 118/03 – do 
Sr. Eduardo Valverde – que “institui a Lei Orgânica da 
Autonomia Universitária e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
21) PROJETO DE LEI Nº 1.417-B/99 – do Sr. Fernan-
do Ferro – que “dispõe sobre a participação do usuá-
rio na administração de entidades de pesquisa cientí-
fica e tecnológica da administração federal, direta e 
indireta, o Compromisso de Desempenho e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUI-
MARÃES. 23) PROJETO DE LEI Nº 51-A/07 – do Sr. 
Neilton Mulim – que “institui isenção de tributos fede-
rais incidentes sobre produtos destinados à alimenta-
ção humana”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUIN-
TELLA LESSA. 24) PROJETO DE LEI Nº 549-A/07 
– do Sr. Laerte Bessa – que “dispõe sobre a criação 
de Fundo de Reequipamento dos órgãos integrantes 
da Segurança Pública dos Estados e do Distrito Fede-
ral e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JÚLIO CESAR. 25) PROJETO DE LEI Nº 1.072-A/07 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “cria o Fundo Nacional 
de Amparo às Santas Casas de Misericórdia, desti-
nando-lhe parte da arrecadação dos tributos federais 
incidentes sobre o fumo e as bebidas alcoólicas”. RE-
LATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 26) PROJETO 
DE LEI Nº 1.859-A/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “dá 
nova redação ao inciso IV do art. 1º da Lei nº 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995”. EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: inclui como beneficiário da isenção do IPI para 
aquisição de veículos o aposentado por invalidez. RE-
LATOR: Deputado SILVIO COSTA. 28) PROJETO DE 
LEI Nº 2.097-A/07 – do Sr. Antonio Carlos Magalhães 
Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 16 da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre a 
Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social incidentes sobre a importação de bens e servi-
ços e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMEN-
TA: autoriza a pessoa jurídica que optar pelo sistema 
de tributação com base no lucro presumido ou arbitra-
do a utilizar o crédito de importação para pagamento 
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de outros impostos federais. RELATOR: Deputado 
PEPE VARGAS. 32) PROJETO DE LEI Nº 1.043-A/03 
– do Sr. Bernardo Ariston – que “dispõe sobre os fun-
damentos e a política do agroturismo ou turismo rural 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MA-
NOEL JUNIOR. 33) PROJETO DE LEI Nº 3.254-A/04 
– do Sr. Geraldo Resende – que “acrescenta inciso ao 
art. 2º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: inclui profissionais de as-
sistência social nos Programas de Saúde da Família 
do Ministério da Saúde. RELATOR: Deputado PEPE 
VARGAS. 34) PROJETO DE LEI Nº 4.449-A/04 – da 
Sra. Marinha Raupp – que “estabelece regras para a 
renegociação e o alongamento das dívidas das micro 
e das pequenas empresas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. O Presi-
dente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos 
de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Aelton 
Freitas – para que “seja retirado de pauta o item 23, 
nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. 
Rodrigo Rocha Loures – para que “seja retirado de 
pauta o item 24, por 5 sessões, nos termos regimen-
tais”. REQUERIMENTO – do Sr. Aelton Freitas – para 
que “seja retirado de pauta o item 26, nos termos re-
gimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Cam-
pos – para que “seja retirado de pauta o item 28, nos 
termos regimentais”. REQUERIMENTO – do Sr. Ro-
drigo Rocha Loures – para que “seja retirado de pau-
ta o item 32, por 5 sessões, nos termos regimentais”. 
REQUERIMENTO – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – 
para que “seja retirado de pauta o item 33, por 5 ses-
sões, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO – do 
Sr. Rodrigo Rocha Loures – para que “seja retirado de 
pauta o item 34, por 5 sessões, nos termos regimen-
tais”. Em votação, aprovados, unanimemente, os re-
querimentos. Retirados de pauta os itens 23, 24, 26, 
28, 32, 33 e 34. O Deputado Guilherme Campos soli-
citou a retirada do bloco, para discussão em separado, 
do item 25. Seguiu-se a votação dos itens remanes-
centes do bloco. Em votação, aprovados, unanimemen-
te, os pareceres dos itens 08 e 21. O Presidente, De-
putado Vignatti, reassumiu a direção dos trabalhos, 
nos termos regimentais. Bloco III: Projetos pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária: 20) PROJETO DE LEI Nº 3.640-B/08 
– do Senado Federal (PLS nº 207/07) – que “altera o 
art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 
permitir que a União possa celebrar convênios com os 
Estados e o Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, 
e com os Municípios com o objetivo de prevenir o seu 

uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção so-
cial de usuários e dependentes de drogas”. RELATOR: 
Deputado PEPE VARGAS. 35) PROJETO DE LEI Nº 
283-A/07 – do Sr. Rafael Guerra – que “dispõe sobre 
o acesso gratuito dos portadores de hiperplasia benig-
na ou câncer de próstata à medicação de prescrição”. 
(Apensado: PL nº 1.644/07). RELATOR: Deputado 
PEPE VARGAS. O Presidente colocou em votação os 
itens 20 e 35. Em votação, aprovado, unanimemente, 
os pareceres dos itens 20 e 35. Bloco IV: Projetos 
pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição: 
22) PROJETO DE LEI Nº 7.254-A/06 – do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “altera a exigibilidade bancária para apli-
cação em crédito rural”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
eleva para 30% (trinta por cento) a aplicação em cré-
dito rural incidente sobre a média diária dos depósitos 
à vista das instituições financeiras. RELATOR: Depu-
tado SILVIO COSTA. 27) PROJETO DE LEI Nº 1.955-
A/07 – da Sra. Solange Almeida – que “acrescenta o 
inciso XVIII ao artigo 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para 
permitir a penhora do saldo da conta do FGTS a fim 
de garantir cumprimento de pensão alimentícia”. RE-
LATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. O Presi-
dente anunciou que havia sobre a mesa requerimentos 
de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do Sr. Gui-
lherme Campos – para que “seja retirado de pauta o 
item 22, nos termos regimentais”. REQUERIMENTO 
– do Sr. Rodrigo Rocha Loures – para que “seja reti-
rado de pauta o item 27, por 5 sessões, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovados, unanimemente, 
os requerimentos. Retirados de pauta os itens 22 e 27. 
Desfeito o bloco. Bloco V: Projetos pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela aprovação: 12) PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.587/09 – do 
Sr. Miro Teixeira – que “susta os efeitos do Item 9.1 do 
Acórdão nº 2731/2008 – TCU, exarado nos autos do 
Processo TC 017.177/2008-2, mediante o qual aquele 
Tribunal firma ‘o entendimento de que a expressão re-
cursos públicos a que se refere o art. 3º, caput, da Lei 
nº 8.958, de 1994, que abrange não apenas os recur-
sos financeiros aplicados nos projetos executados com 
fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer 
receita auferida com a utilização de recursos humanos 
e materiais das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (...) ‘ “. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. O 
Presidente anunciou que havia sobre a mesa requeri-
mento de retirada de pauta. REQUERIMENTO – do 
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Sr. Luiz Carlos Hauly – para que “seja retirado de pau-
ta o item 12, por 10 sessões, nos termos regimentais”. 
Em votação, aprovado o requerimento, contra o voto 
do relator, Deputado Pedro Novais. Retirado de pauta 
o iten 2, por 10 sessões. O item 30 foi apreciado no 
início da reunião, quando da inversão de pauta. Des-
feito o bloco. Encerradas as votações em bloco, passou-
se à apreciação dos demais itens da pauta. 19) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.952-A/08 – do Poder Executivo 
(MSC nº 658/08) – que “cria a Carreira de Analista 
Executivo no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria a Car-
reira de Analista Executivo, cargos de analista execu-
tivo e a Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Suporte Administrativo. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. PARECER: pela adequação financeira e 
orçamentária. O Presidente informou que havia sobre 
a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Guilherme Campos 
– para que “seja retirado de pauta o item 19, nos ter-
mos regimentais”. Encaminhou contrariamente ao re-
querimento, o Deputado Pepe Vargas. Em votação, 
rejeitado o requerimento, contra os votos dos Deputa-
dos Alfredo Kaefer, Guilherme Campos, Andre Vargas 
e Geraldinho. Em virtude da ausência do relator, foi 
designado Relator-Substituto o Deputado Pepe Vargas, 
que acatou na íntegra o parecer do relator. Discutiram 
a matéria os Deputados Guilherme Campos, Alfredo 
Kaefer e André Vargas. Em votação, aprovado o pare-
cer do item 19 contra os votos dos Deputados Alfredo 
Kaefer e Guilherme Campos. 31) PROJETO DE LEI 
Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro – que “dispõe sobre 
o repatriamento de recursos depositados no exterior”. 
(Apensado: PL nº 5.228/05). RELATOR: Deputado 
AELTON FREITAS. PARECER: pela compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária do PL nº 113/03 
e do PL nº 5.228/05, apensado, e, no mérito, pela apro-
vação do PL nº 5.228/05, apensado, com emendas, e 
pela rejeição do PL nº 113/03. O Presidente informou 
que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. 
Guilherme Campos – para que “seja retirado de pauta 
o item 31, nos termos regimentais”. Em votação, rejei-
tado o requerimento, contra os votos dos Deputados 
Alfredo Kaefer, Guilherme Campos e Geraldinho. Em 
virtude da ausência do relator, foi designado Relator-
Substituto o Deputado André Vargas, que acatou na 
íntegra o parecer do relator. Em seguida, o Deputado 
Guilherme Campos leu o voto em separado apresen-
tado pelo Deputado Arnaldo Madeira. O Deputado João 
Dado também fez a leitura do seu voto em separado. 
Logo após, o relator. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Raimundo Gomes de Matos, como Vice-Líder do 
PSDB; Alfredo Kaefer, Júlio Semeghini, Arnaldo Ma-
deira, André Vargas, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha 

Loures,Guilherme Campos e José Mentor, como autor 
do apensado, que concedeu aparte aos Deputados 
Arnaldo Madeira e André Vargas e João Magalhães. 
O Presidente anunciou que havia sobre a mesa RE-
QUERIMENTOS – do Srs. Rodrigo Rocha Loures e 
André Vargas – para que “seja encerrada a discussão 
do parecer ao Projeto de Lei nº 113/03, item 31 da 
pauta”. Em votação, aprovado, unanimemente, o re-
querimento. Encerrada a discussão, o Presidente con-
cedeu a palavra ao relator, Deputado Aelton freitas, 
para as considerações finais, informando que havia 
acolhido algumas sugestões apresentadas durante a 
discussão da matéria, na forma de uma complemen-
tação de voto. COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: O re-
lator, Deputado Aelton Freitas, e o relator substituto 
apresentaram as seguintes alterações: supressão dos 
termos “inclusive os” do caput do art. 2º do PL nº 
5.228/05; supressão do parágrafo único do art. 2º do 
PL nº 5.228/05; a alíquota do imposto de renda devido 
na legalização ou no repatriamento dos recursos sobre 
os valores transferidos para agência bancária situada 
no Brasil passa a ser de dez por cento (10%), discri-
minada no inciso I do art. 3º do PL nº 5.228/05; a alí-
quota do imposto de renda devido na legalização ou 
no repatriamento dos recursos sobre os valores man-
tidos no exterior passa a ser de quinze por cento (15%), 
discriminada no inciso II do art. 3º do PL nº 5.228/05. 
Em seguida, o Presidente comunicou que havia sobre 
a Mesa REQUERIMENTO – do Sr. Raimundo Gomes 
de Matos – para que “seja adiada a votação do PL nº 
113/03, item 31 da pauta, por 5 sessões”. O Deputado 
André Vargas orientou a bancada do PT. Em votação, 
rejeitado o requerimento de adiamento de votação, 
contra os votos dos Deputados Alfredo Kaefer, Arnal-
do Madeira e Geraldinho. Encaminhou contrariamente 
o Deputado Guilherme Campos. Em votação: aprova-
do o parecer, contra Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira, 
Guilherme Campos e Geraldinho. O Deputado Rai-
mundo Gomes de Matos, Vice-Líder do PSDB, solicitou 
verificação de votação. Procedida a chamada nominal, 
nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno, 
obteve-se o seguinte resultado: 16 votos favoráveis e 
04 votos contrários ao parecer do relator. Votaram fa-
voravelmente ao parecer do relator os senhores mem-
bros titulares: Aelton Freitas, André Vargas, Pedro Eu-
gênio, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha 
Loures, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wilson Santiago 
e Silvio Costa, e os senhores membros suplentes: João 
Magalhães, Jorge Boeira, Paulo Maluf, Professor Se-
timo, Reginaldo Lopes e Osmar Junior. Votaram con-
trariamente ao parecer do relator os senhores membros 
titulares: Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira, Guilherme 
Campos e Geraldinho. Aprovado o parecer, contra os 
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votos dos Deputados Arnaldo Madeira, Alfredo Kaefer, 
Geraldinho e Guilherme Campos, com complementa-
ção de voto ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às treze 
horas e quarenta e nove minutos, antes porém, con-
vocando os senhores parlamentares para as seguintes 
reuniões: no dia 29 de setembro, terça-feira, às 14h30, 
no Plenário nº 4, audiência pública conjunta com a 
Comissão de Educação e Cultura , para debater os 
critérios de distribuição dos recursos financeiros do 
Fundeb; dia 30 de setembro, quarta-feira, às 9 horas, 
na Sala da Presidência da Comissão de Finanças e 
Tributação, reunião com o Secretário da Receita Fe-
deral; e às 10 horas, no Plenário Deputado Mussa 
Demes (Plenário nº 04), Reunião Ordinária Delibera-
tiva. E, para constar, eu,                  , Marcelle R. Cam-
pello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados.                      , Deputado Vignatti, 
Presidente. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordi-
nária Deliberativa e de Audiência Pública realizada 
em 23 de setembro 2009

Às dez horas e vinte e dois minutos, do dia vin-
te e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no 
Plenário 9, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Rômulo Gouveia, Primeiro 
Vice-Presidente. Registraram a presença os Senhores 
Deputados Silvio Torres – Presidente; Rômulo Gouveia, 
Sueli Vidigal e Léo Vivas – Vice-Presidentes; Ademir 
Camilo, Carlos Willian, Devanir Ribeiro, Edson Apare-
cido, João Magalhães, Leo Alcântara, Márcio Reinaldo 
Moreira, Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Simão Sessim, 
Vadão Gomes e Wellington Roberto – Titulares; Celso 
Russomanno, Daniel Almeida, Duarte Nogueira, Felipe 
Bornier, José Carlos Vieira, Luiz Sérgio e Vicentinho 
Alves – Suplentes. Não registraram a presença os De-
putados Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, Milton 
Vieira e Solange Almeida. Recebida comunicação da 
Deputada Sueli Vidigal sobre sua impossibilidade de 
participar da reunião da Comissão realizada no dia pri-
meiro de setembro do corrente, por motivo de saúde. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA: Em se-
qüência, o Presidente colocou à apreciação a Ata da 
Quadragésima reunião, cuja leitura foi dispensada, a 

pedido do Deputado Paulo Rattes. Não houve discus-
são. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 
Nos termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, 
o Presidente informou que foram distribuídas listas dos 
expedientes recebidos pela Comissão, no período de 
dezesseis a vinte dois de setembro do corrente, dis-
pensando, desta forma, a leitura dos citados expedien-
tes. Ato contínuo, o Presidente informou que a presen-
te reunião seria dividida em duas etapas, a primeira 
destinava-se à apreciação de Requerimentos, Propos-
ta de Fiscalização e Controle e Representações e a 
segunda à realização de Audiência Pública de autoria 
dos Deputados Silvio Torres, Rômulo Gouveia e Paulo 
Rattes, para “Discutir sobre as providências relativas 
à organização da Copa do Mundo de 2014”. ORDEM 
DO DIA. Deliberação de Requerimentos, Proposta de 
Fiscalização e Controle e Representações e realização 
de Audiência Pública. 1) REQUERIMENTO Nº 258/09, 
do Deputado Silvio Torres, Rômulo Gouveia e Paulo 
Rattes, que “Requer a realização de audiência pública 
para discutir as providências relativas à organização da 
Copa do Mundo de 2014, com os presidentes do São 
Paulo Futebol Clube, do Clube Atlético Paranaense e 
do Sport Club Internacional”. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado o Requerimento. 2) PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 59/08, do De-
putado Raul Jungmann, que “Propõe que o Tribunal de 
Contas da União fiscalize a FUNASA desde a posse 
do atual presidente, Danilo Forte, até a presente data”. 
Relator: Deputado João Magalhães. Relatório Prévio 
Vencedor: pelo arquivamento. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado Relatório Prévio Vencedor. 
3) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 83/09, do Deputado Fernando Coruja, que “Propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le, da Câmara dos Deputados, fiscalize o pagamento 
de dívidas da União com 53 usinas de Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”. Relator: 
Deputado Luiz Sérgio. Relatório Prévio Vencedor: pelo 
arquivamento. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado o Relatório Prévio Vencedor. Na sequência, 
o Presidente, atendendo solicitação do Deputado Leo 
Alcântara, retirou de ofício da ordem do dia as Repre-
sentações nºs 8/07 e 36/08, em virtude da ausência 
dos relatores. AUDIÊNCIA PÚBLICA. Após concluir 
a primeira etapa da reunião, o Presidente iniciou a 
Audiência Pública aprovada pelos Requerimentos nºs 
204/09 e 210/09, dos Deputados Silvio Torres, Rômulo 
Gouveia e Paulo Rattes, destinada a “Discutir as pro-
vidências relativas à organização da Copa do Mundo 
de 2014”. Ato contínuo, o Presidente convidou para 
compor a Mesa os expositores. Seguidamente, o Pre-
sidente deu ciência ao Plenário que a Assessoria do 
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Ministério das Comunicações informou a Comissão 
da impossibilidade do Senhor Hélio Costa, Ministro de 
Comunicações, de comparecer à presente reunião, em 
virtude de compromissos assumidos anteriormente. Na 
sequência, foi concedida a palavra aos convidados, 
na ordem, aos senhores Mauro Ceza Nogueira Nas-
cimento, Diretor do Departamento de Planejamento de 
Programas Sociais do Ministério do Planejamento Or-
çamento e Gestão, substituindo Paulo Bernardo Silva, 
Ministro do Planejamento; José Aparecido Conceição, 
Coordenador-Geral de Tributação Substituto da Receita 
Federal, representando Otacílio Dantas Cartaxo, Se-
cretário da Receita Federal do Brasil e por último ao 
senhor Augusto Carlos Rodrigues da Cunha, Chefe da 
Divisão de Estudos Tributários e Assuntos Estratégicos 
da Receita Federal, substituindo Otacílio Dantas Car-
taxo, Secretário da Receita Federal do Brasil. Findas 
as explanações, iniciaram os debates os Deputados 
Paulo Rattes e Silvio Torres, autores dos requerimentos 
que deram origem à presente Audiência. Na sequên-
cia, obedecendo a ordem de inscrição, manifestaram-
se com interpelações os Deputados Leo Alcântara 
e Felipe Bornier. Dando continuidade aos trabalhos, 
o Presidente concedeu a palavra para respostas e 
considerações finais, na ordem, aos Senhores Mauro 
Ceza Nogueira Nascimento, José Aparecido Concei-
ção e Augusto Carlos Rodrigues da Cunha. Usaram 
também a palavra os senhores Fernando Dolabella 
Vianna e Fabrício Bacelar Siparizi, da Coordenação-
Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil. EN-
CERRAMENTO: Encerrado os questionamentos e as 
explicações pelos convidados, o Presidente agradeceu 
a participação de todos e encerrou a reunião, às doze 
horas e dezessete minutos, antes porém, convocou 
os Deputados para a reunião deliberativa ordinária 
da Comissão, a ser realizada, quarta-feira, trinta de 
setembro do corrente, às dez horas, no Plenário 09, 
Anexo II, da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem 
decodificadas, farão parte deste documento. E, para 
constar, eu                 , Marcos Figueira de Almeida, 
Secretário, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputa-
do Silvio Torres                 , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 28ª Reunião Ordinária realizada em 9 
de setembro de 2009. 

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
nove de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-

missão de Legislação Participativa, no Anexo II, Plená-
rio 03 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Roberto Britto – Presidente; Eliene 
Lima e Dr. Talmir – Vice-Presidentes; Emilia Fernandes, 
Iran Barbosa, Jurandil Juarez, Luiza Erundina e Pedro 
Wilson – Titulares; Fernando Ferro, João Dado, Lincoln 
Portela e Nazareno Fonteles – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Eduardo Amorim, Francis-
co Praciano, Janete Rocha Pietá, José Carlos Vieira, 
Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, Sebastião Bala 
Rocha e Vadão Gomes. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a ata da 27ª Reunião 
Ordinária Deliberativa, realizada no dia 2 de setembro 
de 2009. Por terem sido distribuídas cópias, foi dispen-
sada a leitura da ata por solicitação do Dep. Dr. Talmir 
e não havendo quem quisesse discuti-la ou a ela su-
gerir alterações, em votação, a ata foi aprovada por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 
1 – REQUERIMENTO Nº 94/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “requer a realização de Seminário sobre Métodos 
de Auto Observação, em iniciativa conjunta das Co-
missões de Legislação Participativa e de Seguridade 
Social e Família”. O Deputado Dr. Talmir procedeu à 
leitura e ao encaminhamento da matéria, em votação, 
o requerimento foi aprovado por unanimidade. B 
– Sugestões: 2 – SUGESTÃO Nº 120/08 – da ASSO-
CIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICROR-
REGIÃO DOZE – que “sugere Projeto de Lei para que 
todo profissional da área médica e odontológica, que 
concluir a graduação em universidades públicas, preste 
serviço voluntário por determinado tempo, atendendo 
à população carente”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação, nos termos 
do Projeto de Lei que apresenta. O Deputado Lincoln 
Portela procedeu à leitura e ao encaminhamento da 
matéria. Discutiu a matéria o Deputado Dr. Talmir. Em 
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos, às 13 horas e quinze minutos, antes convo-
cando os senhores Membros da Comissão para Reu-
nião Ordinária de Audiência Pública para debater a 
matéria objeto da Sugestão nº 129/2009, que “sugere 
Projeto de Lei Complementar para regulamentar o art. 
192 da Constituição Federal, instituindo limite máximo 
para o spread bancário, estabelece multa e dá outras 
providências”, a realizar-se terça-feira, dia 15 de setem-
bro, às 14 horas, no Plenário 3 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados. E, para constar, eu                , Sônia 
Hypolito, lavrei a presente ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Roberto Britto                    , e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 29ª Reunião de Audiência Pública Con-
junta com a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, realizada em 10 de setem-
bro de 2009. 

Às nove horas e trinta e quatro minutos do dia dez 
de setembro de dois mil e nove, reuniu-se, em Audiên-
cia Pública, a Comissão de Legislação Participativa em 
conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, no Auditório Nereu Ramos do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Roberto Britto – Presidente; 
Dr. Talmir – Vice-Presidente; Luiz Carlos Setim, Pedro 
Wilson – Titulares; Fernando Ferro, João Dado e Naza-
reno Fonteles – Suplentes; Roberto Rocha – Presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Edson Duarte – Titular da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Dei-
xaram de comparecer pela Comissão de Legislação 
Participativa os Deputados Eduardo Amorim, Eliene 
Lima, Emília Fernandes, Francisco Praciano, Iran Bar-
bosa, Janete Rocha Pietá, José Carlos Vieira, Jurandil 
Juarez, Leonardo Monteiro, Luiza Erundina, Sebastião 
Bala Rocha e Vadão Gomes. Deixaram de comparecer 
pela Comissão de Maio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável os Deputados André de Paula, Antônio 
Roberto, Jorge Khoury, Jurandy Loureiro, Leonardo 
Monteiro, Mário de Oliveira, Paulo Piau, Rebecca Gar-
cia, Rodovalho, Zé Geraldo, Givaldo Carimbão, Antônio 
Carlos Mendes Thame, Gervásio Silva, Marcos Mon-
tes, Marina Maggessi e Sarney Filho. ABERTURA: O 
senhor Deputado Pedro Wilson, declarou abertos os 
trabalhos, agradeceu a presença de todos e comuni-
cou que a presente reunião de Audiência Pública, em 
conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, foi 
originada na Comissão de Legislação Participativa e 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, em atendimento ao requerimento n° 92/2009, 
de autoria dos Senhores Deputados Pedro Wilson e 
Paulo Teixeira respectivamente. Em seguida, o senhor 
Deputado Pedro Wilson, convidou a fazer parte da 
Mesa de Expositores, o senhor Carlos Minc – Minis-
tro de Estado do Meio Ambiente, o senhor Deputado 
Roberto Rocha – Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o senhor 
Deputado Paulo Teixeira, o Senhor Hiparidi Top’tiro 
– Coordenador Geral da Mobilização dos Povos In-
dígenas do Cerrado-MOPIC/Rede Cerrado, o senhor 
Deputado Edson Duarte, o senhor Braulino Caetano 
dos Santos – Coordenador Geral da Rede Cerrado, 

o Senhor Paulo Fiúza – Movimento Cerrado Vivo e o 
senhor Deputado Paulo Teixeira. Em seguida, o senhor 
Deputado Pedro Wilson, esclareceu sobre as regras a 
regularem os trabalhos da Audiência Pública e passou 
a palavra aos convidados para o início de suas expo-
sições na seguinte ordem: Carlos Minc – Ministro de 
Estado do Meio Ambiente. Antes de passar a palavra 
ao próximo orador, o Deputado Pedro Wilson registrou 
a presença do senhor Gustavo Souto Maior – Presi-
dente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Distrito Federal – IBRAM. Dando conti-
nuidade, o Deputado Pedro Wilson passou a palavra 
ao Deputado Domingos Dutra e, ao Deputado Rodri-
go Rollenberg. Antes de passar a palavra ao próximo 
orador, o Deputado Pedro Wilson convidou para fazer 
parte da Mesa, a senhora Faustina Soares Santana – 
Representante do Quilombo do Gurutuba – MG. Em 
sequência, passou a palavra ao Deputado Paulo Tei-
xeira – Autor do Requerimento na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Depu-
tado Edson Duarte, ao Deputado Domingos Dutra, ao 
senhor Hiparidi Top ‘tiro – Coordenador Geral da Mo-
bilização dos Povos Indígenas do Cerrado – MOPIC/
Rede Cerrado e ao Senhor Paulo Fiúza – Represen-
tante do Movimento Cerrado Vivo. Após o Deputado 
Pedro Wilson passou a presidência dos trabalhos ao 
Deputado Edson Duarte, Dando continuidade, passou 
a palavra ao Deputado Roberto Rocha – Presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Após, o Deputado Edson Duarte passou a 
palavra aos senhores Manoel da Conceição – Agricul-
tor – fazendo nessa hora uma breve intervenção o se-
nhor Deputado Pedro Wilson. Após, o Deputado Edson 
Duarte passou a palavra ao senhor Braulino Caetano 
dos Santos – Coordenador Geral da Rede Cerrado, 
ao senhor Paulo Fiúza – Representante do Movimen-
to Cerrado Vivo, ao senhor Deputado Fernando Ferro. 
Após, o Deputado Edson Duarte passou a presidência 
dos trabalhos para o senhor Deputado Pedro Wilson 
que deu continuidade aos trabalhos, passando a pa-
lavra à senhora Faustina Soares Santana, ao senhor 
Donizeti Tokarski – Presidente da Ecodata. Após, o 
Deputado Pedro Wilson passou a palavra ao professor 
José Roberto Rodrigues Pinto e a professora Carmen 
Regina Mendes de Araújo Correia para homenagear 
a doutora Jeanine Felfili. Logo em seguida, o senhor 
Deputado Pedro Wilson, dando sequência, passou a 
palavra aos participantes inscritos na seguinte ordem: 
Srewê da Mata – Xerente/TO, Eliseu José de Oliveira 
– Montes Claros/MG, Marly Ressa Ribas – Côcos/BA, 
Pedro Ponce – Poconé/MT, José de Oliveira – Uber-
lândia/MG, Elisângela Ribeiro de Aquino – Riacho dos 
Machados/MG, Maria de Lourdes Criveli – Dois Irmãos 
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do Buriti/MS, Mateus Alves de Melo – Montes Claros/
MG, Edite Lopes de Souza – Barreiras/BA, Emir Lucas 
– Barão Melgaro/MT, Benivalda Santiago – Cáceres/MT, 
Weligton Brito – Buritizeiro/MG, Samuel Brito – Bom 
Jesus da Lapa/MG, Luiz Carraza – Brasília/DF, Elias 
Pereira dos Santos – Bonito/MS, Eliseu Lopes – Gua-
rani/MS, Paulo Garcia – Representante da Rede de 
Integração Verde e Cirilo dos Santos – Representante 
da Associação Calunga. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente, Deputado Pedro Wilson, agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos, às treze 
horas e quinze minutos, antes convocando os Senho-
res Membros da Comissão de Legislação Participati-
va para a Audiência Pública, a realizar-se dia quinze 
de setembro, às 14 horas, em Plenário a ser definido. 
E, para constar, eu Sonia Hypolito                    , lavrei 
a presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Deputado Pedro Wilson                     , 
e Roberto Rocha                       e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o arquivo documental. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

EVENTO: Audiência Pública
N°: 1446/09
DATA: 10/09/2009
INÍCIO: 09h32min
TÉRMINO: 13h13min
DURAÇÃO: 03h41min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 03h41min
PÁGINAS: 73
QUARTOS: 45
DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO
CARLOS MINC – Ministro de Estado do Meio 

Ambiente.
HIPARDI TOP’TIRO – Coordenador-Geral da 

Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado – 
MOPIC/Rede Cerrado.

PAULO FIÚZA – Representante do Movimento 
Cerrado Vivo.

MANOEL DA CONCEIÇÃO – Participante.
BRAULINO CAETANO DOS SANTOS – Repre-

sentante da Rede Cerrado. 
FAUSTINA SOARES SANTANA – Represen-

tante da Associação Quilombola do Vale do Go-
rutuba.

DONIZETE TOKARSKI – Presidente da Agên-
cia Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da 
Informação – ECODATA.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PINTO – Pro-
fessor-Adjunto do Departamento de Engenharia 
Florestal da Universidade de Brasília – UnB.

CARMEN REGINA MENDES DE ARAÚJO COR-
REIA – Engenheira Agrônoma.

CERUÊ XERÉM – Representante dos Povos 
Indígenas do Cerrado, Estado do Tocantins.

ELISEU JOSÉ DE OLIVEIRA – Diretor do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais e do Conselho Di-
retor do Centro de Agricultura Alternativa do norte 
de Minas Gerais – CA.

MARLI RIBAS – Gerazeira e representante do 
Município de Cocos, Estado da Bahia.

PEDRO PONCE – Representante do Município 
de Poconé, Estado do Mato Grosso.

JOSÉ OLIVEIRA – Representante do Município 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

ELIZÂNGELA RIBEIRO DE AQUINO – Represen-
tante do Município de Riacho dos Machados, Estado 
de Minas Gerais.

EDITE LOPES DE SOUZA – Representante da 
Agência de Desenvolvimento, com atuação na re-
gião oeste da Bahia, no bioma Cerrado. 

MATEUS ALVES DE MELO – Representante 
da Federação dos Estudantes de Agronomia do 
Brasil – FEAB.

EMIR LUCAS – Vereador pelo Município de 
Poconé, Estado do Mato Grosso.

BENIVALDA SANTIAGO DE CASTRO – Repre-
sentante da Associação de Mulheres Agricultoras 
Familiares de Araras do Pantanal.

SAMUEL BRITO – Representante do Município 
de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais.

PAULO GARCIA – Participante.
CIRILO DOS SANTOS ROSA – Presidente da 

Associação do Quilombo Kalunga.
SUMÁRIO: Debate sobre a PEC nº 115, de 1995, 

que inclui o cerrado e a caatinga na relação dos bio-
mas considerados patrimônio nacional.

OBSERVAÇÕES
Reunião de audiência pública da Comissão de 

Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Houve manifestações na plateia.
Houve apupos nas galerias.
Houve exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Bom dia a todos os presentes.
Em nome da Câmara Federal e ao lado do De-

putado Rodrigo Rollemberg, declaro aberta a presente 
reunião de audiência pública da Comissão de Legisla-
ção Participativa, em conjunto com a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, originada do 
Requerimento nº 92, na Comissão de Legislação Par-
ticipativa, e do Requerimento nº 281, na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ambos 
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de autoria dos Deputados Pedro Wilson e Paulo Teixei-
ra, que requerem debater a matéria objeto da PEC nº 
115, de 1995, PEC do Cerrado e da Caatinga, apen-
sas, que inclui o cerrado e a caatinga na relação dos 
biomas considerado patrimônio nacional.

Convido para compor a Mesa o Deputado Rodrigo 
Rollemberg; o grande Ministro Carlos Minc, da Pasta do 
Meio Ambiente (palmas); o Sr. Hiparidi Top’Tiro, Coor-
denador-Geral da Mobilização dos Povos Indígenas do 
Cerrado (palmas); o Sr. Deputado Edson Duarte (pal-
mas); o Sr. Paulo Fiúza, Representante do Movimento 
Cerrado Vivo (palmas); o Sr. Manoel da Conceição, do 
CENTRU do Maranhão – a quem recebemos com mui-
ta honra (palmas); o Sr. Braulino Caetano do Santos, 
Coordenador-Geral da Rede Cerrado (palmas).

Comunico as regras de condução desta audiên-
cia pública. Cada expositor deverá limitar-se ao tema 
em debate e terá o prazo de 15 minutos, não podendo 
ser aparteado. Somente após a exposição de todos os 
convidados é que passaremos aos debates. Os inte-
ressados em participar do debate deverão inscrever-
se previamente. As perguntas aos convidados devem 
tratar apenas do assunto da exposição, pelo prazo de 
3 minutos. 

Tendo sido esclarecidas as regras, passamos à 
exposição.

Infelizmente por motivos de força maior o De-
putado Michel Temer não poderá estar conosco aqui, 
assim como o Deputado Roberto Britto, Presidente 
da Comissão, que nos deu a honra de presidir esta 
audiência.

Convido ainda, com muita honra, para compor a 
Mesa o colega proponente desta audiência, Deputado 
Paulo Teixeira, de São Paulo. (Palmas.)

Passo a palavra ao Ministro Carlos Minc, do Mi-
nistério do Meio Ambiente.

O SR. MINISTRO CARLOS MINC – Quero sau-
dar todos os defensores do cerrado brasileiro, todos os 
povos, todos os militantes, todos os ativistas na defesa 
deste importante bioma brasileiro, o cerrado.

Palmas aos militantes em defesa do cerrado. 
(Palmas.)

Quero saudar o nosso Deputado Pedro Wilson, 
Presidente desta sessão e autor da PEC nº 150, de 
1995. Já se vão 14 anos. Já está na hora, porque da-
qui a pouco, vira a mocinha, casa, tem filho e não foi 
aprovada ainda aqui no Congresso.

Quero saudar os Deputados Rodrigo Rollemberg, 
Paulo Teixeira, Edson Duarte e todas as lideranças dos 
povos indígenas aqui presentes, o Hiparidi Top Tiro, 
o Paulo Fiúza, o Manoel da Conceição e os demais 
companheiros.

Como o Deputado Pedro Wilson já anunciou, eu 
vou ter de sair, mas ficarei aqui representado por vá-
rios dirigentes do Ministério para os debates. Quero 
dizer que o Ministério do Meio, logo mais, às 10h30, 
vai apresentar o primeiro monitoramento do desmata-
mento recente do cerrado brasileiro. 

Até pouco tempo o Brasil monitorava de forma 
permanente apenas o bioma Amazônia. Por isso o Pla-
no de Mudanças Climáticas só tem metas de redução 
para o bioma Amazônia. Mas logo que assumi, Depu-
tado Pedro Wilson, dissemos o seguinte: a Amazônia 
é fundamental, mas o Ministério do Meio Ambiente 
não pode ser o samba de uma nota só. Então, todos 
os biomas brasileiros, hoje, estão sendo monitorados: 
o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e 
o Pampa. Isso significa que na sequência, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, podemos, na revisão do plano, 
em junho e julho de 2010, ter metas de redução para 
todos os biomas brasileiros e não somente para o bio-
ma amazônico.

Os dados que vamos apresentar são tristes. Para 
os senhores não é novidade, porque os senhores estão 
enfrentando dia a dia a destruição da nossa biodiver-
sidade do cerrado, a agressão aos povos que vivem e 
dependem dessa biodiversidade e do grande manan-
cial de água do Brasil, o cerrado brasileiro.

O que esses dados vão indicar? Vão indicar que 
hoje o desmatamento anual do cerrado é algo em tor-
no do dobro do desmatamento da Amazônia. Vejam, 
senhores, que dados preocupantes e que nunca foram 
revelados com essa crueza e com esse rigor.

Há 10 anos, pelos dados, tanto a Amazônia quan-
to o cerrado tinham um desmatamento de cerca de 20 
mil quilômetros por ano. Só que, por causa de uma 
série de boas medidas que foram tomadas – pelo Pro-
grama de Combate ao Desmatamento da Amazônia, 
pela Operação Arco Verde, pelo corte de crédito aos 
poluidores, os municípios chaves – a Amazônia teve 
diminuído pela metade o desmatamento. Então, pas-
sou de uma base de 20 mil para uma base de 10 mil. 
O que ainda é inaceitável. É bom que se diga que é 
inaceitável. Mas passou para a metade, o que signifi-
ca que alguma coisa funcionou. Só que, enquanto a 
Amazônia passou de 20 para 10, o cerrado continuou 
em 20, ou seja, hoje ele está com o dobro do desma-
tamento da Amazônia. 

Então, o que nós vamos anunciar hoje? Não va-
mos apenas anunciar esse dado. Alguns até disseram: 
“Não, mas esse dado é um dado ruim. Será que vale 
à pena divulgar?” Claro que vale a pena divulgar, por-
que esse dado é que vai mostrar o quanto o cerrado 
está sendo ameaçado, o quanto é importante aprovar 
a PEC 150 e uma série de medidas que devem se se-
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guir a ela. Mas nós não vamos apresentar apenas os 
dados, vamos apresentar a base de um plano de defe-
sa do cerrado, um plano de defesa e desenvolvimento 
do cerrado, da biodiversidade e dos povos do cerrado, 
do desenvolvimento sustentável para o cerrado. 

E, Deputado Edson Duarte, digo o seguinte – o 
terceiro na linha, V.Exa. pode ficar tranquilo, será a caa-
tinga, pela qual V.Exa. tanto luta junto com a Articulação 
do Semiárido e todos os movimentos sociais da região. 
E, sucessivamente, vamos apresentar dados e planos 
para todos os biomas, e não apenas para a Amazônia. 
Ministério não vai ser mais o samba de uma nota só. 
A Amazônia é fundamental, mas Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica têm que ter o mesmo tratamento. 

E que plano vai ser esse? Primeiro, esse plano 
vai ser colocado a partir de hoje no site do MMA e vai 
ser aberto à consulta pública (palmas). Todos os pes-
quisadores, militantes, lideranças indígenas, lideranças 
de seringueiros, extrativistas, secretarias estaduais e 
municipais de meio ambiente, a turma que trabalha 
na educação ambiental, nas Agendas 21, os técnicos, 
as ONGs, as fundações, enfim, todos vão poder dar 
sugestões concretas. E, assim, antes do fim do ano, 
nós vamos ter um plano efetivo cuja base vai ser apre-
sentada hoje, mas a versão definitiva vai incorporar as 
sugestões do Parlamento e as sugestões da militância, 
dos pesquisadores e, naturalmente, dos órgãos esta-
duais e municipais dessa região. 

E entre outras medidas estará, com certeza, o 
fortalecimento das unidades de conservação, das uni-
dades extrativistas; a implantação ou consolidação dos 
corredores de biodiversidade; a ampliação da demar-
cação das terras indígenas da região; medidas para 
coibir o desmatamento ilegal e medidas, sobretudo, 
para defender os recursos hídricos, a vulnerabilidade 
das bacias hidrográficas do cerrado e instituir aquilo 
que o Presidente Lula já mandou e está para ser vo-
tado agora – espero que a gente consiga urgência, 
Deputado Pedro Wilson –, que é pagamento por ser-
viços ambientais, para nós usarmos recursos públicos 
para pagar as comunidades de pequenos agricultores, 
agricultura familiar, comunidades tradicionais, para 
reconstituírem as matas ciliares dos nossos rios que 
estão sendo desmatados, rios esses que são a prin-
cipal fonte de água do Brasil. E água é vida. Portanto, 
o cerrado é vida e ele não pode ser ferido de morte 
pelo agronegócio, que é o que está acontecendo hoje 
no Brasil. (Palmas.) 

Vou concluir, Deputado Pedro Wilson, para poder-
mos ouvir todos os membros desta mesa: Deputado 
Paulo Teixeira e todos os demais representantes das 
comunidades que compartilham conosco essa mesa 
importante.

Vejam bem, o Brasil tem que aumentar a produ-
ção de alimentos. É razoável. Melhorando a produção 
de alimentos diminui a inflação, melhora a balança de 
pagamentos. Isso é importante. O que acontece é que 
há várias formas de aumentar a produção. Uma é pegar 
a terra que já está aberta, já está degradada e recu-
perar essa terra e intensificar a produção na terra que 
já está aberta. A outra é você ir avançando em cima 
de área de comunidade tradicional, em cima de área 
de quilombola, em cima de área de povo indígena, de 
terra indígena, em cima de área de vegetação nativa 
do cerrado, em cima de mata protetora de manancial. 
Isso está errado.

Então, eu acho, Deputado Pedro Wilson, Presi-
dente desta sessão e autor da PEC 150, que nós de-
vemos afirmar alto e bom som que nós não aceitamos 
essa dicotomia entre produzir e proteger, porque, hoje 
em dia, a tecnologia permite dobrar a produção sem 
tirar mais um hectare de mata nativa do cerrado bra-
sileiro. (Palmas.)

Então, nós queremos colocar o farol em cima do 
cerrado, porque o mundo inteiro fala da Amazônia – 
o que é importantíssimo. E nós podemos dizer, com 
orgulho, que este ano nós vamos ter o menor desma-
tamento dos últimos 20 anos no Brasil por causa das 
medidas que foram tomadas, e não apenas das medi-
das de repressão e controle, mas também em função 
das medidas da Operação Arco Verde e outras muito 
importantes, Deputado Rodrigo Rollemberg. O Governo 
agora, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas 10 
Ministérios, 30 órgãos estão indo município por mu-
nicípio levando, Deputado Edson, financiamento para 
empreendimento sustentável, por meio do Banco do 
Brasil, do BASA – Banco da Amazônia –, apoiando o 
extrativismo. O Ministério do Meio Ambiente, por meio 
do serviço florestal, está apoiando o manejo florestal 
comunitário e o ecoturismo até em unidades de conser-
vação. Você pode gerar renda sem destruir. É possível 
isso. O Ministério da Pesca está levando a piscicultu-
ra para gerar proteína e emprego sem ter o boi pirata 
acabando com a Amazônia. 

Então, estamos indo a cada município levando 
as alternativas. Se somente se faz a repressão, não 
funciona. E a mesma coisa que está dando certo na 
Amazônia pode ser feita para o cerrado. Veja bem, eu 
não estou dizendo que o problema da Amazônia está 
resolvido; eu estou dizendo que está funcionando por-
que levamos para a metade o desmatamento; estamos 
tendo o menor desmatamento do ano e estamos fa-
zendo preço mínimo para produtos extrativistas, paga-
mento por serviços ambientais, Fundo Amazônia, para 
acabar o zoneamento econômico e ecológico de toda 
a Amazônia até janeiro do ano que vem. 
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O que eu quero dizer, Deputado Paulo Teixeira, é 
que temos que fazer tudo isso para o cerrado também. 
Terminar o zoneamento econômico e ecológico, colocar 
para funcionar o Plano Integrado de Recuperação e 
Desenvolvimento Sustentável do Cerrado, mapear os 
recursos hídricos e reconstituir a base desses recursos 
hídricos, a vulnerabilidade dessas bacias hidrográfi-
cas que estão sendo devastadas, e assim podermos 
dizer que queremos, sim, o aumento da produção e 
do emprego, só que não queremos que esse aumen-
to da produção e do emprego signifique a destruição 
de terras indígenas, de comunidades tradicionais e do 
que restou do cerrado. 

Hoje o cerrado está sendo destruído a uma ve-
locidade 2 vezes maior do que a Amazônia, e a maior 
parte dos países do mundo não tem ideia disso. Mas 
hoje é um dia histórico. Com essa audiência hoje, nesta 
Câmara de Deputados, que representa o povo brasi-
leiro porque foi eleita pelo voto direto da população, o 
Ministério do Meio Ambiente dar esses números que 
vão passar para o mundo inteiro. Com o plano, que vai 
hoje para consulta pública, o nosso objetivo é que o cer-
rado tenha a mesma importância que tem a Amazônia 
brasileira. Amazônia, cerrado, Brasil, Brasil. (Palmas.) 
É isso que nós temos que defender. 

Parabéns aos Deputados que organizaram a ses-
são e, sobretudo, parabéns a esses ativistas, a essas 
lideranças comunitárias, indígenas, extrativistas que, 
com seu trabalho e agora com apoio do Parlamento 
e desse plano e desse dados, vão fazer uma corrente 
humana, uma corrente de resistência, uma corrente de 
consciência ecológica, de sustentabilidade, para que o 
cerrado não vire carvão, para que o cerrado não seja 
destruído, para que o cerrado não seja uma vítima da 
ganância e com ele a nossa água mingue, a nossa 
água fique contaminada e seque. Viva o cerrado! 

Saudações ecológicas e libertárias para todos. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 
Obrigado, Ministro, que traz essa boa notícia...

O SR. MINISTRO CARLOS MINC – Boa e má.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Mas as más são para nos lembrar que temos que 
fazer boas.

O SR. MINISTRO CARLOS MINC – ... serve 
para manchar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– O duro é quando vem más e mais males, males da 
terra, como fala D. Pedro Casaldáliga, o grande bispo 
de São Félix do Araguaia. 

Gostaria de registrar, com muita honra, a presen-
ça do Dr. Gustavo Souto Maior, Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 

Federal – é uma honra tê-lo aqui conosco – e do nos-
so querido Deputado Domingos Dutra, do Maranhão, 
terra de Manoel da Conceição. (Palmas.) 

Tendo em vista que os Deputados Rodrigo Rol-
lemberg e Paulo Teixeira têm compromissos fora de 
Brasília, concederei a palavra a S.Exas. para que pos-
sam fazer uma breve saudação. Depois, se quiserem, 
podem permanecer presentes.

Sei que o Deputado Rodrigo Rollemberg é um 
grande campeão defensor do meio ambiente, bem 
como o Gustavo e tanta gente de Brasília, a Capital do 
cerrado e das águas emendadas, Sr. Ministro. Essa é 
a água que levamos para a Amazônia; levamos para o 
Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, do São 
Francisco e levamos também para a Bacia do Prata, 
lá para Rosário. A água do Rio Meia Ponte sai daqui e 
vai para Rosário, onde tivemos um confronto com los 
hermanos e, mais uma vez, ganhamos. 

Nós saudamos sempre a Argentina, um país 
irmão. Fora a briga do futebol, nós somos irmãos, in-
clusive na luta para produzir mais e mais alimentos no 
Brasil e na Argentina para o povo argentino, o povo 
brasileiro e para o povo do mundo todo, mas com um 
desenvolvimento sustentável, respeitando o meio am-
biente. Senão daqui a 50 anos vamos chorar devido 
às más notícias. Por isso que boa notícia pressupõe 
compromisso. 

Passo a palavra ao querido Deputado Rodrigo 
Rollemberg, um dos que nos apoia nessa luta, que é 
conjunta. Não existe projeto do Pedro Wilson, mas sim 
projeto de todos os brasileiros que querem os pampas, 
a caatinga, a Mata Branca do Nordeste, o semiárido, 
o cerrado, os sertões, a savana, como biomas nacio-
nais, com planos de monitoramento como os que es-
tamos tendo agora. Outros planejamentos que ainda 
vão surgir e com a lei vamos ter recursos para investir, 
inclusive em áreas degradadas, para não avançarmos 
nas florestas desse cerrado do Centro-Oeste brasileiro, 
que trouxe, primeiro, as flores rosas e roxas do Ipê, 
depois, as flores amarelas e, agora, as flores brancas. 
Dizem ainda que os Ipês também têm flores verdes. 
Se não olharmos – parodiando aquela manifestação 
feita na época do Hitler, na Alemanha – as primeiras 
flores nas quais o pessoal pisa no jardim, chegará o 
dia em que não vamos poder dizer nada, porque não 
teremos nem voz. Então, a voz é em defesa das flores 
rosas e roxas do Ipê, uma das árvores do cerrado; das 
amarelas, tão bonitas, da cor do Brasil; também das 
brancas, que significam paz.

Quero parabenizar e saudar os responsáveis 
pela promoção do 6º Encontro dos Povos do Cerrado, 
que se realizará aqui em Brasília. Parabéns a todos! 
(Palmas.) 
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Com a palavra o Deputado Rodrigo Rollem-
berg.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG – 
Prezado Deputado Pedro Wilson, grande companheiro 
e guerreiro desta causa; prezado Ministro Carlos Minc; 
prezado Deputado Paulo Teixeira, outro grande com-
panheiro; Deputado Domingos Dutra, também grande 
trabalhador; Deputado Edson Duarte, nosso Líder do 
PV; companheiro Paulo Fiúza, do Movimento Cerrado 
Vivo; demais representantes, militantes, ativistas dos 
povos do cerrado; Sr. Gustavo Souto Maior, Presiden-
te do IBRAM; meus cumprimentos. E, de forma muito 
especial, cumprimento cada um e cada uma de vocês 
que vieram de vários lugares do Brasil para defender 
esta causa que é o do povo brasileiro, da Nação bra-
sileira e, por que não dizer, uma causa global. 

Ao mesmo tempo em que fico muito feliz e orgu-
lhoso por ver este auditório repleto, lotado, fico muito 
triste por ainda termos de estar aqui para discutir a 
implementação, a inclusão na Constituição Federal do 
cerrado como patrimônio nacional. É muito triste porque 
o cerrado já deveria ser considerado como patrimônio 
nacional na Constituição Federal há muito tempo. 

Parece-me uma insensatez o País, o Congresso 
Nacional ainda não terem feito isso. Estamos falando, 
Paulinho, de um bioma que ocupa 24% do território 
brasileiro. Setenta por cento das águas das Bacias do 
Paraná, do Tocantins e do São Francisco nascem no 
cerrado brasileiro. São conhecidas hoje em torno de 
12 mil espécies de plantas no cerrado, das quais um 
terço delas, ou seja 4.400, são endêmicas, são plantas 
que só existem no cerrado brasileiro. 

Estamos falando de um bioma que faz a integra-
ção entre todos os biomas brasileiros: entre a floresta 
amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, a caatinga. 
No entanto, devido ao lobby de alguns poucos que 
defendem interesses privados e particulares e não o 
nacional, o cerrado ainda não foi alçado à condição de 
patrimônio nacional na Constituição Federal.

Enquanto isso, como disse o Ministro Carlos Minc, 
o cerrado vem sendo desmatado a uma taxa anual que 
varia em torno de 1% a 1,5%. As pesquisas e os levan-
tamentos demonstram que 50% do território do cerrado 
brasileiro já foi desmatado, o que nos leva a crer que, 
a continuar essa tendência de desmatamento, em 40 
ou 50 anos não teremos mais cerrado no Brasil. Isso 
é um absurdo! Isso é um crime contra o futuro deste 
País e contra a Nação brasileira!

Não podemos admitir que o cerrado brasileiro se 
transforme em carvão para alimentar de forma ilegal 
siderúrgicas, sobretudo no Estado de Minas Gerais. É 
muito importante essa decisão anunciada pelo Ministro 
do Meio Ambiente de que a partir de agora o Governo 

fará, por meio de satélites, o monitoramento do desma-
tamento do cerrado brasileiro. Conseguiu-se uma mo-
bilização nacional e até uma mobilização internacional 
em torno da defesa da Amazônia, mas nós ainda não 
conseguimos a mesma mobilização e sensibilização 
em torno da defesa do cerrado. Temos de conseguir 
isso, porque precisamos demonstrar a todo este País 
que o cerrado é um bioma que interessa não apenas 
aos moradores da Região Centro-Oeste, mas também 
ao conjunto da população brasileira. 

Avançamos em alguns aspectos, sobretudo ao 
criar recentemente a rede de pesquisas sobre o cer-
rado, que vai permitir a ampliação do conhecimento 
desse bioma e das formas que nós temos de gerar 
renda e melhoria da qualidade de vida utilizando de 
forma sustentável esse bioma.

Quero dizer, Deputados Paulo Teixeira, Pedro 
Wilson, Domingos Dutra, Edson Duarte e todos com-
panheiros e companheiras aqui presentes, que esta-
mos falhando. Nós temos de reconhecer que estamos 
falhando. Temos de fazer uma reflexão, aproveitar esse 
encontro do povos do cerrado, temos de mudar a tática 
da nossa ação política, temos de ampliar essa mobi-
lização, porque é inadmissível que uma Proposta de 
Emenda à Constituição tão simples como essa esteja 
tramitando há 14 anos no Parlamento brasileiro, e nós 
ainda não tenhamos conseguido aprová-la. 

Preciso ser sincero com todos você, com todos 
nós, porque é a partir dessa constatação que temos 
de modificar a nossa tática e ação política. Hoje, no 
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, será 
mais fácil modificar a legislação florestal brasileira fle-
xibilizando-a do que aprovar a PEC do Cerrado. Isso 
é muito grave! Nós precisamos nos mobilizar, conquis-
tar as bancadas dos outros Estados. Nós precisamos 
conquistar a sociedade, conquistar a mídia, para que 
possamos reverter essa tendência. É inadmissível que, 
às vésperas de uma conferência internacional como 
a de Copenhagen, no momento em que assistimos 
quase todos os dias pela televisão ao acirramento 
dos fenômenos provocados pelo aquecimento global, 
pelas mudanças climáticas – está o exemplo de São 
Paulo desta semana, está o exemplo de Santa Cata-
rina nesta semana –, que nós ainda não tenhamos 
sensibilidade no Congresso Nacional para aprovar a 
PEC do Cerrado e da Caatinga.

Nós precisamos fazer essa reflexão porque nós 
precisamos engrossar esse caldo, nós precisamos 
radicalizar esse processo, nós precisamos conquistar 
a sociedade, nós precisamos ocupar este Congresso 
Nacional permanentemente, para que possamos co-
locar essa PEC em pauta, votá-la e aprová-la, a fim 



54250 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

de construir uma outra agenda positiva em relação 
ao cerrado.

Eu quero dizer que é muito ruim eu estar no meu 
terceiro ano de mandato nesta Casa, já comemoramos 
3 vezes o Dia do Cerrado, e ainda não conseguimos 
aprovar a PEC do Cerrado. É muito importante apro-
vá-la. Eu quero parabenizar todos vocês que estão 
aqui. Eu só estou lamentando que esta mobilização 
não tenha acontecido em uma quarta-feira, para que 
pudéssemos ocupar todos esses corredores, ocupar 
o Salão Verde, porque eu quero dizer a vocês uma 
coisa (palmas): este Congresso Nacional só funciona 
sob pressão.

Vemos que o movimento dos grupos organiza-
dos das corporações atuando aqui acabam tendo uma 
influencia muito grande sobre os Parlamentares. E os 
interesses mais difusos, os interesses do conjunto 
da sociedade muitas vezes ficam sub-representados. 
Portanto, nós, a partir de hoje, temos uma missão ain-
da maior, que é duplicar, decuplicar, centuplicar essa 
mobilização, para que possamos ocupar o Congresso 
Nacional e para que, no ano que vem, ao comemorar o 
Dia do Cerrado, nós tenhamos em pauta outra discus-
são que não a aprovação da PEC do Cerrado. 

Um grande abraço e vamos à luta. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 

Obrigado, Deputado Rodrigo Rollemberg, de Brasília, a 
Capital da Esperança, Capital do Cerrado, das águas 
emendadas, como Goiânia, como Cuiabá, como Campo 
Grande, como Palmas, capitais que estão em Estados 
onde está o cerrado brasileiro, entre outros.

Eu tomei a decisão de ouvirmos todo mundo, 
principalmente o plenário. Antes de passar a palavra 
ao Deputado Paulo Teixeira, vamos reduzir o tempo 
para 10 minutos, a fim de dar mais tempo ao plenário 
para falar.

Quero convidar uma quilombola para sentar-se 
à Mesa, representando as mulheres, que não estão 
presentes na Mesa, e também os quilombolas que 
estão aqui. (Palmas.)

Os senhores sabem que nós temos 2 princípios 
na vida, o primeiro princípio é a água, o segundo, a 
mulher. Então, é fundamental para nós a participação 
da mulher na política brasileira. Seja bem-vinda.

Com a palavra o Deputado Paulo Teixeira, de 
São Paulo.

O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Depu-
tado Pedro Wilson, Deputados Domingos Dutra, Ed-
son Duarte e Rodrigo Rollemberg, querida Faustina, 
em nome de quem cumprimento as entidades aqui os 
companheiros e as companheiras presentes, eu sou 
de São Paulo, mas tenho uma relação com a questão 
do cerrado desde a minha infância. 

Eu conheci o cerrado porque o meu avô andou 
no Estado de Goiás na década de 30 e 40 e escreveu 
um livro chamado Folclore Goiano, em que recolheu 
os cantos, as histórias, os contos daquela época que 
informaram parte da cultura brasileira. Esse livro foi 
publicado pela Companhia Editora Nacional, já se es-
gotou 2 ou 3 vezes e foi por meio dele que eu comecei 
a entender um pouco do cerrado. E depois, mais tar-
de, na minha juventude, eu li um livro que me marcou 
muito, chamado Quarup, do Antônio Callado. Há uma 
imagem no livro muito importante. Em determinado 
momento, o personagem principal, em um determinado 
lugar do Estado de Goiás ou de Mato Grosso, põe o 
ouvido na terra e começa a ouvir um batido, como se 
ali estivesse o coração da terra.

Talvez o cerrado tenha esse significado para a so-
ciedade brasileira. É ali que se produz água. Está ali o 
coração do País. Temos de cuidar com o maior carinho 
desse lugar do Brasil que tem um bioma que é muito 
rico, que tem tribos indígenas, que tem quilombos, que 
tem pequenos agricultores, que tem rios caudalosos, 
que tem minério, que tem muita riqueza.

Hoje, um discurso que eu chamaria de produti-
vista tenta tirar essa riqueza para colocar outro modelo 
econômico que, ao meu ver, pode existir no Brasil, deve 
existir no Brasil, mas deve coexistir com essas demais 
riquezas no Brasil e não deve substituí-las.

Esse discurso que se chama e inclusive se au-
todenomina setor produtivo é responsável por apenas 
30% da economia brasileira. Setenta por cento da eco-
nomia brasileira são formados pela agricultura familiar. 
Ela produz 70% dos alimentos que nós consumimos 
no Brasil. Esse setor é majoritariamente produtivo, o 
setor da economia, da agricultura familiar. Por isso o 
agronegócio está militando para terminar com a titu-
lação das terras indígenas. Ele milita para terminar 
com o reconhecimento dos quilombos, milita para 
mudar o Código Florestal, que, ainda que precise de 
modificações, não pode aceitar essas modificações 
que eles fazem.

Por que preservar o bioma do cerrado? Por que 
preservar o bioma amazônico? Porque ali há uma 
economia que é muito cara à sociedade mundial. Ali 
há uma economia de onde nós podemos extrair so-
luções para doenças graves da humanidade. Ali há 
princípios ativos com os quais nós podemos construir 
uma economia do conhecimento. E essa economia 
nós precisamos preservar. Esses valores nós preci-
samos preservar.

Nós temos uma economia que pode basear uma 
indústria farmacêutica, uma indústria química, uma 
indústria de cosméticos. Eu tenho lido nos jornais de 
Goiânia que muitas vezes eles apresentam soluções 
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para o vitiligo e para a hipertensão. Inúmeras solu-
ções estão nesse bioma. Portanto, nós temos que ter 
e garantir a coexistência dele com as demais culturas 
tradicionais e com essa outra economia que é a eco-
nomia do agronegócio. E a economia do agronegócio 
não pode se colocar como a economia dessa região 
do Brasil.

Por isso que nós queremos dizer que nós esta-
mos do lado das terras dos quilombos, nós estamos do 
lado da demarcação das terras indígenas e queremos 
comemorar o que foi feito na Raposa Serra do Sol. Nós 
estamos do lado da preservação do Rio Araguaia, para 
que não haja ali usinas hidroelétricas. Nós estamos do 
lado daqueles que querem preservar o que há de bom 
no Código Florestal e querem ter cuidado com ele.

Por isso, nós estamos aqui e nós também temos, 
igual em Quarup e nas tribos indígenas, um cacique 
aqui, uma pessoa que está aqui de flecha e arco, se-
gurando essa luta nesses anos desta legislatura. É 
uma pessoa que está aqui nos unindo, nos motivando, 
que está aqui trabalhando para que nós consigamos 
colocar o cerrado como bioma na Constituição. Esse 
companheiro é o companheiro Pedro Wilson Guima-
rães. (Palmas.) E eu quero, Deputado Pedro, apresentar 
uma sugestão a V.Exa.

O Deputado Rodrigo Rollemberg falou uma coisa 
importante aqui: essa Câmara funciona sob pressão. 
Nos últimos 5 meses, até 15 dias atrás, o que mais 
se via aqui eram os Vereadores que eram suplentes 
pedindo a correção das vagas na Constituição Brasi-
leira. Eles postavam comentários em blog, na Internet, 
vinham e falavam com os Deputados, etc. Nós quere-
mos ver vocês na Câmara. Queremos vê-los aqui para 
terminarmos o ano com essa PEC aprovada.

Sugiro, Deputado Pedro Wilson, que façamos 
uma vigília pelo cerrado. Vocês venham numa quarta 
de manhã, dividam-se, vão a cada gabinete, fiquem 
nos corredores, vão ao plenário, passem a noite aqui. 
Vamos mobilizar todo o mundo para passar a noite 
aqui em frente e acender vela a fim de dizer o seguinte: 
nós queremos agora a aprovação da PEC do Cerrado 
e a preservação desse bioma, não só para ajudar as 
pessoas que vivem ali e são os detentores tradicionais 
daquelas terras, como os quilombolas, as comunida-
des indígenas e os produtores da agricultura familiar, 
mas também para preservar a função que é reserva-
da a esse bioma em benefício do Brasil e do mundo. 
Queremos, portanto, que o Brasil o reconheça agora 
como patrimônio nacional.

É este o sentido da nossa fala: propor uma vigília 
e que, até o final do ano, estejamos aqui para exigir a 
aprovação da PEC do Cerrado.

Um abraço a vocês.

Meu muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado, Deputado Paulo Teixeira, de São Paulo. 
V.Exa. tem trabalhado muito no Brasil em questões 
referentes a mudanças climáticas, a preservação de 
biomas, a uso dos recursos naturais brasileiros na luta 
por energia limpa. Repito: muito obrigado, Deputado 
Paulo Teixeira.

Dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia; dia 11 
de setembro é o Dia do Cerrado. Onze de setembro é 
data de 2 eventos negativos: em 1973, quando muitos 
de vocês não tinham nascido, Pinochet assassinou o 
Presidente Allende no Chile; em 2001, ocorreu o aten-
tado nas torres gêmeas de Nova Iorque. Entretanto, o 
Presidente Lula, a Ministra Marina Silva e o Ministro 
Carlos Minc definiram o dia também como uma data 
positiva, Dia Nacional do Cerrado, que deve ser lem-
brado não só em 11 de setembro. Todo dia deve ser dia 
do cerrado, da Amazônia, da caatinga, dos pampas, do 
pantanal, para que possamos ter vida neste planeta.

Com muita honra, passo a palavra ao próximo 
orador, o Deputado Edson Duarte, que tem sido uma 
figura importante para nós, nesta legislatura, na luta 
em defesa do bioma cerrado, da caatinga. S.Exa. nos 
ajudou muito na Comissão de Meio Ambiente e con-
tinua nos ajudando.

Registro a presença do Dr. Donizete José Tokar-
ski, da ECODATA e membro do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA. Com muita honra, registro 
também a presença da Sra. Solange, da AGROTEC, 
de Diorama, Goiás, que está produzindo dezenas de 
remédios a partir de plantas medicinais do cerrado, já 
em convênio inclusive com várias Prefeituras da região 
oeste de Goiás. Lembro também a luta da ECODATA 
na direção do agroextrativismo.

Quero também fazer um alerta sobre uma questão 
que o Deputado Paulo Teixeira abordou. É importante 
não só aprovarmos a Lei do Cerrado e a Lei da Caa-
tinga. Já houve mais ou menos 20 tentativas de fazer 
voltarem atrás nas demarcações de terras indígenas e 
de quilombolas por meio de decretos legislativos, que 
foram aprovados só na Câmara, porque o Presidente 
Lula disse que não vai mudar o que já está decretado. 
Então, eles estão querendo a toda hora fazer retro-
cederem as leis que demarcaram terras indígenas e 
de quilombolas. Um dos argumentos é antropológico: 
“Será que são quilombolas mesmos? Será que os ín-
dios precisam de tanta terra?” Lembro que essa terra 
era toda dos índios. (Palmas.) Lembro a grande dívida 
social e de fundo humanitário que o Brasil tem com 
os afrodescendentes, que foram obrigados a vir para 
este País trabalhar e construir. Cidades como Ouro 
Preto, Pirenópolis, Vila Boa, Cidade de Goiás, Olinda 
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só existem como patrimônio da humanidade porque 
muitos negros trabalharam e morreram na construção 
de igrejas, palácios, ruas e edificações de pedra. Sim, 
patrimônio da humanidade, mas, na hora de reconhe-
cer o direito dos povos indígenas e dos quilombolas, as 
pessoas acham que a terra tem de ficar só a serviço 
do progresso material, esquecendo a riqueza da cul-
tura e do espírito humano que paira sobre este Brasil 
do Cruzeiro do Sul.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 

Concedo a palavra ao Deputado Edson Duarte.
O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Deputa-

do Pedro Wilson, cumprimento V.Exa. pela condução 
dos trabalhos; por sua atuação na discussão ambiental 
nesta Casa, na Comissão de Meio Ambiente; pela auto-
ria da Proposta de Emenda à Constituição em debate. 
Tenho-me espelhado muito no seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Assim 
como no trabalho do Deputado Paulo Teixeira. V.Exas. 
são 2 grandes combatentes, como também o é o De-
putado Domingos Dutra, Parlamentar atuante em to-
dos os momentos, em todas as mobilizações. São 
Deputados com quem sempre contamos. Assim como 
o Deputado Rodrigo Rollemberg, meu companheiro 
no Colégio de Líderes. Sou Líder do Partido Verde; o 
Deputado Rodrigo Rollemberg é Líder do PSB. Uma 
coisa impressionante é que, em todas as nossas reu-
niões, os Líderes apresentam sugestões de projetos 
para entrar na pauta da Câmara. E o Deputado Rodri-
go está lá sempre defendendo a inclusão de projetos 
ambientais, a exemplo da PEC que corrige um grave 
erro cometido pela Nação brasileira, pelos Constituin-
tes, quando, ao elaborarem a Constituição, incluíram 
quase todos os biomas nacionais, deixando de fora a 
caatinga e o cerrado.

Há muito tempo me pergunto o que teria moti-
vado tal fato. Essa é uma pergunta que está até hoje 
sem resposta. Por que incluíram a floresta amazôni-
ca, o Pantanal, a Mata Atlântica, as zonas costeiras 
e não incluíram o cerrado nem a caatinga? Para mim 
só algo pode explicar: preconceito, desconhecimento, 
ignorância. E acho que isso continua a existir até hoje. 
Não se justifica, não há explicação para o fato de até 
hoje não ter sido incluído na pauta de votação da Casa 
um projeto como esse do Deputado Pedro Wilson, que 
há 14 anos tramita na Câmara e está pronto para ser 
votado. Basta essa informação, Deputado Pedro Wil-
son, para demonstrar o quanto ainda reina neste País 
a ignorância em relação a esses 2 biomas e à impor-
tância que esses 2 biomas têm.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Permita-me, Deputado Edson Duarte. A caatinga 
está sendo destruída pela segunda vez. A primeira, 
na época colonial; a segunda, agora.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – A caa-
tinga cobre um território de quase 1 milhão de quilô-
metros quadrados, maior do que muitas nações do 
mundo. Ali dentro 25 milhões de pessoas dependem 
diretamente da caatinga. A pergunta que faço é: quais 
são as políticas públicas com o fim de preservar a ca-
atinga? Porque eu não as vejo. É muito pouco o que 
existe nos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 
Os Governos Estaduais nem sequer estão articulados 
e unidos numa ação conjunta.

Estamos agora em discussão com o Ministério 
do Meio Ambiente. O Ministro Carlos Minc esteve aqui. 
S.Exa. tem feito esforço no sentido de incluir na pauta 
do Ministério do Meio Ambiente a caatinga e o cerrado, 
porque aquele órgão durante muito tempo esteve com 
os olhos voltados para a Amazônia. Espero que a histó-
ria seja escrita, a partir de agora, de maneira diferente. 
Mas ainda precisamos ver isso ocorrer. (Palmas.)

O que tenho dito é que essa PEC precisa ser 
aprovada e urgentemente, mas não basta a aprovação 
dessa PEC. Nós precisamos de uma série de outras 
medidas que efetivamente preservem o que sobrou do 
cerrado e da caatinga.

Essa mobilização que os senhores estão fazen-
do aqui hoje, como outros Deputados já disseram, é 
importante. Fiquei feliz quando entrei aqui neste audi-
tório e encontrei tanta gente. Fiquei muito feliz porque 
os eventos que temos assistido aqui, quando se trata 
de meio ambiente, geralmente são esvaziados, mas é 
bom saber quanta gente luta pelo cerrado, porque sei 
quantas pessoas estão lutando pela caatinga. Então, 
esta mobilização é fundamental neste momento, por-
que, por incrível que pareça, mesmo com toda a discus-
são ambiental que toma conta do mundo, às vésperas 
de Copenhagen, nunca estivemos tão ameaçados na 
legislação ambiental como estamos neste momento. 
Estão tentando destruir e desmontar o Código Florestal 
e toda a legislação ambiental brasileira, a exemplo da 
lei que institui e regula a licença ambiental.

Nossa mobilização é para trazer outros compa-
nheiros e outros Deputados para este movimento e 
fazer com que o Governo Federal estabeleça de forma 
muito clara responsabilidades. Não se pode responsa-
bilizar apenas o Ministério do Meio Ambiente e o Mi-
nistro Minc, que vem fazendo grande esforço. Política 
ambiental tem que ser política de todo o Governo, e 
não apenas de um setor. (Palmas.) A partir do Gover-
no Federal, é preciso que o Presidente Lula e a Casa 
Civil... Deputado Pedro Wilson, acho que nós, um gru-
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po de Deputados, poderíamos ir à Ministra Dilma para 
que S.Exa., o Governo Federal, acione os Governado-
res para se estabelecer um pacto entre os Governos 
Estaduais e o Governo Federal em favor do cerrado 
e da caatinga. Isso é urgente. Precisamos fazer isso. 
Coloco-me à disposição dos senhores. Parabéns.

Quero finalizar com algo que assisti hoje neste 
evento. Imagino a emoção de você quando chegaram 
aqui, porque fico tentando imaginar a história de cada 
um. Sei que alguns talvez não tenham nem nascido 
no cerrado, mas dedicam suas vidas a ele com muita 
paixão. Imagine quando a sua paixão se encontra com 
a paixão de tantos outros que estão aqui neste recinto. 
É uma energia tão forte, tão contagiante para cada um 
de vocês, assim como para mim, que não há nada que 
pague. Eu espero que essa energia, que sei que rea-
bastece cada um de vocês para continuar nessa luta 
por uma causa tão justa, possa contagiar aqueles que 
têm algum poder em algum canto deste País para ajudar 
nessa luta silenciosa que muitos de vocês travam, tal-
vez há décadas, deixando muitas outras possibilidades 
de vida. Alguns deixaram talvez até suas profissões de 
origem para se dedicar à causa do cerrado, a projetos 
dentro do cerrado, nas comunidades que atuam dentro 
do cerrado. Apesar de isso ser tão silencioso, apesar 
do silêncio de vocês, vocês não imaginam o barulho 
que isso causa na ação deste Parlamento, desta Ins-
tituição e espero que de todo o País. 

Sinto isso com muita força, com muita energia, 
com muita emoção, porque meus pais nasceram e 
se criaram na caatinga. Tenho origem no interior da 
Bahia, próximo ao Rio São Francisco, mas na caatin-
ga mesmo.

Quero agradecer a vocês por este momento. 
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado ao Deputado Edson Duarte, que associa 
campo, cerrado, sertões, a caatinga, o semiárido do 
Nordeste ao São Francisco, de um lado, todo irrigado 
por águas do cerrado e, de outro lado, águas que vêm 
da caatinga, a importância desse rio para as nossas 
vidas no Nordeste, no Brasil.

Gostaria de passar a palavra ao Deputado Do-
mingos Dutra, que tem um compromisso no Ministério 
da Justiça. Gostaria de convidar para tomar assento à 
Mesa o Dr. Roberto Franco, do IBAMA, representando 
o Ministério do Meio Ambiente.

Desejo falar da importância do Deputado Domin-
gos Dutra, não do Maranhão, mas de todo o Brasil, na 
luta contra a violência no campo e na cidade, na luta 
pela ética na política, na luta em defesa dos cerrados 
do Maranhão, que estão cada vez mais devastados. 
Queremos mais produção, maior produtividade, mas 

respeito à natureza do Maranhão, do Tocantins, de 
Goiás, de todo o Brasil.

O SR. DEPUTADO DOMINGOS DUTRA – Bom 
dia a todos.

Serei breve e já dou uma explicação. Aqui os De-
putados falam e saem, (palmas), mesmo hoje, sendo 
uma quinta-feira, quando a agenda é mais branda. Mas 
para quem quer trabalhar aqui na Câmara serviço não 
falta. Cada um de nós fala e sai porque vai participar de 
outra tarefa. Por exemplo, agora o Ministro da Justiça 
está me aguardando para discutirmos a situação dos 
presos, dos encarcerados neste Brasil, que é outro caos. 
O Deputado Paulo Teixeira está com um debate – tam-
bém vou passar lá – sobre as drogas, principalmente 
sobre o crack, que invade as grandes e pequenas cida-
des, que destrói principalmente a juventude. Portanto, 
todos aqueles que estão saindo, feliz ou infelizmente, 
têm uma agenda muito ativa e importante.

Peço licença agora para saudar todos os presen-
tes, na figura de Manoel da Conceição, esse batalhador, 
esse companheiro que há muitos anos luta em favor de 
um País melhor. Parabenizo o Deputado Pedro Wilson 
pela luta, pelo trabalho em favor dos direitos humanos 
e das causas voltadas para um País mais justo.

Demonstro uma preocupação. As questões am-
bientais estão na agenda da humanidade. Temos em 
nosso País um aparato jurídico muito bom, da Consti-
tuição às leis infraconstitucionais. Temos uma poderosa 
estrutura no aparelho de Estado, Ministério do Meio 
Ambiente, IBAMA, Secretarias Estaduais, Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente. Apesar disso, a realida-
de é dramática, como foi dito aqui, e todos nós conhe-
cemos. Os cupins destroem a Amazônia, destroem o 
cerrado, já comeram a Mata Atlântica. Algo está errado, 
porque, se há uma estrutura de Estado enorme, se há 
uma legislação muito boa, o que está ocorrendo que 
não conseguimos frear o dano ambiental? Por que a 
reforma agrária não avança? Por que as reservas indí-
genas não são demarcadas e por que os índios vivem 
na penúria? Por que as terras remanescentes de qui-
lombos não são identificadas, tituladas, demarcadas 
e entregues às comunidades quilombolas?

Temos que fazer essas reflexões. Além das su-
gestões dadas, acho que o grande momento para ten-
tarmos virar esse jogo é o ano de 2010, porque aqui foi 
dito – e é verdade – que nós somos minoria. A maioria 
aqui, Deputado Edson Duarte, é da bancada ruralista, 
que quer anular todas as áreas demarcadas de qui-
lombos, quer anular todas as áreas remarcadas para 
os índios, quer impor um Código Florestal que permi-
ta a devastação. São os grandes grupos econômicos 
que infelizmente infestam e mandam no Congresso 
Nacional e nas estruturas de poder. 



54254 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

Nosso desafio é mudar esse jogo na eleição de 
2010. É pelo voto, já que estamos construindo uma 
nação democrática. Parece-me que o grande ques-
tionamento é combinarmos a luta social que cada um 
de nós faz com o voto, porque, durante o processo 
de luta social, matamos, morremos e sofremos. E, na 
época da eleição, quem se elege é a bancada ruralista, 
são os banqueiros, são os industriais. É preciso que 
combinemos a luta social do dia a dia com a grande 
luta democrática que é o período eleitoral. (Palmas.) 
Porque há um descompasso, e ele não se refere ape-
nas ao Congresso Nacional, na eleição de Presidente 
da República, mas é preciso eleger Governadores de 
Estado, Prefeitos, Vereadores e Vereadoras compro-
metidos com uma sociedade mais justa.

É uma vergonha, Deputado Pedro Wilson, que 
tenhamos um Congresso ainda dominado por uma 
minoria que, infelizmente, ditam as regras: Sarney, 
Raupp, Caiado e tantos outros que são verdadeiros 
cupins. (Palmas.) Verdadeiros cupins que destroem 
as nossas vidas e as nossas esperanças. 

Portanto, deixo a nossa saudação e os nossos 
parabéns ao Deputado Pedro Wilson.

Acho que é preciso formar comitês que tratem 
das questões ambientais que têm uma legislação boa 
e órgãos em todo canto. É preciso ter comitês, bons 
advogados para peticionar, denunciar, porque temos 
amparo, diferentemente das terras de quilombos, onde 
ainda há um vazio jurídico que permite uma discussão 
maior. Mas nas questões ambientais os problemas 
estão mais claros, os danos estão acontecendo, a le-
gislação é boa e a estrutura existe.

Portanto, força, vamos para a vitória com a cer-
teza de que este Brasil não é de uma elite perversa e 
egoísta. Este Brasil é de 180 milhões de brasileiros! 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 
Muito obrigado, Deputado Domingos Dutra.

Convido a Sra. Nazaré Soares, Coordenadora do 
Controle de Desmatamento do Ministério do Meio Am-
biente, representante do Ministro Carlos Minc e também 
do Ministério, para tomar assento à mesa.

Saúdo a Carmen Regina, a Cecília, o Rômulo, 
o Mauro Pires e tantos funcionários do Ministério do 
Meio Ambiente que nos ajudaram a realizar esta au-
diência.

Solicito, mais uma vez, uma salva de palmas para 
as comunidades indígenas. (Palmas.)

Quem é das comunidades quilombolas levante 
as mãos. (Palmas.)

Representantes das ONGs de todo o Brasil, da 
Rede Cerrado. (Palmas.)

Representantes das universidades, uma salva 
de palmas para os professores, pesquisadores e es-
tudantes. (Palmas.)

Comunidades das Igrejas Católicas, Evangélicas, 
Espíritas, uma salva de palmas para essas pessoas 
que têm mantido a luta em defesa do meio ambiente. 
(Palmas.)

Uma salva de palmas para os estudantes que 
estão aprendendo para ensinar ao Brasil. (Palmas.)

Professores. (Palmas.)
Uma salva de palmas para os Vereadores. (Pal-

mas.)
Há prefeitos também aqui, como o Prefeito de 

Diorama, cidade de Goiás, onde está a AGROTEC. 
(Palmas.)

É importante envolvermos toda a comunidade. 
Trata-se de uma questão suprapartidária. Nós queremos 
o bem do Brasil. Na hora da eleição nós disputamos, 
mas na hora de trabalhar devemos fazê-lo pelo cerra-
do, pela caatinga, pela Amazônia para que tenhamos 
uma vida digna, como está no Evangelho.

Nesse sentido, concedo a palavra ao Hiparidi 
Top’Tiro, Coordenador-Geral da Mobilização dos Po-
vos Indígenas do Cerrado – MOPIC/Rede Cerrado. 
(Palmas.)

Peço a todos os membros da Mesa que – com 
todo o respeito também aos Deputados – diminuam a 
participação para termos mais tempo para as manifes-
tações da plenária. Já estão abertas as inscrições para 
todos que quiserem falar pelo tempo de 3 minutos.

O SR. HIPARIDI TOP’TIRO – Bom dia pessoal, 
parentes das comunidades tradicionais.

O tempo é curto. Nós das comunidades indíge-
nas, a Rede Cerrado e eu, como representante indí-
gena, temos lutado bastante. Por exemplo, uma das 
coisas que quero dizer aqui e queria que o Ministro 
Carlos Minc ouvisse e espero que seja levado a ele... 
Uma das coisas que estão chamando cada vez mais a 
atenção da gente é que... Quero falar aqui, mas quero 
que seja bem entendido.

O movimento contra o desmatamento do cerrado. 
Para parar o desmatamento do cerrado, é preciso criar 
mais unidades de conservação, em vez de marcar as 
terras indígenas e de demarcar as terras das popula-
ções tradicionais. (Palmas.) 

Respeitamos quem faz movimento em prol da 
unidade de conservação sustentável. É diferente de 
unidade de conservação totalmente verde. Queria que 
o Governo Federal desse atenção a essa questão. 

Outro ponto é que sabemos que o MMA está 95% 
amazônico. Parece ser o único bioma que está aí para 
ser protegido. (Palmas.)
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A proposta pela qual estamos lutando é que em 
tantas terras indígenas, que seja 20 quilômetros, não 
queremos como vizinhos os agronegócios. Nós não 
queremos! Queremos como vizinhos as comunidades 
tradicionais, os quilombolas, os raizeiros, entre outros. 
(Palmas.) Esses nós queremos.

Alguns parentes têm provado que é melhor se aliar 
às comunidades tradicionais. Por exemplo, o Projeto 
do Fruta Sã, há muitos anos, vem batalhando, vem se 
aliando, do ponto de vista político e econômico. Mas 
isso não tem sido devido a outras coisas.

No Dia do Cerrado, quero chamar atenção – é um 
assunto sobre o qual vamos ter de conversar bastante 
– para a PEC do Cerrado, que espero vá adiante, que 
tenhamos força para levá-la até o fim.

Gostaria de dizer aqui que alguns povos indíge-
nas do cerrado, os tradicionais também, gostariam de 
perguntar quanto de terra foi demarcado tanto para 
nós como para as comunidades tradicionais. Se for-
mos colocar os números não vamos encontrar quase 
nada. O agronegócio está muito forte no árido cerrado. 
O agronegócio tem avançado, tem entrado nas áreas 
indígenas, tem seduzido muito os nossos parentes 
para poder arrendar, ter dinheiro.

A propaganda tem sido mais forte que a gente. 
Estamos aqui com esse movimento. Nós, do cerra-
do, esperamos ter mais força para mais discussões 
políticas, para que façamos uma proposta que vá ao 
Governo Federal.

Não vou me estender muito devido ao tempo e 
os outros parentes precisam falar também.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Uma salva de palmas para o Hiparidi Top’Tiro, Coor-
denador-Geral da Mobilização dos Povos do Cerrado, 
da Rede Cerrado.

Concedo a palavra por até 10 minutos – descul-
pem, mas peço brevidade – ao Paulo Fiúza, repre-
sentante do Movimento Cerrado Vivo. Uma salva de 
palmas a ele e ao Movimento Cerrado Vivo, que tem 
sido uma constante na pressão. 

Convido todos para a exposição Cerrado Vivo, 
na Imprensa Nacional, no Setor Gráfico de Brasília. 
Também no corredor da Casa há algumas fotografias. 
É importante mostramos a beleza do cerrado. 

Umas das coisas que se fala muito sobre o cerra-
do é que ele é feio. Vocês já ouviram essa expressão? 
Porque alguém não vê. Há pessoa que passa por um 
Ipê branco, no Eixão, em Brasília, e não o vê, porque 
não quer. Tem gente que prefere ver o trator. 

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Pedro, 
eu disse que a caatinga não é feia, as pessoas é que 
olham feio para a caatinga. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Isso, Deputado Edson Duarte. (Palmas.)

Eu sei que é difícil. Quando o Deputado Paulo 
Teixeira pediu uma vigília, eu achei muito bonito um 
grupo de artistas vir do Rio de Janeiro fazer uma vigí-
lia no cerrado para salvar a Amazônia e, estando na 
região, não se lembrou do cerrado.

Com a palavra o Paulo Fiúza.
O SR. PAULO FIÚZA – Bom dia a todos.
Gostaria de agradecer-lhes a oportunidade de 

estar aqui, uma oportunidade muito valiosa para o 
nosso grupo. 

Nós somos do Movimento Cerrado Vivo, de Brasí-
lia. Temos uma militância toda quarta-feira aqui dentro, 
cumprindo o nosso papel de brasileiros. Nós moramos 
perto do Congresso e nada melhor do que aproveitar 
essa proximidade para cumprir o nosso papel e fazer 
o que, com certeza, todos vocês estariam fazendo se 
morassem aqui perto. Por isso, fico muito feliz de estar 
hoje com todos vocês.

Nós somos um único grupo, o Grupo do Cer-
rado, desde o Piauí, o Maranhão até o Paraná. Nós 
precisamos muito, muito mesmo do apoio de todos, 
porque nós somos de Brasília, e as pessoas que vão 
votar a PEC do Cerrado não são de Brasília. Fazemos 
pressão, nos poucos que são daqui, a favor da PEC 
do Cerrado. Nos outros Estados, não temos a menor 
influência, porque nós não votamos neles. 

Então, cada um de vocês, no seu Estado, deveria 
se juntar aos grupos, às organizações, às escolas, ligar, 
mandar e-mail, visitar, ir às Prefeituras pressionar, para 
saberem que vocês estão de olho no que eles estão 
fazendo, porque eles se sentem livres para fazer o que 
quer. Os patrões deles não são vocês, são as pessoas 
que pagaram a campanha deles. Então, eles trabalham 
para esse grupo pequeno, para poucas pessoas. 

Em Brasília, quando chega o pessoal de fora, 
principalmente o de Goiânia, que é muito atuante, é 
uma grande força que se soma à nossa, porque muitas 
pessoas, em Brasília, já estão um pouco desacreditadas 
com essa questão do cerrado. Desde que começamos 
a atuar aqui dentro, falavam: “Não, porque isso é muito 
difícil, porque a bancada ruralista é muito forte, porque 
a bancada ruralista é isto, é aquilo; eles são muito or-
ganizados”. Então, por que não somos organizados? 
Por que não nos organizamos? Nós somos muito mais 
do que eles. Eles são poucos. 

Acho que o que falta é isso: mobilização. Temos 
que parar de reclamar, de dizer: “Ah, eles não fazem 
isso”. Devemos começar a nos juntar, a formar uma 
rede – já existe a Rede Cerrado. Cada um deve buscar 
fazer o seu papel na sua comunidade, no seu Município, 
na sua Prefeitura para conseguir somar essas forças, 



54256 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2009

porque é uma luta em que entramos e não saímos 
mais. Vamos ficar aqui até ela ser aprovada. 

É uma pena as pessoas que deveriam nos ou-
vir não estarem aqui. Acompanhamos todas as quar-
tas-feiras e vemos que existe uma falta de informação 
dos que vão votar a PEC do Cerrado. Pouquíssimos 
conhecem o valor que o cerrado tem. 

Então, o pessoal sempre diz: “Ah, os ambientalis-
tas. Lá estão os ambientalistas”. Quem disse que sou 
ambientalista? Sou brasileiro, sou um profissional libe-
ral, não faço parte de ONG nenhuma, não faço parte 
de nada. Estou aqui defendendo o nosso futuro (pal-
mas), defendendo o que poucas pessoas conhecem. 
O papel que o cerrado tem é muito além do ambiental. 
Não somos ambientalistas nem contra o progresso. 
Sem o cerrado não existe progresso. 

Então, vemos que a questão atual é o pré-sal. 
Todo mundo fala do pré-sal, que é o futuro do País. O 
pré-sal é um óleo podre que está a 11 mil metros de-
baixo da terra, que daqui a 10 anos vão ter que tirar 
– se tirar! É uma economia do século passado, ultra-
passada, pois todo mundo está querendo se livrar do 
petróleo. Enquanto isso, a nossa verdadeira riqueza – 
a água – está sendo dizimada na fonte, no Brasil. Que 
desenvolvimento é este? (Palmas.)

Acho que a questão do cerrado é muito mais dos 
ruralistas do que de qualquer outra pessoa, porque são 
eles que plantam. Como se planta num deserto? Então, 
essa informação é a que falta chegar a eles. 

Existe um bloqueio. Não entendemos por que 
eles não querem ouvir. Já marcamos várias... É bom 
separar o joio do trigo. Não é toda a bancada ruralista. 
Alguns membros dessa bancada são mais atuantes, 
falam mais alto. Tenho certeza de que os produtores de 
verdade, que amam a terra, não são contra o cerrado. 
Quem é contra é aquele cara que está no escritório, 
lá em São Paulo, no ar-condicionado, não conhece 
e nunca pisou na terra e manda nesses poucos aqui 
dentro. Então, acho que o nosso papel agora é esse: 
parar com esse jogo de gato e rato. “Ah, eu sou am-
bientalista”. “Não, você é ruralista”. Não existe bonzinho 
nem mauzinho nessa história. Existe falta de informa-
ção, uma agricultura e uma pecuária do futuro. Como 
todos falaram aqui, pode-se triplicar a produção sem 
devastar uma árvore. 

Portanto, deve-se chamar essas pessoas que 
estão bloqueando essa PEC, que sabemos quais são. 
Temos a lista dos Deputados que nos apoiam e da-
queles que nem querem falar conosco. Vamos divulgar 
muito essa lista, e tomara que as urnas lhes respondam. 
Acho que essa é a nossa maior esperança: que eles 
não voltem mais para cá. É preciso fazer uma faxina 
aqui dentro. (Palmas.)

Como disse, muitos votam contra, porque des-
conhecem o assunto. Então, acho que esse é o nosso 
papel, é o lema do nosso grupo: o maior inimigo do 
cerrado é a falta de informação. 

Por isso vim aqui para ouvir todos. Vou participar 
do encontro. Quero ouvir tudo o que vocês têm a en-
sinar a nós, tribo atrasada, de Brasília, que não sabe 
cuidar do cerrado nem do meio ambiente. 

Não vou nem falar dos problemas de Brasília 
porque estou aqui como brasileiro, mas a periferia de 
Brasília está cheia de pessoas que não queriam es-
tar lá. Estão lá hoje porque foram expulsos das suas 
terras, do sul de Goiás, do norte de Minas, do oeste 
baiano, porque simplesmente a água secou. Eles não 
vão plantar na terra seca. Então, têm que vir para cá. 
Eles não queriam vir; queriam voltar.

Então, acho que o papel do Governo é fazer a 
pessoa que está na terra viver bem. Essa é a nossa 
missão aqui. Contamos muito com todos vocês. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado, Paulo. 
Registro a presença do Deputado Roberto Rocha, 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, a quem 
passo a palavra e peço ao Deputado Edson Duarte 
para assumir esta presidência. 

Registro também uma carta aberta da Comuni-
dade Kalunga, de Cavalcante: “Terra, Justiça, sobre-
vivência e a luta do povo kalunga, o maior quilombola 
do Brasil, que está aguardando também para ser de-
marcado”. (Pausa.)

(Manifestação na plateia.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edson Duarte) 

– Vou passar a palavra ao nosso Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
da Câmara, Deputado Roberto Rocha.

O SR. DEPUTADO ROBERTO ROCHA – Bom 
dia a todos e a todas. 

Venho registrar o nosso apoio a essa proposição. 
Essa não é a primeira audiência pública realizada. Es-
pero que seja a última para que possamos efetivamente 
colocar em votação esse importante projeto. 

Reconhecemos 6 biomas no Brasil, que é o maior 
patrimônio natural do mundo. O maior laboratório gené-
tico está aqui, conosco. Dos seis, três já têm a cobertu-
ra constitucional, o manto constitucional, reconhecido 
pela nossa Constituição Federal. Faltam, portanto, o 
cerrado, a caatinga e os pampas. 

Vejo o esforço do Deputado Pedro Wilson. Desde 
1995, tramita nesta Casa esse projeto, essa tentativa 
de fazer constitucionalizar um dos principais biomas 
brasileiros: o cerrado. 
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O cerrado abriga as principais nascentes das 
principais bacias hidrográficas do País. Aqui nós temos 
a Bacia do Amazonas, do Tocantins, do São Francisco 
e do Rio Prata e sabemos a importância delas. 

A água não é um bem estanque. Ela perpassa 
fronteiras. Entra no subsolo e vai formando aquíferos, 
como o Aquífero Guarani, um dos mais importantes do 
mundo. Essa consciência que boa parte dos Parlamen-
tares têm, no Congresso, precisa ser levada a todos.

Lembro-me da última audiência pública que re-
alizamos – seguramente, muitos daqui estavam pre-
sentes naquele encontro. Nós saímos da audiência 
pública, daquela reunião e, quando iam me entregar 
um abaixo-assinado com inúmeras assinaturas, toma-
mos a iniciativa de suspender a sessão da audiência 
pública e fomos todos, numa fila só, até o Presidente 
da Câmara para poder entregar, junto com o Ministro e 
vários Deputados Federais, aquela iniciativa popular. 

Hoje temos o desafio de fazer votar. Ontem vota-
mos uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. 
Claro que para votarmos uma emenda constitucional 
precisamos encontrar um ambiente mais apropriado. 
Por exemplo, não poderíamos votar numa quinta-feira, 
como hoje, nem numa sexta-feira ou segunda-feira. 
O dia correto para se votar uma PEC é uma quarta-
feira, que é o dia que temos o maior número possível 
de Parlamentares na Casa, porque precisamos de um 
número mínimo de 308 votos a favor. É um quorum 
qualificado. 

Sou do PSDB, registro a sensibilidade do nosso 
partido com a causa, sou Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, indicado 
pelo meu partido, e particularmente sou muito sensí-
vel a essa questão. 

Venho aqui, em poucas palavras, revelar nossa 
compreensão e o nosso apoio à aprovação da PEC que 
dá ao cerrado o mesmo direito constitucional dado ao 
bioma amazônico, ao Pantanal e à Mata Atlântica.

O nosso desejo, a nossa vontade e certamente 
a da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável e da Câmara Federal é aprovar essa 
PEC.

Muito obrigado a todos.
Até a próxima oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edson Duarte) 

– Muito obrigado, Deputado Roberto Rocha.
Registro que o Deputado Roberto Rocha tem 

sido um grande colaborador nas discussões e nos 
encaminhamentos. Tem estado presente inclusive nos 
eventos extraordinários da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, o que tem nos 
ajudado muito. A cada dia estamos conquistando mais 
pessoas.

Este evento de hoje é histórico. Muitos movimen-
tos já ocorreram, mas nada com a intensidade do que 
estamos assistindo nos últimos dias e com a quantidade 
de pessoas que estão sendo mobilizadas.

Como disse o Paulo Fiúza, nosso grande proble-
ma ainda é a ignorância. Ela é tão forte, que há pouco 
tempo, num debate sobre o cerrado, nesta Câmara, 
um Parlamentar se indignou e disse: “Não entendo a 
razão para tanto debate sobre a implantação deste 
projeto, porque aquela região eu conheço e lá só tem 
cerrado”. Como quem diz: não tem nada. 

Tenho a honra de passar a palavra a esta pessoa 
que conhecia de nome e que representa a luta dos tra-
balhadores, o Sr. Manoel da Conceição, que dispõe de 
10 minutos para fazer a sua apresentação.

O SR. MANOEL DA CONCEIÇÃO – Em nome 
dos Deputados, dos companheiros que aqui estão, Sr. 
Braulino Santos, a companheira que representa a nossa 
história quilombola, quero saudar de alma e coração 
a todos os presentes nesta plenária. Estou achando 
esta reunião tão bela quanto o cerrado nos meses de 
agosto a outubro. (Palmas.) O cerrado fica florado com 
cores brancas, vermelhas, amarelas, verdes, azuis, 
enfim, todas as cores que temos nesta reunião plená-
ria. Quem dirá que, neste mês, esta plenária não está 
representado o cerrado! Estou vendo o cerrado em 
cada pessoa que está aqui neste momento. Aqui está 
o cerrado que amamos. 

Companheiros e companheiras, tenho orgulho 
de ter nascido no cerrado maranhense. Há 56 anos 
luto para defender esse bioma e também o bioma 
amazônico, no Maranhão. Temos o cerrado e temos 
uma parte do Maranhão: a Amazônia Legal. Por causa 
dessa insistência, de tanto defender essas duas lindas 
florestas, passei a ser perseguido por aqueles que são 
contra a beleza e a riqueza que possuímos.

Fui preso 9 vezes e fui expulso do Brasil sem 
poder voltar aqui por 4 anos. Estou aqui novamente, 
muito honrado por estar nesta plenária, discutindo os 
problemas relacionados ao cerrado, que para todos nós 
é beleza e riqueza. Riqueza não é só dinheiro. Rique-
za é a fartura que temos, de seres humanos, animais 
e florestas. São belezas que não temos como pagar, 
não podemos transformá-las em simples mercadorias 
trocadas por dinheiro. O cerrado é a beleza e a riqueza 
que temos. Isso não pode continuar. 

Sinto-me orgulhoso porque encontramos nessa 
beleza várias nações indígenas. Desde que o Brasil 
foi invadido por Portugal, perde-se vidas por conta da 
defesa da Amazônia. 

Sugerimos homenagear os heróis que sempre 
defenderam o País e muitos perderam até a vida. 
Como vamos fazer isso? Pergunto aos companheiros 
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Deputados Estaduais, Deputados Federais, Senado-
res, como vamos fazer para prestigiar e homenagear 
os companheiros que historicamente veem defenden-
do a nossa floresta, a nossa terra, a nossa beleza, a 
nossa riqueza. 

Sinto-me emocionado quando lembro de nomes 
de companheiros nossos que perderam a vida defen-
dendo o território brasileiro. Nomes como Zumbi de 
Palmares, Antonio Conselheiro, Margarida Maria Alves, 
companheira de luta, que há poucos anos perdeu a 
vida defendendo a liberdade e o direito. 

Gostaria que o Governo brasileiro, os Deputados 
Federais, os Senadores, os Governadores, os Prefei-
tos, as Câmaras Municipais, um por um, tomasse uma 
decisão de uma vez por toda: reconhecer o cerrado 
como bioma, que tem valor e riqueza. Nós, índios, 
quilombolas e negros, não podemos nem imaginar 
em conquistar o cerrado se não estivermos empode-
rados coletivamente para exercer o que temos direito, 
ou seja, a nossa consciência de seres humanos, bra-
sileiros, que dependemos do cerrado, o conhecimen-
to científico e tecnológico que temos de adquirir para 
trabalhar melhor. Eu gostaria que o Governo brasileiro 
investisse no empoderamento de que precisamos para 
defender o cerrado e a Amazônia. Sermos defendidos 
somente pelos Deputados já é alguma coisa, mas não 
é suficiente para lutar por uma área como essa, que 
amamos e onde vivemos.

Nós vamos trabalhar nessas terras, no cerrado, 
não só explorando, mas também zelando do que ele 
possui: rios, brejos, frutas, buritizais, açaizais, tudo o 
mais que tem aí, e nossos animais, todas as coisas 
que são as nossas riquezas.

Não vou acrescentar muito porque já passou o 
meu horário.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Peço 
permissão ao Presidente para interromper o Manoel 
da Conceição. Trata-se de uma figura lendária na luta 
pela terra no Brasil, na luta contra a ditadura, na qual 
até perdeu a perna. Eu era estudante, militava em 
São Paulo e um amigo comum me disse: “Olha, este 
é um grande amigo na luta contra a ditadura, na luta 
pela terra no Pernambuco, no Maranhão, em Goiás, 
em Tocantins, em todo lugar”. Há hora que não temos 
memória dessas pessoas. Ele não se tornou, depois 
da ditadura, Senador, Deputado, embora tenha sido 
candidato. Às vezes elegemos outros e não aqueles 
que deveriam ser.

Eu queria dar este testemunho, com todo o res-
peito aos demais que aqui estão, em favor dessa figu-
ra que se chama Manoel da Conceição. (Palmas.) Um 
homem da CONTAG, do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, das federações, dos movimentos de luta pela 
terra, pelos direitos humanos. 

Faço esse depoimento ao lado do meu amigo 
Osvaldo Rocha, amigo dele também, baixinho como 
ele – eu também não sou muito alto. Gosto de ficar 
perto dos mais baixinhos para parecer alto.

Então, quero dar esse testemunho porque, muitas 
vezes, nós não nos lembramos daqueles que lutaram, 
como Padre Josimo, Irmã Dorothy, Nativo da Natividade, 
Sebastião Rosa da Paz, Vanderlei Castro, pelo meio 
ambiente em Goiás e no Brasil, pelos índios, pelas 
mulheres, pelos homens, pelos trabalhadores. É pre-
ciso lembrar, mesmo que às vezes algumas pessoas 
perguntem por que ficar lembrando dessas pessoas. 
É porque são verdadeiros mártires, que nos ajudam 
a estar na luta até hoje. Alguns me perguntam: “Por 
que você não larga esse negócio de cerrado? Isso 
não dá voto, não dá nada”. Mas isso é que dá sentido 
à vida. Mandato de Deputado só tem sentido se se 
estiver lutando.

Por isso, quero agradecer, de público, por uma 
cartinha, um bilhete que recebi da Irmã Zélia, das Mis-
sionárias de Jesus Crucificado, grupo que tem traba-
lhado na promoção humana.

Por isso, Manoel da Conceição, fico feliz de es-
tar sentado ao seu lado, porque você é um verdadeiro 
herói da história de Zumbi, de Conselheiro e de tantos 
outros Manoéis da Conceição que existem pelo Bra-
sil, que às vezes não conhecemos porque a mídia só 
trabalha pelos grandões, não se interessa pelos pe-
quenos – e não só na luta regional.

Por isso, gostaria de dar-lhes esse testemunho e 
pedir-lhes uma salva de palmas para Manoel da Con-
ceição. (Palmas.)

O SR. MANOEL DA CONCEIÇÃO – Queria, 
companheiros, para encerrar, dizer a todas e a todos 
os presentes que tenho a alegria, o prazer de alguns 
desses companheiros, vários deles e delas, que per-
deram a vida defendendo o nosso direito de ter a terra 
para trabalhar e produzir. Queremos ter saúde, condição 
moral e física para defender o que entendemos ser a 
nossa maior riqueza: a nossa vida, a nossa região, o 
nosso Estado, nosso País.

Gostaria que todos nós saíssemos daqui com 
um compromisso maior que o que já temos: de bata-
lharmos dia e noite para ver nosso cerrado reconhe-
cido como bioma, para ser respeitado e não para ser 
destruído, como está sendo. Estão destruindo todas 
as nossas riquezas: nossas águas, nossos animais, 
tudo o que está aí. São todas coisas nossas, que nós 
não compramos, mas aquele que fez o planeta criou 
e nós temos o dever de defendê-las.
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Saúdo todos e todas com um abraço e um bei-
jo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edson Duarte) 

– Muito obrigado ao Sr. Manoel da Conceição pelas 
palavras.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, Sr. 
Braulino Caetano,...

(Manifestação na plateia.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edson Duar-

te) – ...faço registro de entidades presentes, segundo 
lista que tenho em mão: Pastoral da Juventude Rural 
de Miracema-TO; Associação Tamboril, Porteirinha-
MG; Frutos do Cerrado, Cáceres-MT; Grupo Aruaná; 
Retalhos de Fulô, Diamantina-MG; Mulheres Guer-
reiras, do Assentamento Catira, de Cáceres-MT; FI-
TERT, Candangolândia-DF; Associação de Abóboras, 
Montes Claros-MG; Povos do Cerrado, São Desidé-
rio, Uni-turmalina, Câmara Municipal de Poconé-MT; 
COMPRUP, Poconé-MT; ARENTE(?), povoado, 20 mil; 
Carrasco Bonito-MT; Associação Aquinofruto, Ananás-
TO; SSTTR, Esperantina-TO; SABICO – Sabores do 
Bico, Esperantina-TO; ATRVC, Wanderlândia-TO; APA-
TO; Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de 
Buriti-To; Cáritas, Paracatu-MG; FASE, Cáceres-MT; 
ACBEV, Porteirinha-MG; CAV – Centro de Agricultura 
Alternativa de Vicente Nica, Turmalina-MG; Amigos do 
Cerrado, Cáceres-MT; Amigos da Fronteira, Cáceres-
MT; AAPISBEL – Associação dos Apicultores de Bela 
Vista-MS; Rede de Economia Solidária, Dourados-MS; 
Instituto Grande Sertão, Montes Claros-MG; CCPES, 
Mato Grosso do Sul; Agência de Desenvolvimento da 
Bahia; Pastoral da Criança de Montes Claros; Projeto 
Palativo, Assentamento Real, Colinas; Veredas Vivas, 
São Desidério-BA; Associação Quilombola Gorutu-
ba, Minas Gerais; ARCA, Associação da Chapada do 
Norte, Minas Gerais; Associação dos Pequenos Pro-
dutores de Olhos D’Água, BR-135, Montes Claros-MG; 
Associação de Mulheres de Catuti; Centro Patativa, 
Colinas-TO; Grupo Indígena Xanaba, São José das 
Missões; Associação Capim Dourado, Mumbuca-TO; 
CONSAÚDE, Porto Nacional-TO; Flor Ipê, Cáceres; 
Rede Cerrado, Uberlândia-MG; Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas, Montes Claros; Asso-
ciação ACP, Monteiros; COOPTER, Palmas-TO; AS-
CAP, Minas Gerais; PROJOVEM Campos, Cáceres; 
APLAN, Turmalina; Grupo das Margaridas Agricultoras 
de Mirassol d’Oeste; Rede de Economia Solidária de 
Dourados; Associação Praconi; Fazenda Grama, Mu-
nicípio de Goiás.

Essas são algumas das entidades representadas 
nesta audiência. Peço uma salva de palmas a todos 
os presentes. (Palmas.)

Passo imediatamente a palavra ao Sr. Braulino 
Caetano dos Santos, pela Rede Cerrado. 

(Palmas prolongadas.)
(É entoada uma canção.)
(Manifestação dos convidados. Muito bem!) 
O SR. BRAULINO CAETANO DOS SANTOS – 

Obrigado! 
Bom dia, companheiros e companheiras! 
Acho que a companheirada já falou quase tudo 

que a gente tinha que falar. E acabamos falando para 
nós mesmos, isso sempre acontece. O pessoal, os De-
putados, o Ministro, todos chegam, falam um bocado 
e vão embora. Acabamos falando para nós mesmos. 
Nós estamos cansados de ver isto, não é?

(Palmas prolongadas.)
(Manifestação dos convidados. Muito bem! Apoia-

do!) 
O SR. BRAULINO CAETANO DOS SANTOS – 

É verdade!
Quero, em nome da Rede Cerrado e em nome 

da Comissão de Populações Tradicionais que estamos 
reunidos, convidar todos. Que pelo menos todos os 
biomas estejam conosco nessa feira. Eles estão termi-
nando uma reunião no Ministério do Meio Ambiente e 
eles vão estar conosco. Fazemos parte da Comissão 
de Populações Tradicionais, nós da Rede Cerrado. 
Amanhã nós vamos fazer uma mesa redonda, para 
conversar. Os representantes do bioma Cerrado po-
derão conversar com os outros biomas. 

Eu gostaria de dizer também que, na verdade, 
a gente vem discutindo e a gente considera muito im-
portante o que companheiro Sr. Manoel da Conceição 
falou aqui, mas ao mesmo tempo a gente se sente in-
dignado também, porque desde a Eco 92 nós vimos 
discutindo essa questão do Cerrado. Essa PEC já está 
caducando! Essa nem presta mais! Temos que arranjar 
outra, porque essa já apodreceu lá. 

Na verdade, a gente não deu nenhum passo, 
essa Comissão de Populações Tradicionais, no nos-
so Governo, da nossa confiança. Foi bom que vocês 
se conheceram. A gente conseguiu unificar essa luta 
pelos biomas. O pessoal da Amazônia não conhecia 
o Cerrado, os Pampas, os ciganos, o povo do terrei-
ro. Hoje a gente tem uma compreensão de que todos 
lutam pela vida. 

Falo, também em nome do CAA, que a gente tra-
balha em com cinco povos no norte de Minas Gerais: 
o geraizeiro, o catingueiro, o vazanteiro, o indígena 
e o quilombola. Somos parceiros, porque o CAA não 
trabalha para ninguém: a gente tem uma parceria de 
trabalho, estamos juntos, um aprendendo com o ou-
tro. Quero, em nome desse pessoal, cumprimentar o 
plenário e fazer essas colocações.
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Ouvi a companheirada falando. Hoje a gente tem 
esse Encontro e Feiras dos Povos do Cerrado, que é 
muito importante, porque através dele a gente teve vá-
rios avanços. Mas no que é importante para o nosso 
povo não tivemos um avanço ainda: a demarcação de 
território das nossas comunidades, dos nossos povos, 
não saiu do papel. Infelizmente há um entrave lá. 

Eu acho muito importante ocorrer tudo o que está 
ocorrendo. O Governo tem projetos, e isso é importan-
te, mas nós não vivemos sem a terra. Nosso caboclo 
sabe viver da terra. Isso é importante, e a terra nós não 
temos – no bioma Cerrado, pelo menos.

A questão da monocultura está espremendo todo 
o nosso povo que vive lá. A gente luta, mas as gran-
des empresas, as das monoculturas pelo menos, elas 
fazem os políticos. Foi falado muitas vezes aqui que 
a metade dos nossos políticos locais são produzidos 
pelas empresas. E se eles são produzidos pelas empre-
sas, eles têm de pagar a elas com o quê? Explorando 
o nosso povo, encurralando o nosso povo; e o que é 
importante, pelo menos, que é o nosso território. 

Os vazanteiros foram expulsos da terra e estão lá, 
na beirada do rio. Da beirada do rio, a legislação am-
biental está querendo expulsar eles. Agora eles vão para 
onde? Para as periferias. Isso é o que vai acontecer, 
porque não tem outro lugar para eles irem, porque não 
têm mais terra. Eles saíram de cima e agora vão para 
lá, os companheiros vazanteiros do Rio São Francisco. 
Muitos conhecem como ribeirinhos, mas lá, para nós, 
o povo que mora na beira do rio são vazanteiros.

Há outro detalhe: eu acho que, se a gente não 
se mobilizar para essa questão da votação do Código 
Florestal... Do jeito que ele está, está ruim, não está? 
Como é que ele vai mudar? Nós vamos perder a vota-
ção! Sinceramente, eu duvido, duvido que não vamos 
perdemos a votação lá, eu duvido! 

(Palmas prolongadas.)
(Manifestação dos convidados. Muito bem! Apoia-

do!) 
Eu duvido, se ele for votado agora, se a bancada 

ruralista não consegue virar a mesa lá! É importante 
deixar do jeito que está. É muito mais importante deixá-
lo do jeito que está do que mudar o Código para pior.

Eu acho que, na verdade, a gente tem de se or-
ganizar. Nós não temos que ter medo de lutar pelos 
nossos direitos. Há dois ou três anos nós íamos colocar 
aqui em Brasília a marcha dos 100 mil geraizeiros. Nós 
não conseguimos fazer isso. Eu acho que é importante 
pelo menos nos mobilizarmos.

Eu lembro que, em 1988, na sistematização da 
Constituição Federal, a gente conseguia botar mui-
tos trabalhadores aqui. Entrávamos no Salão Verde e 
trocávamos porrada com a UDR. Na época em que o 

Ronaldo Caiado era Presidente da UDR, foram várias 
brigas. Hoje, você não consegue. O Governo patrocina, 
é bonitinho. Você chega, dorme no hotel, fica beleza 
pura, mas sai do mesmo jeitinho: você volta na misé-
ria, do mesmo jeito, para lá. (Palmas.)

(Manifestação dos convidados. Apoiado!) 
Na verdade, nossos companheiros geraizeiros, 

eu faço um apelo para nós, pelo menos: chega, não 
dá mais! Falam que o Cerrado tem 30%. Isso não é 
verdade! Se não forem essas áreas de preservação, 
no máximo ele tem 1%! Você vai a Mato Grosso, a São 
Paulo... Em São Paulo, quem sabe o que é Cerrado? 
Onde há Cerrado em São Paulo? Não há mais Cerra-
do em São Paulo!

Companheirada, eu acho que a verdade é esta: 
nós vamos lutar, pelo menos, ocupar o que for preci-
so, não na bagunça. Se formos lá quebrar, estaremos 
quebrando o que é nosso, porque isso não é deles, é 
nosso, é o nosso dinheiro! (Palmas.)

Vamos chegar lá e ocupar pacificamente, mostrar 
a nossa força. Se a gente não criar uma moratória do 
Cerrado, urgentemente, daqui a cinco anos o nosso 
povo vai morrer, porque Cerrado é vida.

Acho que eles não têm conhecimento. Uns falam 
que catorze Estados fazem parte do bioma Cerrado. 
Eu acho que o Cerrado faz parte com todos os Esta-
dos brasileiros. Todos têm uma pontinha de Cerrado. 
E uns falam que 70% das águas do Brasil são do Cer-
rado. Outros falam que toda a água brasileira nasce 
no Cerrado, que é uma caixa d’água que nós temos. 
Então, o Cerrado é vida, companheiros!

Estou querendo dizer para vocês que, se nós não 
nos mobilizarmos para pressionar, vai vencer o Governo 
que nós elegemos e nós não demos um passo à frente 
ainda. Demos passos em várias coisas, mas eu não 
quero falar das outras coisas. Estou falando do nosso 
território, das nossas reservas, das nossas áreas de 
manejo sustentável, dos extrativistas do Cerrado.

O extrativista do Cerrado não é reconhecido. Os 
de outros biomas que quiserem conhecer o bioma 
Cerrado vão perceber que ele é rico. A biodiversidade 
do Cerrado é rica, igual à de qualquer outro bioma. 
(Palmas.)

E há outra coisa: o geraizeiro, ele é valente e re-
sistente, e o Cerrado também. No semiárido brasileiro, 
que vai virando, nós passamos oito meses de seca. 
Quando chega a época da primavera – foi falado aqui 
pelo Sr. Manuel que o pessoal aqui parece a cara do 
Cerrado com muita flor, gente branca e gente de toda 
cor –, também fica bonito assim no Cerrado, pela bio-
diversidade que nós temos. O fruto do Cerrado vai dar 
do mesmo jeitinho como se estivesse chovendo todos 
os dias, como nos outros biomas. Ele é rico do mesmo 
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jeito: o pequi, o panã, a mangaba. É uma riqueza que 
temos, a riqueza do Cerrado.

E ele é muito mais forte porque, além disso, hoje 
nós temos só naquela região do norte de Minas mais 
de quinhentos afluentes do São Francisco, que já se-
cou por causa da monocultura.

Companheirada, não vou prolongar muito, porque 
temos muita gente para falar. Fico emocionado com o 
que dizem vários companheiros, como o Sr. Manuel. 
Como o Eloy Ferreira, há uma variedade de compa-
nheiros que perderam a vida em defesa do Cerrado.

Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade 
desta participação. Desculpem-me ter colocado isso, 
vocês não merecem, pois estão conosco, mas eu queria 
falar com o Ministro, pelo menos, que se recusou várias 
vezes a falar com o povo do Cerrado. A Ministra Marina, 
quando estava no Ministério, falou conosco várias vezes. 
Estava no nosso meio, inclusive em Goiânia. O Minc 
tem fugido de nós. Nesse encontro, foi a maior dificul-
dade para falar conosco. Eu queria que ele estivesse 
aqui para que eu pudesse falar com ele. Eu não estou 
falando mentira. Não tenho rabo preso com ninguém, 
falo a verdade em qualquer lugar. (Palmas.)

Se estiver presente algum porta-voz dele, que lhe 
dê o recado. Ele está fugindo do Cerrado! 

Desculpem-me, mas alguém falou que mais ou 
menos 80% são da Amazônia e 20% do Cerrado. Acho 
que há mais!

Muito obrigado. 
Abraço a todos! (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edson Duarte) 

– Agradeço a participação ao Braulino.
Convido para usar a palavra o Deputado Fede-

ral Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. S.Exa. é 
membro da Comissão de Legislação Participativa e 
tem atuado muito na questão ambiental, especialmente 
no que diz respeito às energias. Vou convidar S.Exa. a 
trazer essa mensagem.

Vou repassar os trabalhos ao comandante maior, 
o Deputado Pedro Wilson, antes solicitando à Casa que 
a gravação que está sendo feita pela TV Câmara seja 
editada e reproduzida, a fim de que possamos enviar 
o material a todas entidades e Parlamentares que não 
puderam estar presentes, para que tenham a oportuni-
dade de sentir um pouco a emoção deste evento.

O Sr. Paulo Fiúza vai dar um recado importan-
te.

O SR. PAULO FIÚZA – Pessoal, falei há pouco 
que vou precisar da ajuda de vocês. Nós de Brasília 
vamos precisar muito de vocês. Não vamos deixá-los 
sair sem um ato que, na nossa opinião, vale mais do 
que mil palavras. É uma imagem, precisamos da ima-
gem desse encontro. É um recado coletivo de todos, 

que será dado amanhã, no gramado em frente ao Con-
gresso. No alto do prédio estarão fotógrafos, alguns 
da Casa e outros profissionais, que farão circular na 
imprensa uma foto. Essa imagem vai circular na Inter-
net, em todo o País, com um recado.

Peço, convoco todos, por favor, a se juntarem a 
nós, no gramado em frente ao Congresso, para for-
mar com os nossos corpos a escrita: “SOS Cerrado”. 
Serão necessárias, pelo menos, trezentas ou quatro-
centas pessoas. Após o Grito do Cerrado e a Entrega 
das Toras, convoco todos a se juntarem a nós no gra-
mado, amanhã.

Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado. É a mobilização! 
Com a palavra o Deputado Fernando Ferro, lu-

tador em defesa da Caatinga e do desenvolvimento 
sustentável do Brasil.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Bom 
dia aos companheiros da Mesa e a todos os demais 
presentes. 

Quero dar um abraço no amigo Manuel da Con-
ceição, que conheço de algum tempo atrás, pois es-
tivemos em algumas lutas, em algumas caminhadas 
comuns.

Para mim é motivo de orgulho estar com você 
e vê-lo sempre atuante e participante nessa luta, um 
brasileiro que entende o seu papel, um filho do povo, 
um lutador, um guerreiro que nos ajudou muito na 
construção do PT e na organização dos trabalhado-
res no Estado do Pernambuco, logo que veio do exílio. 
Para nós, Manuel, você é uma referência política, de 
ética e de luta!

Fico muito feliz por estar aqui com vocês! Sou 
filho do semiárido, da transição para a Caatinga. 

O meu companheiro estava falando do Cerrado, 
da importância desses biomas. O semiárido brasileiro 
tem a característica, primeiro, de ser o semiárido mais 
habitado do mundo. Existem particularidades próprias 
de um bioma rico. Quem não conhece a Caatinga se 
assusta no tempo da seca; quando chega o tempo da 
chuva, pensa que está em outro planeta. Um presiden-
te deste País um dia chegou à Caatinga e disse: “Isso 
aqui parece a superfície lunar.” Foi o nosso sociólogo 
Fernando Henrique, que não conhecia a Caatinga, um 
bioma que faz parte da formação deste País, inclusive 
da formação política e cultural, porque lá surgiram vários 
movimentos, como o Movimento de Canudos, que foi 
uma manifestação surgida do povo, uma mobilização 
que expressa a construção da alma nacional.

O companheiro Pedro Wilson e outros Parlamen-
tares, como o Deputado Edson Duarte, fazem parte de 
um grupo de Parlamentares que trabalham para esse 
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reconhecimento. A Caatinga é uma espécie de primo 
pobre do bioma. Às vezes somos esquecidos, não 
somos tratados com a devida importância biológica, 
ecológica, ambiental e cultural na formação desta Na-
ção. Na Caatinga estão presentes imensas potencia-
lidades em termos de medicação, de fitoterapia. Tudo 
é feito com o conhecimento milenar das populações 
das etnias indígenas, dos negros, dos quilombolas que 
estiveram em Palmares e se agregaram em uma parte 
do semiárido, construindo habitações e a civilização 
de que hoje somos resultantes.

Portanto, é muito prazeroso ver tantos jovens 
comprometidos com essa luta. Essa é uma luta que diz 
respeito ao nosso mais profundo sentimento de País, 
de Nação, de alma e de povo. E povo que não tem raiz, 
que não tem alma, não existe! Nós temos raiz e pre-
cisamos valorizar essa raiz, que está exatamente na 
manifestação de que vocês estavam tratando.

Os nossos biomas estão ameaçados. A Caatinga 
sofre um processo de devastação brutal pela queima. 
Ela é usada como energético, para queimar, para pro-
duzir carvão, para calcinar o gesso, como acontece no 
sertão da Araripe, em Pernambuco. 

E a Caatinga tem a característica de ser uma das 
vegetações de mais rápida recuperação. A caatingueira, 
com cinco ou sete anos, praticamente retoma o tama-
nho, o que é um milagre da natureza, mas podemos 
perder isso se não houver essa mobilização.

Essa PEC, esse movimento, é exatamente para 
fazer com que as autoridades do País reconheçam 
essa importância, não apenas olhando-a como algo 
folclórico, como um cartão postal, mas como algo es-
sencial para alma e para a vida do País.

Estamos vivendo um duro momento de mudanças 
climáticas e sabemos que isso vai atingir mais rapida-
mente os biomas da Caatinga e do Cerrado. A nossa 
situação será ainda mais agravada com as mudanças 
climáticas. Portanto, esta nossa luta em defesa da Ca-
atinga e do Cerrado é uma luta planetária em defesa 
do direito à vida, das condições de vida e defesa dos 
nossos biomas.

Parabéns para vocês!
Temos que gritar muito e nos mobilizar para que 

os ouvidos da Nação não fiquem moucos, não nos es-
cutem, não tratem da importância econômica, cultural, 
política, ecológica e histórica dos biomas do Cerrado 
e da Caatinga.

Um grande abraço! 
Parabéns pela caminhada e pela luta! (Pal-

mas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Agradeço ao Deputado Fernando Ferro a contribui-
ção.

Passaremos a palavra à Sra. Faustina Soares, 
da Associação Quilombola do Gorutuba. Logo após, 
vamos homenagear uma grande amiga do Cerrado 
e da natureza do Brasil, a Professora Jeanine Maria 
Felfili Fagg, da Universidade de Brasília. 

Convido os Professores Carmen Regina Correia 
e José Roberto Rodrigues, da Universidade de Bra-
sília, a qual tem contribuído muito com os estudos e 
pesquisas sobre o Cerrado.

Peço uma salva de palmas para os professores 
da Universidade de Brasília e também para professores 
de outras universidades, como a Universidade Fede-
ral de Goiás, a Universidade Estadual, a Universida-
de Católica, a Universidade do Mato Grosso do Sul, 
da Grande Dourados, de Mato Grosso, de Tocantins, 
de Minas Gerais. Essas são universidades que estão 
assumindo a luta.

(Palmas.) 
Passo a palavra à Sra. Faustina Soares, antes 

convidando os Professores Carmen Regina Correia 
e José Roberto Rodrigues para comporem a Mesa, a 
fim prestarmos uma homenagem à grande Professora 
Jeanine Maria, recentemente falecida. S.Sa. honrou seu 
magistério com estudos profundos. Um deles nos foi 
doado e está nesta mesa: Bases para a Recuperação 
das Áreas Degradadas na Bacia do São Francisco. 

Peço uma salva de palmas em memória à Pro-
fessora Jeanine Maria Felfili Fagg! (Palmas prolon-
gadas.)

A SRA. FAUSTINA SOARES SANTANA – Bom 
dia, companheiros e companheiras! É um prazer mui-
to grande estar aqui junto com meu povo, as pesso-
as quilombolas e indígenas. Somos a mesma raça, o 
mesmo sangue.

Muitos companheiros falaram sobre a preser-
vação do nosso Cerrado. Antigamente, nós tínhamos 
a maior riqueza. O Cerrado era rico, a Caatinga era 
muito rica. Tínhamos nossas frutas nativas, que nós 
podíamos coletar. Hoje eu vejo a “desmatação” do Cer-
rado e da nossa Caatinga, que estão acabando com 
a nossa riqueza.

Eu peço a vocês, companheiros e companheiras 
indígenas e quilombolas, que nós nos organizemos, que 
é através da organização e da união que nós podemos 
chegar aonde nós queremos. Nós temos que defender 
os nossos direitos, resgatarmos nossas culturas, o qui-
lombola, o indígena, que têm sua cultura. Nós temos 
que resgatar nossa cultura e preservar nosso ambiente, 
o Cerrado, a Caatinga. Que possamos ter essa grande 
riqueza que nós tínhamos antigamente.

Como o Deputado falou – parece que ele até já 
saiu –, o território quilombola é o que nós queremos, 
porque hoje o povo fala que não haverá mais escravi-
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dão. Nós, quilombolas, eu acredito que ainda estamos 
vivendo determinado momento de escravidão.

Por que eu falo isso? Por que, no nosso territó-
rio quilombola, nós hoje vivemos encurralados pelas 
grandes fazendas dos latifundiários. Então é por isto 
que nós estamos vivendo na escravidão: nós não 
estamos vivendo à vontade, como vivíamos antiga-
mente. É isto o que nós queremos: viver à vontade, 
ter nossos direitos, conquistar nossos direitos. É isso 
que nós queremos!

Eu peço aos Deputados e às pessoas que estão 
presentes, aos que compõem a Mesa, que nos ajudem, 
que deem essa força para os quilombolas e os indí-
genas, para nós termos o direito do resgate do nosso 
território quilombola e das terras indígenas, porque é 
através disso que nós podemos viver à vontade, que 
nós poderemos construir uma vida melhor.

Nós queremos terra para plantar, para termos o 
sustento para nossos filhos. Hoje nós estamos viven-
do determinado momento em que não temos lugar 
para plantar. Vivemos encurralados, por causa dos 
latifundiários.

O Governo Federal poderia acelerar mais esse 
processo. Eu estou achando que esse processo está 
muito lento. (Palmas.)

Só assim, com o Governo Federal acelerando 
esse processo, é que eu sei que sairemos da escravi-
dão, que teremos terra para trabalhar, para produzir, 
para tirar o sustento para nossas famílias.

Eu sei que nós estamos vivendo um momento 
muito difícil. Existe a bancada ruralista, que é contra 
nossos direitos, mas acredito que, unindo meus irmãos 
quilombolas, catingueiros, geraizeiros e indígenas, 
através da união é que se faz a força. Nós temos que 
nos unir. Temos o direito de resgatar todos os nossos 
direitos e termos nossas terras de volta, as nossas 
terras que nós tínhamos antigamente, que eram dos 
nossos antepassados e que hoje estão nas mãos dos 
latifundiários.

Se o Governo acelerar o processo, eu acredito 
que, se Deus quiser, nós viveremos à vontade. Nós 
temos nossa cultura. Antigamente, nós vivíamos da 
caça, da pesca, e hoje não podemos mais viver do 
jeito que vivíamos antigamente, por que os rios estão 
dentro das grandes fazendas, as matas estão dentro 
das grandes fazendas. Não podemos sair para ir à Ca-
atinga para coletar nossas frutas nativas. Não pode-
mos sair para ir ao rio para pescar, pegar o peixe para 
dar o sustento para nossos filhos, porque, se sairmos 
e formos dentro da fazenda do fazendeiro, a pessoa 
fica lá na beira do rio, morta, na beira do rio. Eles não 
aceitam que as pessoas – nós quilombolas, como os 
indígenas – entrem para pescar.

Eu acho que o Governo tem que ver isso e ace-
lerar esse processo, que nós não podemos viver mais 
nessa vida que vivemos hoje. Nós temos que ter nos-
sos direitos e temos que viver à vontade, como vivía-
mos antigamente.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 

Muito obrigado, Sra. Faustina Soares, da Associação 
Quilombola do Gorutuba. Parabéns pelas palavras!

Eu gostaria de chamar a Sra. Maria Cristina, irmã 
da nossa querida Professora Jeanine, para compor a 
Mesa conosco.

Peço para o Sr. Donizete que dê um aviso rápi-
do. O Sr. Manoel Conceição também quer fazer uma 
solicitação. 

O SR. DONIZETE TOKARSKI – Bom dia a to-
dos e a todas.

Obrigado, Deputado Pedro Wilson, grande com-
panheiro e guerreiro em defesa do Cerrado, a quem 
cumprimento em nome de todos os componentes da 
Mesa, juntamente com a Sra. Faustina, que fez bri-
lhante defesa dos povos do Cerrado.

Nós estamos fazendo um trabalho de agroextra-
tivismo no Cerrado. Acho extremamente importante, 
Deputado Pedro Wilson, buscarmos a oportunidade 
de as pessoas que estão trabalhando com o Cerrado 
melhorarem a qualidade dos produtos, para gerarmos 
riqueza e renda a partir da nossa biodiversidade, como 
foi falado pelo Sr. Manoel e por tantos companheiras 
da Mesa.

Esse trabalho está sendo feito nos Estados do 
Maranhão, do Tocantins, de Goiás, de Minas Gerais e 
no Distrito Federal. Eu gostaria que os representantes 
desses Estados depois entrassem em contato conos-
co. Nós estaremos presente durante o Encontro dos 
Povos, para discutir cada um dos Municípios que será 
trabalhado.

Além disso, Deputado Pedro Wilson, eu gostaria 
de dizer que, como o Ministro Carlos Minc não está 
presente, nós temos outra forma de fazer que S.Exa. 
veja as deliberações e os encaminhamentos que es-
tão feitos nesta audiência pública e durante o Encon-
tro dos Povos.

Nós somos representantes das organizações 
da sociedade civil do Centro-Oeste no CONAMA. A 
ECODATA foi eleita para representá-las. Em todas as 
reuniões de que participamos no CONAMA estamos 
pautando a questão do Cerrado. Já aprovamos quatro 
moções dizendo, primeiro, que toda vez que o Minis-
tro falar sobre a Amazônia deve falar também sobre o 
Cerrado e sobre os problemas do Cerrado. S.Exa. não 
está falando isso de graça agora! (Palmas.)
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Outro problema é melhorar e ampliar as reservas 
extrativistas do Cerrado. Outra questão é fazer que o 
Programa Cerrado seja suportado com mais recursos 
financeiros, para que possamos melhorar nossa ativi-
dade de defesa do Cerrado. E, finalmente, nós aprova-
mos na última reunião do CONAMA um encontro que 
nós fizemos aqui, coordenado também pelo Deputado 
Pedro Wilson, o I Seminário de Agroextrativismo no 
Cerrado, neste mesmo auditório, em que mais de tre-
zentas pessoas participaram. 

De todos os encaminhamentos que foram deli-
berados aqui nós fizemos uma moção, que também 
foram aprovados no CONAMA.

Nós queremos propor à coordenação, Deputado 
Pedro Wilson, que nós levemos para o Ministro todas 
as deliberações que forem tomadas neste encontro, 
por meio de moção do CONAMA. Se S.Exa. não está 
aqui para escutar, terá que assinar a moção, se nós a 
aprovarmos lá. Essa é a proposta que nós fazemos.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Darei a palavra ao Sr. Manoel Conceição, após a 
homenagem que faremos.

Acho que quase todos conheceram a Professo-
ra Jeanine. Passarei a palavra à Sra. Carmen, ao Sr. 
Roberto e à Sra. Maria Cristina, para neste momento 
reverenciarmos a luta desta professora que esteve en-
gajada em defesa do meio ambiente brasileiro, princi-
palmente do Centro-Oeste. 

O SR. JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PINTO – 
Exmo. Deputado Pedro Wilson, demais membros da 
Mesa, Sra. Cristina, colega de tantas jornadas e pra-
zeres da vida, povos do Cerrado, muito bom dia! 

Sinto-me bastante lisonjeado e honrado ao pres-
tar esta homenagem à Professora Jeanine. Não vou 
fazer a palavra livre. Fiz uma anotação, para não ser 
pego de surpresa pela emoção.

Eu gostaria de ler um pouco da história de vida 
e de luta da Professora Jeanine em prol do reconhe-
cimento, do fortalecimento e do uso sustentável do 
bioma Cerrado. 

A Professora Jeanine sem dúvida será lembrada 
pela história contemporânea e pelas gerações futuras 
como uma das mais importantes pesquisadoras do 
bioma Cerrado, tal como Rawitscher, Lund, Ferri e vá-
rios pesquisadores que iniciaram suas investigações 
científicas neste vasto bioma, a Professora Jeanine 
também dedicou a sua vida na busca de entender os 
processos ecológicos e o uso sustentável da fauna e 
flora desse imenso bioma. 

Para aqueles que não a conheceram vou fazer um 
breve relato da sua carreira acadêmica e sua imensa 
contribuição para este bioma. 

A Professora Jeanine iniciou a sua jornada em 
defesa do meio ambiente em meados da década de 
70, quando ingressou no então desconhecido curso 
de Engenharia Florestal na Universidade Federal de 
Mato Grosso – fica aqui o abraço às comunidades de 
Cáceres e de Poconé, que estão aqui presentes. 

Durante a sua vida universitária, destacou-se 
pela dedicação e inquietação em busca de novos co-
nhecimentos. Sou testemunha disso. Fui formado pela 
Universidade Federal de Mato Grosso. Durante a mi-
nha vida universitária, pude ouvir por várias vezes o 
quão importante e o quão nobre foi a sua passagem 
pela UFMT. 

Sedenta por novos conhecimentos, a Professora 
Jeanine não se contentou com os aprendizados ad-
quiridos apenas lá na UFMT. Resolveu dar sequência 
aos seus estudos, concluindo o curso de mestrado 
em 1983 pela Universidade Federal de Viçosa. Neste 
mesmo ano, a Professora Jeanine ingressou na Uni-
versidade de Brasília como professora no então recém-
fundado curso de Engenharia Florestal da UnB. Mais 
tarde, com o esforço da própria professora e de alguns 
colegas, tornou-se o Departamento de Engenharia 
Florestal reconhecido nacional e internacionalmente 
pelas pesquisas realizadas em prol da conservação e 
manejo do bioma Cerrado.

No Departamento de Engenharia Florestal, ao 
longo dos seus 26 anos de docência, a Professora Je-
anine desenvolveu com grande dedicação e maestria 
sua carreira de renomada pesquisadora e educado-
ra, consagrada no Brasil e no exterior, obtendo título 
de Professora Titular da UnB, maior grau na carreira 
docente. 

Não satisfeita com os conhecimentos adquiridos 
durante esta curta mas intensa vida profissional, a Pro-
fessora Jeanine foi em busca de novos conhecimentos 
fora do País. Em 1993 obteve o título de Doutora pela 
Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais 
renomadas universidades do mundo. 

De lá para cá, só acrescentou conhecimentos 
científicos e tecnológicos sobre os usos racionais e 
sustentáveis do bioma Cerrado. Dos inúmeros proje-
tos de pesquisa que a Professora Jeanine coordenou 
e participou, eu gostaria de destacar apenas quatro, 
que dão uma conotação da jornada e da vida dedica-
da ao Cerrado. 

O primeiro projeto, o Projeto Biogeografia do Bio-
ma Cerrado, iniciado em 1988, com o apoio do Governo 
britânico e do Governo brasileiro, foi sem dúvida o que 
colocou de fato o bioma Cerrado no cenário nacional 
e internacional dos fóruns de discussões. 

Em termos de conhecimento científico, com esse 
projeto foram realizados inventários florestais nas mais 
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diferentes regiões de ocorrência do bioma. Só para o 
conhecimento de todos, digo que a recente publicação 
que o Deputado Rodrigo Rollemberg mencionou, que 
trata das 12 mil espécies com ocorrência já descrita 
no bioma Cerrado, é um dos frutos do Projeto Bioge-
ografia do Bioma Cerrado. 

Após conhecer a flora do bioma Cerrado e sua 
distribuição fitogeográfica ao longo dos seus 2 milhões 
de quilômetros quadrados, surge então a necessidade 
de conhecer os processos ecológicos que regulam essa 
enorme diversidade biológica. Nasce então, em 1997, 
mais uma importante contribuição científica que conta 
com a participação da Professora Jeanine, o Projeto 
Ecofisiologia das Plantas Lenhosas Nativas do Cer-
rado. Nesta investigação científica são desvendados 
alguns dos principais fatores ambientais que regulam 
a distribuição geográfica, estabelecem o crescimento 
das espécies de árvores e arbustos do Cerrado. Por 
que em determinadas regiões do bioma ocorrem al-
gumas espécies? Por que o porte é maior ou menor? 
Por que, em determinadas espécies, isso acontece 
de forma diferenciada? Esse projeto tentou desvendar 
esses mistérios da natureza. 

Conhecidas quais são as espécies e parte dos 
principais fatores que regulam a ocorrência e cresci-
mento dessas espécies, o meio acadêmico depara-se 
com a necessidade de como utilizar esse imenso re-
curso natural disponível de forma sustentável – o que 
vocês fazem tão bem. 

Surge em 1999, numa parceria entre a UnB, pelo 
Departamento de Engenharia Florestal, e a EMBRAPA 
Cerrado, o Projeto Conservação e Manejo da Biodi-
versidade do Bioma Cerrado. Dentre as várias contri-
buições deixadas por este projeto estão os diversos 
usos de produtos não madeireiros possíveis de serem 
explorados de forma sustentável no bioma. 

Aqui fica registrado que definitivamente madei-
ra não é a vocação do Cerrado. Temos que explorá-lo 
com o que ele nos oferece, que são os recursos não 
madeireiros: seus frutos, seus produtos medicinais, 
suas raízes, sua flora. Estamos falando da geleia de 
mangaba, da farinha de jatobá, da castanha de baru, 
do picolé de cagaita, dos inúmeros produtos medicinais, 
do óleo da copaíba, do extrato de barbatimão, da rutina 
extraída da faveira e tantos outros extrativos. 

Após conhecida a riqueza da flora do Cerrado, dos 
principais fatores e processos ecológicos responsáveis 
pela sua ocorrência e manutenção, do seu enorme po-
tencial econômico, faltava desvendar o maior de todos 
os desafios. Diante dele a Professora Jeanine não se 
acovardou nem desanimou; muito pelo contrário, foi aí 
que ela encontrou inspiração e força para continuar a 
sua jornada em defesa do bioma Cerrado.

Neste ponto, eu gostaria de fazer um breve pa-
rêntese, para entendermos esse desafio. 

Segundo relatório do Governo brasileiro publi-
cado em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente, com 
base em dados de imagem de satélite de 2002, a área 
remanescente da vegetação do bioma Cerrado é de 
aproximadamente de 46%, ou seja, mais da metade do 
bioma tem a sua vegetação suprimida. Não estamos 
falando de vegetação alterada, estamos falando de 
substituição da cobertura original, sendo que a agri-
cultura ocupa 25 milhões de hectares e a pecuária 55 
milhões de hectares. 

Segundo relatório do Governo Federal sobre 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversi-
dade, entre as ações prioritárias se destaca como a 
segunda mais importante a recuperação das áreas de-
gradadas; em primeiro vem o levantamento da fauna 
e flora. Neste relatório, consta que aproximadamente 
22% do bioma está degradado e carece de ações de 
recuperação. Estamos falando do desafio de recupe-
rar esse bioma. 

Diante deste cenário de ocupação desordenada 
do Cerrado, colocando em risco a grande diversidade 
biológica deste bioma, além da sobrevivência e ma-
nutenção de inúmeras comunidades rurais, comuni-
dades tradicionais, quilombolas, indígenas, pequenos 
proprietários que fazem do Cerrado a sua morada, a 
Professora Jeanine, com toda a comunidade acadê-
mica voltada para a conservação do Cerrado, veem-
se diante do imenso desafio: como recuperar as áreas 
degradadas deste bioma? 

Até meados da década de 80, muitos acredita-
vam que recuperar áreas degradagas no Cerrado era 
impossível: as espécies não crescem, o solo é pobre, 
não chove durante vários meses. Esse equívoco, que 
a Professora Jeanine gostava de chamar de quebra 
de paradigma, deve-se ao fato de que sempre se ten-
tou recuperar as áreas degradadas do Cerrado com 
base nos modelos desenvolvidos para as florestas 
tropicais – Floresta Amazônica e Floresta Atlântica –, 
usando espécies exóticas do bioma ou mesmo exóti-
cas do nosso País. 

Apropriada do vasto conhecimento adquirido ao 
longo da sua vida acadêmica profissional, a Profes-
sora Jeanine, num ato de ousadia, propõe recuperar 
as áreas degradadas do bioma Cerrado com espécies 
nativas e de usos múltiplos, ou seja, plantando aquelas 
espécies que a natureza, ao longo dos seus milhões 
de anos evolutivos, selecionou para essa região, com 
ênfase naquelas que podem gerar renda ao pequeno 
e médio produtor rural. 

Surge, então, os MDR (Módulo Demonstrativo 
de Recuperação de Áreas Degradadas de Espécies 
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Nativas de Uso Múltiplo), uma das últimas e grandes 
investidas investigativas da Professora Jeanine. 

O Projeto MDR, anuncio aos senhores, já foi 
testado em várias regiões e condições ambientais, 
por pequenos produtores rurais, em assentamentos 
da reforma agrária, em áreas urbanas, e tem obtido 
resultados bastante promissores.

Junto com esse projeto ambicioso de recuperar 
o bioma Cerrado e da necessidade de revitalizar a Ba-
cia do São Francisco, meta do atual Governo Federal, 
nasce, com incentivo do Ministério do Meio Ambiente, 
dos recursos naturais renováveis, e do Ministério da 
Integração Nacional, o Centro de Referência e Con-
servação e Recuperação de Áreas Degradadas do 
Bioma Cerrado.

Trouxe alguns folders. Se alguém se interessar, 
pode pegar comigo ou com a Professora Carmem 
depois. 

Esse Centro de Referência tem como missão 
gerar conhecimento sobre a conservação e recupera-
ção do bioma Cerrado e repassar à comunidade aca-
dêmica e toda a sociedade civil alternativas de uso 
sustentável da biodiversidade desse bioma. O Centro 
está acomodado na Universidade de Brasília, e até o 
final deste ano, se Deus quiser, será inaugurada a sua 
sede própria, onde aglutinará vários pesquisadores de 
diferentes áreas de conhecimento e, juntas, estarão 
todas as associações e organizações civis que lutam 
em defesa do Cerrado. 

Certamente esse espaço será uma grande área 
de uso dos povos do Cerrado. 

Tenho a certeza de que todos os conhecimentos 
gerados e repassados pela Professora Jeanine não 
foram em vão nem tão pouco serão esquecidos. Sua 
contribuição científica está registrada nos mais de 
105 artigos publicados em revistas científicas, nos 26 
livros publicados, nos 71 capítulos de livros publica-
dos, e seus ensinamentos foram repassados aos seus 
colegas e alunos, orientando 17 alunos de doutorado, 
24 alunos de mestrado e mais de 200 orientações de 
alunos de graduação. 

A semente foi plantada, e o solo é bom. Certa-
mente árvores e bons frutos ainda haverão de surgir, 
e eu sou uma dessas sementes. 

Senhoras e senhores, esse foi um breve relato 
do grande legado deixado pela saudosa Professora 
Jeanine. Sem dúvida, nobre Deputado, a PEC Cerra-
do como Patrimônio Nacional era uma das bandeiras 
de luta da Professora Jeanine. Aprová-la na Casa e 
depois ser sancionada pelo nosso Presidente é coroar 
com brilhantismo o esforço de vários Parlamentares, 
inúmeros pesquisadores e ambientalistas, que, como a 
Professora Jeanine, fizeram do Cerrado o seu projeto 

de vida e de milhões de brasileiros que fazem do bio-
ma Cerrado a sua morada e retirada do seu sustento 
de forma sustentável. 

Por fim, gostaria de dizer que a Professora Je-
anine não está mais entre nós; ela está em cada um 
de nós, pois para sempre carregaremos em nossos 
corações e ações muito do que ela acreditava e nos 
ensinou. Ela não nos deixou, apenas mudou a forma 
de estar presente. 

Muito obrigado. (Palmas. )
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Muito obrigado ao Dr. José Roberto pela homena-
gem. 

Gostaria de registrar a colaboração dos nossos 
cinegrafistas da TV Câmara e dos funcionários da 
Comissão de Legislação Participativa, Áurea, Cibele, 
Nilma, Eliana, Alexandra, Cristiano, Cláudio, Sônia e, 
da Comissão de Meio Ambiente, Juracema e Ivonaldo. 
Uma salva de palmas a esses funcionários, que têm 
se dedicado à reunião desta audiência. 

Com a palavra a Dra. Carmen Regina Mendes 
de Araújo Correia

A SRA. CARMEN REGINA MENDES DE ARAÚ-
JO CORREIA – Senhoras e Senhores, bom dia. Quero 
agradecer aos senhores a oportunidade de virmos aqui 
neste momento tão importante e termos esse espaço 
para falar de uma pessoa que em toda a sua vida lu-
tou pelo Cerrado. 

O legado da Professora Jeanine passa também 
pela formação de pessoas. Nessa área, o patrimônio é 
incalculável, já que a formação de pessoas, tendo como 
princípios a conservação do bioma Cerrado e seu uso 
sustentável, não pode ser quantificada. Aqui se conta 
é a qualidade desses profissionais. Muitos desses hoje 
são professores universitários, técnicos de diferentes 
órgãos e instituições vinculados ao meio ambiente e 
todos sempre muito valorizados pela mestre. 

Não se pode falar em Jeanine sem citar seu 
fundamental papel como cidadã, comprometida e de-
dicada às questões ambientais, vivendo o dia a dia 
sua dedicação em inúmeros momentos de desafios, 
lutas, vitórias e também derrotas. Contudo, como não 
se abatia facilmente, em seguida à derrota, já estava 
pronta para outro embate. 

Na construção do Conselho Gestor da APA Gama 
e Cabeça de Veado, uma luta de anos, era para além 
da pesquisadora e mestre a cidadã que se envolveu 
ao ponto de passar a residir na APA e presidir a Asso-
ciação Comunitária dos Moradores do Park Way, por 
cerca de 4 anos, até seus últimos dias entre nós. 

Sob sua liderança, o Setor de Mansões Pak Way 
se tornou um dos melhores setores residenciais do 
Distrito Federal, tendo uma significativa parcela de 



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 54267 

seus moradores mobilizados contra ações que pos-
sam comprometer a qualidade ambiental existente 
naquele lugar. 

A dimensão socioambiental que o bioma Cer-
rado tinha no seu trabalho pode ser identificada nas 
centenas de cursos, oficinas e diferentes atividades 
de extensão, coordenados e ministrados pela Profes-
sora Jeanine. Tinha plena consciência que a sensibi-
lização, mobilização e capacitação das comunidades 
rurais e urbanas são fundamentais para a defesa do 
nosso bioma. Colocou sua ciência, seu tempo, enfim, 
sua energia nas ações que acreditou serem brigas 
boas, como dizia.

Definitivamente incansável na defesa do Cerrado, 
tinha pelos projetos de educação ambiental dedicação 
intensa. Aliás, ela era intensa em todos os campos em 
que atuava, assim como em família e com amigos. 

O Projeto Viver Escolar, integrante das ações de-
senvolvidas na APA, tinha como principais atores as 
crianças. Centenas delas estiveram envolvidas, espe-
cialmente aquelas das escolas dos núcleos rurais. Os 
resultados, para além da sensibilização e conscienti-
zação ambiental, revelaram melhorias no desempenho 
escolar e nas relações interpessoais dos alunos e pro-
fessores, conforme estes mesmos revelaram. 

Mais recentemente, a implantação do Centro de 
Referência em Conservação da Natureza e Recupera-
ção de Áreas Degradadas – CRAD –, na UNB, signifi-
cava aglutinação e difusão dos conhecimentos acumu-
lados ao longo dessas 2 décadas e alguns anos. 

Na idealização dessa obra, a Professora Jeanine 
sonhou em torná-lo um espaço privilegiado a ser ocu-
pado por atividades que integrassem o conhecimento 
científico e o popular. 

As diferentes comunidades do bioma e seus 
saberes encontrarão no CRAD a oportunidade para 
expor seus produtos e ideias, e assim ele vem sendo 
construído. 

A pessoa de hábito simples e discreto sonhou 
grande para o bioma e realizou seus sonhos no dia 
a dia, cada vez mais envolvida e participativa. Reco-
nhecia a importância da atuação política para a defesa 
do meio ambiente e muitas vezes se envolveu em co-
missões, atos e estudos que pudessem objetivamente 
apontar para a conservação e desenvolvimento sus-
tentável do Cerrado. 

O reconhecimento ao seu trabalho, felizmente, 
não se restringe à academia e meios científicos. Sua 
atuação se deu em todas as esferas da sociedade, sem 
preconceitos, mas firmemente em defesa do Cerrado. 
Com sensibilidade e amor, dedicou-se à natureza. 
Como uma árvore boa, naturalmente produziu ótimos 
frutos. As sementes que plantou na terra e nas pessoas 

continuam a germinar, originando árvores frondosas, 
boas de sombras e de frutos. E cada vitória que se 
alcançar sempre terá um pouco dessa pessoa ímpar 
que aqui apresentamos. 

Esses são pequenos fragmentos que apenas 
indicam o que representa a vida da Professora Jeani-
ne, como cidadã, cientista e mulher, tão simples, mas 
que deixou um sentimento de orgulho naqueles que 
puderam desfrutar de seu convívio. Este é um dia no 
qual certamente a temos presente em nossas eternas 
lembranças, em nossos corações, oferecendo-nos a 
força de que precisamos para continuar. 

Com imensa gratidão, à nossa inesquecível Je-
anine.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado, Dra. Carmen Regina.
Passaremos alguns slides. A Dra. Regina e o Dr. 

José Roberto entregarão uma corbelha de flores à 
irmã da Dra. Jeanine.

Registro a presença do Sr. Christopher Willian 
Fagg, marido da Jeanine.

(Exibição de vídeo.)
Obrigado por esta homenagem à Professora Je-

anine. Agradeço à família e aos professores da Uni-
versidade de Brasília.

Convidamos todos para a intervenção. Gostaria 
de uma salva de palmas e flores para a Cristina, irmã 
da Jeanine. (Palmas.) Muito obrigado, Cristina.

Convido o Sr. Ceruê da Mata, Eliseu e Marly para 
fazerem uso da palavra. O Sr. Cerue está presente? 
(Pausa.) Eliseu José de Oliveira? Poderia levantar a 
mão quem está vindo para a Mesa? Marli Ribas? Pe-
dro Ponce? José de Oliveira poderia ficar aqui na fila 
do povo.

O SR. CERUÊ XERÉM – Gostaria de cumprimen-
tar todos os presentes do Movimento Cerrado Brasileiro, 
na pessoa do Deputado Federal Pedro Wilson. Estamos 
deveras agradecidos por este momento em que apre-
sentamos as diversidades do Cerrado brasileiro.

Para mim, é muito gratificante estar nesta Casa, 
representando, juntamente ao nosso Coodernador-
Geral Hiparidi Top’Tiro, os povos indígenas do cerrado 
brasileiro. O nosso companheiro Manoel da Conceição 
falou que a nossa riqueza não é significante em termos 
de riqueza, mas, sim, em termos de natureza. O que 
quero dizer é que nós, povos indígenas do cerrado 
brasileiro, temos nos empobrecido cada vez mais com 
a presença do pessoal do agronegócio que vem nos 
causando grandes prejuízos, com a impactação das 
terras e o uso dos agrotóxicos, que têm contaminado 
os rios, os peixes. Isso tem feito desaparecer a nossa 
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forma de ser e a nossa cultura também está indo em-
bora. Esse é o nosso empobrecimento.

Conforme também foi mencionado pelo Deputado 
Pedro Wilson, todos os senhores sabem que o Brasil 
já era habitado pelos nativos, pelos nossos ancestrais, 
pelos indígenas brasileiros, mas hoje estamos vivendo 
e sobrevivendo de migalhas. Para nós, isso é lamen-
tável. E todos os senhores, a sociedade brasileira, o 
povo brasileiro, sabem a situação que estamos vivendo: 
uma situação de miserabilidade. Enquanto a socieda-
de e as autoridades brasileiras não reconhecerem os 
erros e os impactos que têm nos causado, como sen-
do um grande desastre em termos humanos, o Brasil 
não caminhará para a frente. 

Por isso, discutem-se algumas propostas que pre-
cisam ser rediscutidas novamente. É preciso reconhecer 
os nossos direitos. A sociedade precisa reconhecer e 
dar a cada um o merecido. Precisamos, sim, de ter-
ras. As terras foram demarcadas, e todas as pessoas 
querem interferir na demarcação de terras indígenas. 
Mas, se todos pensássemos bem, a terra brasileira é 
nossa. Não precisaríamos de estudos antropológicos 
para demarcar as nossas terras. Teríamos direito de 
escolha porque esta terra é nossa. Ela pode não nos 
ter sido dada, mas é nossa, é dos senhores também, 
que são companheiros, que estão nesta luta.

Quero agradecer muito a todos que estão presen-
tes. Vamos continuar lutando juntos, dando a cada um 
a oportunidade de se expressar e mostrando os valores 
que são devidos a cada um. Agradeço a todos e a Deus 
que nos deu esta oportunidade de estar juntos, unidos 
e reunidos, num só propósito de lutar e vencer. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Muito bem, Cerue Xerém, de Tocantins.
Com a palavra o Sr. Eliseu José de Oliveira, de 

Montes Claros, Minas Gerais.
O SR. ELISEU JOSÉ DE OLIVEIRA – Bom dia 

a todos a e a todas, companheiros povo do Cerrado. 
Meu nome é Eliseu, do município de Rio Pardo de Mi-
nas, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
também do Conselho Diretor do Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas – CA.

Na minha fala, quero só reforçar esta luta, esta 
caminhada dos povos do cerrado nestes momentos 
do encontro. Em Brasília, este 6º Encontro dos Povos 
do Cerrado é um momento em que o povo se encon-
tra, em que vemos o rosto de cada um e sentimos 
que, mesmo muito dispersos neste Brasil que é muito 
grande, no bioma cerrado, somos muita gente na luta. 
É preciso que aconteçam momentos como este para 
sentirmos isto: que estamos na luta. Cada um, em seu 
lugar, tem se organizado da sua forma para promo-

ver este encontro dos povos do cerrado. A partir daí, 
é preciso já sairmos daqui planejando a volta para o 
próximo Encontro dos Povos do Cerrado, porque são 
momentos importantes. No mais, temos que travar 
uma luta em defesa do cerrado em vários espaços. 
Um deles é este, que está acontecendo na Câmara 
dos Deputados. 

Como diz o rapaz do Movimento Cerrado Vivo, 
de Brasília, é preciso, por meio da informação, travar 
uma luta em defesa do cerrado e avançar nos nossos 
direitos. É preciso acompanhar os plenários da Câmara 
dos Deputados quando se discute a preservação do 
Cerrado – como essa PEC, que se arrasta há anos – 
e perceber quais Parlamentares são a favor ou contra 
a aprovação da PEC que luta em defesa dos direitos 
dos povos do Cerrado. Precisamos mapear esse povo 
de forma inteligente para que isso seja socializado.

Precisamos saber quem chega ao poder para 
garantir os nossos direitos e se manifesta contra os 
direitos do povo nativo, porque eles chegam lá atra-
vés do nosso voto. E se eles chegam ao poder através 
do nosso voto, eles podem ser derrubados também. 
(Palmas.)

Não podemos perder de vista esses espaços para 
trazer ao conhecimento do povo. Talvez seja difícil para 
mim, que sou nativo, nascido e criado lá no campo, 
mas é preciso que isso seja divulgado por quem está 
mais próximo, que participa das sessões da Câmara 
dos Deputados, tem acesso à mídia e usa os meios 
de comunicação disponíveis. 

Quando pedimos a criação dessa PEC... Exis-
tem muitas leis, e leis muito boas, no Brasil. É preci-
so travar uma luta para que essas leis aconteçam na 
prática porque nós, que estamos lá, na base, vendo 
como as coisas acontecem, sabemos que a lei não é 
aplicada na prática. 

Quero aqui marginalizar esse modelo de desen-
volvimento que colocaram no Brasil através do agrone-
gócio porque ele viola as leis criadas. Existem máfias, 
como a máfia do carvão, conhecida por todos nós, que 
violam as leis criadas. Então, não basta lutar para criar 
a lei. É importante criar a lei, mas é preciso lutar para 
que ela aconteça na prática. 

Na luta pela retomada dos territórios dos povos 
indígenas, quilombolas e geraizeiros, é preciso ser ra-
dical. É preciso demarcar os seus territórios. Se você 
quer fazer a luta, você tem que demarcar o seu terri-
tório e fazer ela acontecer lá, na base. Você tem que 
ser radical lá, porque assim é que as coisas aconte-
cem. Enquanto você acha que as coisas se resolvem 
só através de votação de lei... Você tem que fazer isso 
acontecer no radicalismo, lá na base, e garantir o seu 
território.
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Para encerrar, reforço o pedido de criação de 
Reserva Extrativista – RESEX, com preservação do 
cerrado com o povo, do Areião, Vale do Guará, nos 
Municípios de Rio Pardo de Minas, Vargem Grande 
e Montezuma; da Reserva Extrativista de Tamanduá, 
Poções e Riacho dos Machados, em Minas Gerais; de 
Gerais do Calixto, em Buritizeiro; de Barra do Pacuí, 
em Ibiaí; Serra do Cabral; Lassance, Serra do Bicudo, 
Corinto e Corumundaí, em Buenópolis.

Reforço esse pedido para que a solicitação da 
criação dessas reservas seja registrada aqui.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Desculpe-me, mas estou controlando o tempo para 
podermos ouvir todo mundo.

Agora ouviremos a Sra. Marly Ribas. Depois fa-
larão o Sr. Pedro Ponce, o Sr. José de Oliveira e a Sra. 
Elizângela Ribeiro de Aquino.

Com a palavra a Sra. Marly Ribas, de Cocos, 
Bahia.

A SRA. MARLI RIBAS – Bom dia, companhei-
ros e companheiras. Sou do Município de Cocos, na 
Bahia, e sou geraizeira. O Sr. Braulino falava que nós, 
geraizeiros, somos corajosos, mas, diante de tantos 
problemas, parece que não temos mais essa coragem. 
Estamos lá, no meio dos conflitos, e acabamos falando 
muitas vezes para nós mesmos, geraizeiros, porque 
o Ministro disse tantas coisas bonitas – de leis, de 
defesa do cerrado –, e aí, quando acabou e saiu, não 
sabíamos quem poderia tirar as dúvidas e para quem 
perguntar o que fazer.

Estamos lá, no meio dos conflitos de desmata-
mento do cerrado. Ele disse também que, daqui a 40 
anos, não teremos mais cerrado se não barrarmos isso. 
Eu acho um absurdo. Eu já digo que, do jeito que vai 
acelerado o desmatamento, daqui a 5 anos as nossas 
crianças só vão ver nos painéis o retrato do cerrado. 

O desmatamento para o carvão e para o agro-
negócio está acabando com os feixes de pasto, e os 
nossos companheiros que nasceram, foram criados e 
moram lá no cerrado há mais de 200 anos – ou 500 
anos, pode-se dizer – estão sendo encurralados muitas 
vezes nas periferias das cidades e, outras vezes, nas 
beiras dos rios. O desmatamento está acabando com 
todo esse cerrado. O agronegócio está desenfreado lá, 
com tantos agrotóxicos e sem nenhum controle.

E para piorar, essa reserva que fica na beira dos 
rios... basta ver os grandes projetos de hidrelétricas, 
de PCHs, com promessas enganosas para acabar de 
expulsar o povo da beira dos seus rios e acabar com 
suas culturas. Muitos são mortos, e outros se espalham 
por aí porque não têm para onde ir. Tantos ribeirinhos 
estão acabando porque o desmatamento acaba com 

esse bioma, essa caixa d´água que é o cerrado e que 
acaba secando. Como é que esse povo vai ficar?

Para piorar, com tantos e tantos projetos – a indig-
nação porque o tempo é pouco, e não podemos falar 
de tantos problemas que temos –, ainda vem o grande 
projeto da transposição do São Francisco. (Palmas.) 

Então, companheiros, sabemos que alguns Depu-
tados estão querendo defender. E por que existe tanta 
dificuldade para aprovar essa PEC? Por que tanta di-
ficuldade? Deu uma indignação, uma tristeza, quando 
ouvi o Ministro falar umas palavras bonitas. Não fiquei 
alegre. Fiquei foi triste e indignada porque sabemos 
que o Ministro e os Deputados têm conhecimento do 
que acontece no Cerrado. 

Fico emocionada e indignada com a situação 
porque, se eles não soubessem o que acontece no 
Cerrado, nós ainda teríamos um “quê”. Mas se eles 
têm conhecimento do desmatamento e do que está 
acontecendo... e aí vêm as eleições, tornam a voltar 
para a bancada esses Deputados que não querem vo-
tar pela defesa do Cerrado. Isso é muita indignação, 
companheiros. 

Nós, do Cerrado, estamos aí. Quando ouvimos 
palavras bonitas, quando ele disse que há 14 anos 
uma lei está tramitando... Catorze anos já é tempo de 
estar namorando. Já está quase casando. (Risos.) E 
aí vai caducar, e a Casa morre sem que seja aprova-
da essa lei. 

Ouvirmos falar da defesa da Amazônia. Vi tantas 
vezes na televisão a defesa da Amazônia, e cadê a 
defesa do Cerrado? O Cerrado está sendo mais des-
matado do que a Amazônia. A maior parte da água 
doce está vindo do Cerrado, e nós estamos aí, quase 
morrendo de sede.

Ficamos indignados pelo tempo ser pouco. Mas 
era isso que eu queria dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 
Muito obrigado, Sra. Marly Ribas, de Cocos, Bahia.

Com a palavra o Sr. Pedro Ponce, de Poconé, 
Mato Grosso. Depois falará o Sr. José de Oliveira, de 
Uberlândia, Minas Gerais.

O SR. PEDRO PONCE – Bom dia a todos e a 
todas. Em nome dessa plateia, quero saudar e para-
benizar o nosso Deputado Pedro Wilson.

Deputado, sou Pedro Ponce. Sou de uma comu-
nidade tradicional do Estado do Mato Grosso. Essa 
reivindicação que a gente está trazendo aqui, para a 
Câmara, em nome da Rede Cerrado... Eu quero trazer 
assim os problemas que estão dentro do meu Estado 
e dentro de vários Estados do Brasil. Eu sou de uma 
comunidade onde a gente tomava água da cacimba, 
tomava água dos pequenos rios que não eram afeta-
dos. E a gente também fazia alimentação saudável, que 
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era alimentação natural, que era banana, o feijão, o 
arroz, etc. Mas, como hoje o nosso Cerrado está sendo 
muito perseguido pelos grandes plantadores de soja, 
os grandes plantadores de eucalipto, os grandes plan-
tadores de tecas, e as queimadas bravas que estão 
rolando aí, e a gente perde toda essa identidade que 
nós temos de povo do Cerrado.

Mas é por isso que nós estamos aqui, esse mon-
tante de gente aí, colorida, para fazer essa reivindica-
ção aqui em Brasília. Porque é um projeto que está 
rolando há 14 anos, como todo o mundo está falando, 
e não está sendo aprovado. Por quê? Nós queremos 
agora, neste momento, fazer este pedido nosso: que 
essas políticas públicas aconteçam dentro dos Esta-
dos. Na questão da Rede Cerrado aí, na questão desse 
povo tradicional, do povo ribeirinho, dos quilombolas 
e até mesmo a comunidade tradicional, que foi uma 
das comunidades que mais... Ela vem resistindo den-
tro deste País.

Hoje se tem assentamento para todo canto do 
Brasil, mas que resistem mesmo são as comunidades 
tradicionais, que estão em Mato Grosso, que estão em 
Minas Gerais, que estão em Goiás, que estão no Ma-
ranhão e em outros Estados.

Hoje, estamos sendo assim um povo reprimido. 
Nós não estamos tendo direito mais de desfrutar o que 
o nosso Cerrado oferece – oferecia.

Por exemplo, hoje, o agroextrativismo... Lá no meu 
Estado, no meu município, eu trabalho com o baru. E 
há mais outros produtos que o recurso natural oferece 
pra nós, que são a mangaba, o jatobá, a marmelada, o 
próprio cumbaru, que é o forte da nossa região. Esses 
são os recursos naturais que a gente encontrou, achou 
dentro do Cerrado, que está sendo hoje perseguido 
pelos grandes fazendeiros, os grande latifundiários.

Eu quero passar essa reivindicação ao senhor, 
Deputado. Porque de manhã estava lotadinho de De-
putado, mas todos jogaram a carga nos seus ombros. 
Até o próprio Ministro do Meio Ambiente. É uma ver-
gonha vir um monte de plateia dessas, de todos os 
Estados... (Palmas.)

E nós não podermos transmitir o que nós precisa-
mos, o nosso sofrimento para os Deputados, aqui em 
Brasília. Eu estou falando aqui com a plateia e eu vim 
trazer meus problemas para os Deputados e o Governo 
resolverem. Porque eles fazem as leis e mandam para 
os Estados, para massacrar todos nós. (Palmas.)

Precisamos, com urgência, dessa política pública. 
Este povo aqui é todo povo pequeno, que necessita 
dos recursos naturais espalhados no Brasil inteiro. E 
tem meia dúzia de gente aí destruindo os nossos re-
cursos, acabando com as nossas águas, acabando 

com os nossos rios e até mesmo os nossos tipos de 
alimentação.

Ouvi aqui um Deputado falando da questão dos 
remédios medicinais. Nós precisamos daqueles remé-
dios, gente, que estão no nosso Cerrado, aquelas ervas 
que curam o povo. Não são esses remédios que estão 
vindo aí de tal forma matando os nossos indígenas, 
matando os nossos ribeirinhos, matando os nossos 
quilombolas, matando os nossos das comunidades 
tradicionais. É com urgência, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Acolhemos a sua reclamação.

O SR. PEDRO PONCE – Eu acredito muito em 
Deus e no senhor, que vai levar essa demanda pra 
esta Câmara, com muita coragem, com muito fervor, 
e que seja resolvida essa lei pra nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Pode ter certeza.

Obrigado, Pedro Ponce, de Poconé, Mato Gros-
so.

Passo a palavra ao Sr. José de Oliveira, de Uber-
lândia, chamando também Elizângela Ribeiro de Aqui-
no, de Riacho dos Machados, Minas Gerais; Maria de 
Lourdes Criveli, de Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso 
do Sul; Matheus Alves de Melo, da FEAB, e Edith Lo-
pes de Souza, de Barreiras, Bahia. (Palmas.)

O SR. JOSÉ DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos e 
a todas; boa tarde ao Pedro Wilson, grande Deputado; 
eu queria aqui primeiramente fazer um agradecimen-
to e dedicar este VI Encontro dos Povos do Cerrado a 
um grande companheiro nosso. É o primeiro encontro 
que a gente vai fazer sem ele, o grande companheiro 
Vanderlei de Castro, da AGROTEC. Peço uma salva 
de palmas para o companheiro. (Palmas.)

A luta dele não vai acabar enquanto a Rede Cer-
rado existir.

Para falar da PEC do Cerrado, eu acho que tem 
de delimitar algumas coisas. Primeiro, a importância 
constitucional dessa PEC. Alguns podem perguntar: por 
que importância constitucional? Acho que a importância 
constitucional é garantir que, dentro da Constituição, 
esse bioma cerrado seja tratado de igual para igual 
com os outros biomas. Eu acho que, perante a popula-
ção, não há essa distinção. Todo mundo se trata igual. 
Tanto o pessoal da Amazônia como o pessoal do Pan-
tanal trata com o devido respeito, o pessoal que mora 
no cerrado. Mas na legislação não tem esse respeito. 
Nós já vimos processos administrativos de implanta-
ção de usina falando o seguinte: “Nós respeitamos os 
limites de distância dos biomas...” e uma usina sendo 
implantada no cerrado. Então, na legislação ainda não 
tem esse respeito. A importância constitucional dessa 
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PEC é para garantir o respeito ao bioma Cerrado tam-
bém na lei brasileira.

Quanto à importância da biodiversidade é redun-
dante falar aqui. Muitas pessoas já falaram da impor-
tância da biodiversidade do Cerrado e todos nós sabe-
mos disso. Sabemos e não precisa de estudo, porque 
todos aqui vivem no Cerrado, nasceram no Cerrado, 
sabem a importância e a responsabilidade que têm 
com o bioma. Mas a importância da biodiversidade 
do cerrado para... Existem vários livros. As obras da 
professora foram mostradas, temos obras de vários 
companheiros – do companheiro Ricardo Ribeiro, do 
companheiro Mazan – que tratam dessa questão da 
biodiversidade do cerrado, que é muito rica e todos 
nós sabemos.

Importância do cerrado enquanto a produção de 
água doce.

Nós sabemos que parte do Aquífero Guarani, o 
maior aquifero de água doce que há no Brasil, está no 
cerrado. Todos nós necessitamos dele e sabemos da 
importância desse aquífero para todo o nosso País. 
Aprovando essa PEC, garante-se também leis de pro-
teção a esse aquífero.

Outra questão que também acho importante é 
que, aprovando essa PEC, nós teríamos condição... 
Os Ministérios teriam como pensar o zoneamento 
econômico ecológico e não deixar só os zoneamen-
tos econômico-ecológicos estaduais. Porque alguns 
Estados estão fazendo o zoneamento ecológico da 
cana-de-açúcar, mas pensar o zoneamento econômi-
co-ecológico nacional, pensando em todo o território 
nacional, pensando o Cerrado brasileiro como priori-
dade das grandes populações, de toda a população 
que mora no cerrado. É muito importante que essa 
PEC seja aprovada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 

Obrigado, José de Oliveira, de Uberlândia.
Com a palavra a Sra. Elizângela Ribeiro de Aqui-

no, de Riacho dos Machados, Minas Gerais.
A SRA. ELIZÂNGELA RIBEIRO DE AQUINO – 

Boa tarde a todos os companheiros. Para mim, é um 
grande prazer estar aqui com todos vocês.

Gostaria de dizer que estou feliz porque estamos 
aqui, uma grande multidão, mas ainda não é o suficiente. 
Sabemos que viemos aqui, alguns representantes de 
comunidades e outras comunidades ficaram... Muitas 
e muitas pessoas que também têm o mesmo objetivo 
e gostariam muito de estar aqui para ajudar nesta luta 
em defesa do Cerrado, mas não foi possível.

Agradeço ao Deputado, que está nos suportan-
do aqui. Até parece que somos insuportáveis, porque 
todos os que vieram aqui não tiveram a paciência de 

estar conosco até o final. (Palmas.) Por isso agradeço 
ao Deputado. 

Não somos seres insuportáveis, não. Somos pes-
soas de bem que estamos aqui para defender a nossa 
vida (palmas), defender a vida de um povo, de um povo 
velho, de um povo jovem e até a vida dos Deputados, 
porque sabemos que, de um tempo para cá, está todo 
mundo preocupado – a mídia passando na televisão – 
com a questão da água, com a questão ambiental, com 
a questão da natureza, com os desastres ambientais 
que estão acontecendo. Então, acredito que, por isso 
e até por medo da própria morte, alguns estão preo-
cupados com o Cerrado, mas não é totalmente com o 
Cerrado. (Palmas.)

Volto e pergunto ao povo: será que eles estão 
preocupados com o Cerrado ou com sua própria vida? 
Agora se assustaram, agora estão se assustando com 
o Cerrado e começaram a discutir essa questão. Mas 
acredito que estão com medo de perder a própria vida, 
porque sabem que precisam viver e precisam da na-
tureza para isso. 

Também gostaria de agradecer a todos os que 
estão aqui e dizer que temos que unir forças e lutar 
com o mesmo objetivo, porque precisamos viver. Se 
precisamos viver, a vida está no Cerrado, está na na-
tureza.

Também gostaria de dizer àquelas mulheres que 
ficaram lá no assentamento – moro no assentamento 
Tapera, no Município de Riacho dos Machados, e tenho 
orgulho de dizer que sou geraizeira, porque daquele 
pedaço de terra tiro o sustento da minha família e as 
outras famílias que vivem lá também vivem daquele 
pedaço de terra – para não desanimarem, porque a 
luta é grande. Se tenho terra, foi uma luta muito gran-
de. Se outras pessoas também têm terra e vivem da 
terra, não foi fácil. Por essa luta para ter terra e viver 
com dignidade muitas pessoas morreram. Por isso não 
temos que ter medo de falar a verdade e lutar pelos 
nossos direitos.

Gostaria de dizer aos Deputados para realmente 
verem a dificuldade que a gente enfrenta, que os peque-
nos enfrentam. Alguns falaram que talvez isso aconteça 
por falta de conhecimento. E aí falta inteligência ao povo, 
porque, se os Deputados estão aqui, os Senadores e 
o Presidente, fomos nós que os elegemos. (Palmas.) E 
nós temos direito de vir aqui e cobrar, porque é direito 
nosso. É povo grande? É, mas foi eleito pelos peque-
nos, que somos nós. Está na hora de aprender a votar. 
Infelizmente, ainda não aprendemos.

Sofremos no Município de Riacho dos Macha-
dos porque temos uma Prefeita que não apoia e não 
valoriza o pequeno trabalhador rural, mas apoia as 
grandes empresas, como a Rima Florestal. Estamos 
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no assentamento trabalhando agricologia, tiramos o 
sustento das famílias de lá, mas estamos cercados 
pela monocultura. Só o assentamento está trabalhando 
com agricologia, enquanto o município trabalha com 
siderurgia e carvão. 

Temos que fazer uma avaliação muito bem feita, 
companheiras e companheiros, porque não comemos 
carvão nem eucalipto. (Palmas.) Nunca ouvi dizer que 
alguém comesse eucalipto. Vocês já ouviram alguém 
dizer que gente come eucalipto? 

Outro apelo que gostaria de fazer é em relação à 
Amazônia. Vamos defender a Amazônia. Precisamos só 
da Amazônia para sobreviver? (Palmas.) Uma pergunta 
gostaria de fazer: se desmatarmos todo o Cerrado e a 
Caatinga, é possível sobreviver só com a Amazônia? 
É possível? Então, vamos unir forças e lutar pelo Cer-
rado e pela Caatinga, porque cada pessoa precisa do 
seu canto para sobreviver.

Falamos da questão indígena, da questão dos 
quilombolas, e por que não de toda a população? Por 
isso, gostaria de pedir: vamos unir forças e lutar. Um 
Deputado falou que precisamos até vir ocupar aqui. 
E por que não? Vamos, sim. Se é direito nosso e nós 
queremos, nós precisamos viver, nós vamos vir a hora 
que for preciso, porque esse espaço aqui não é de De-
putado e de Senador, não. É nosso também, porque 
eles estão aqui é representando o povo. (Palmas.) Eles 
estão aqui é representando o povo. E, por isso, nós 
temos que lutar. Juntos, nós vamos vencer.

Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Obrigado à Elisângela Ribeiro de Aquino, de Riacho 
dos Machados, Minas Gerais. 

Chamo a Maria de Lourdes Crivelli, o Mateus 
Alves de Melo, a Edite Lopes, o Emir Lucas e a Beni-
valda Santiago, de Cárcere.

Com a permissão da Crivelli, gostaria de trans-
mitir aqui um desabafo da Rosane, porque acho que 
não vai dar para ela falar. Ela fala que os Deputados 
ficam falando de prostituição, trabalho, desmatamento, 
droga, mas que ela, como educadora, fica preocupada 
com o desmatamento do Cerrado, que faz parte da nos-
sa riqueza. “Quando o Cerrado acabar, será que não 
vai aumentar o número de pessoas se prostituindo ou 
mesmo usando drogas? Quero saber o que acham.” 
São palavras da Rosane, que ficam para nossa refle-
xão. (Palmas.)

Maria de Lourdes, de Dois Irmãos do Buriti, Mato 
Grosso do Sul.

A SRA. EDITE LOPES DE SOUZA – A Maria de 
Lourdes não veio. Eu sou Edite Lopes de Souza, da 

Agência Desenvolvimento, que tem uma atuação na 
região oeste da Bahia, no bioma Cerrado. 

Fazemos um trabalho voltado para as comunida-
des tradicionais e geraizeiros. Não é uma tarefa fácil, 
porque as comunidades no nosso Estado não têm 
valor nenhum. São mais importantes os empresários, 
que vêm destruindo o Cerrado e montando seus em-
preendimentos. Só para completar um pouco o que a 
Sra. Marli, do Município de Cocos, colocou, a gente 
está sofrendo agora a regularização da reserva legal, 
porque os fazendeiros, com suas propriedades, des-
mataram toda a Chapada. As únicas áreas verdes que 
existem são áreas de comunidades tradicionais. Nós 
temos quilombolas não reconhecidos e geraizeiros.

E o que acontece hoje? Vários territórios de co-
munidades se transformaram em reserva legal de fa-
zendeiros, como, por exemplo, Brejão, no Município 
de Jaborandi; Couro de Porco, em Correntina; Ponte 
de Mateus, em São Desidério. (Palmas.)

Neste momento, em que o mundo está olhando 
para a conservação e o cuidado com as águas, no 
nosso Estado se investe no BAHIABIO, que é toda 
uma infraestrutura de escoamento de produção, com 
hidrovias, ferrovias, PCHs, barragens. Nesses lugares, 
estão expulsando o povo, porque as indenizações são 
irrisórias.

Por outro lado, também faço parte da diretoria 
colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco. Muito se fala em revitalização do rio. No 
entanto, olhem o que está acontecendo com a nossa 
caixa-d’água. Aqui se falou do Aquífero Guarani, mas 
nós temos o Aquífero Urucuia. O que está sendo fei-
to para cuidar desse Aquífero? Estamos no oeste da 
Bahia enviando para o Rio São Francisco em torno de 
30% de suas águas, 25% a 30%. E a gente está assis-
tindo, no dia a dia, à morte progressiva de muitos cor-
pos d’água e de muitos rios. Então, esses projetinhos 
pontuais de revitalização não resolvem.

De um modo geral, em Tocantins, Maranhão, 
Bahia, existe um monte de recurso sendo disponibili-
zado para a infraestrutura do agronegócio. No entan-
to, nenhum cuidado tem sido tomado no cuidado com 
as populações. 

É importante que essa PEC seja aprovada, mi-
nha gente! Catorze anos não são 14 dias. E o moni-
toramento, por si só, não vai resolver. A gente precisa 
de barrar tudo isso. Precisamos de moratória para o 
Cerrado já. 

Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado à Edite Lopes de Souza, de Barreiras, 
Bahia. 
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O Mateus, a Maria de Lourdes e o Emir não 
compareceram. O Mateus está aí? (Pausa.) Depois 
do Mateus, a Benivalda.

O SR. MATEUS ALVES DE MELO – Bom dia, 
companheirada. (Bom dia!) 

Os resistentes ficaram aqui até o final Observa-
mos que a plateia já vai cansando e vai saindo. Peço 
uma salva de palmas para os resistentes, que estão 
até o final participando (palmas), fazendo o debate, 
mostrando a sua voz aqui no Congresso. Acho que 
todos vieram para cá para serem ouvidos. Infelizmen-
te, não foi possível. Só o Deputado Pedro Wilson ficou 
aqui até o final. Mas vamos lá.

Eu represento aqui a FEAB, que é a Federação 
dos Estudantes de Agronomia do Brasil. O movimen-
to estudantil também está presente aqui, na luta com 
vocês, junto com os povos do Cerrado, em defesa da 
PEC do Cerrado. 

Faço parte, em Montes Claros, na Universidade 
Federal de Minas Gerais, de um grupo chamado NAS-
CER, que é o Núcleo de Agricultura Sustentável do 
Cerrado, no qual realizamos várias atividades. Estou 
citando o NASCER como exemplo, porque há grupos 
como esse em várias universidades de todo o Brasil 
que vêm fazendo essa resistência, tentando levar para 
dentro da universidade as pautas dos povos tradicio-
nais do Brasil, não só do Cerrado, mas da Caatinga, 
dos Pampas, de todos os povos esquecidos. 

Para a universidade, a grosso modo, vocês não 
existem. Toda essa matriz tecnológica, que destrói o 
Cerrado, destrói a natureza do Brasil, destrói os povos 
do Brasil, grande parte dela é pensada, é fabricada na 
universidade para, depois que de formados, implemen-
tarmos isso no campo. (Palmas.)

Digo a vocês que vários estudantes estão, sim, 
na luta, já entenderam esse processo e estão organi-
zados no Brasil para contrapor esse modelo do agro-
negócio e para defender os interesses dos povos, das 
populações.

Eu gostaria que levantasse a mão aqui quem já 
entrou dentro de uma universidade. (Pausa.) Pois é, a 
universidade é pública, é do povo. Quem paga para es-
tudarmos lá são vocês. Depois nos formamos para tra-
balhar para as grandes empresas, destruindo a vida de 
vocês. Essa é a realidade colocada hoje. (Palmas.)

Não sei se vocês estão percebendo, mas acho 
que temos de repensar um pouco esse processo de 
democracia que vivemos no Brasil, essa democracia 
representativa. Elegemos um camarada, que vem para 
cá. E achamos que ele vai nos representar! Já estou 
careca de ver o que acontece. Há mais de 20 anos 
que, depois que ele está aqui, só pensa no próprio 
umbigo, dá um pé na bunda de todo mundo, só defen-

de o que é dele e deixa o povo para lá. Quando chega 
perto das próximas eleições, ele faz uma visitinha às 
comunidades para arrecadar mais alguns votos, para 
ver se continua.

Companheirada, temos de começar a repensar 
isso. Temos que estar organizados. Hoje em dia, temos 
dificuldades na comunidade para organizar o povo. O 
povo está muito iludido. Marcamos uma reunião com 
a comunidade, mas é difícil ir todo mundo. O pessoal 
não vai, porque está preocupado com isso, com aquilo, 
e não acredita mais nas decisões políticas tomadas. 
Temos que começar a repensar isso. Temos que estar 
com o pessoal organizado. Se dissermos que haverá 
uma organização aqui em Brasília, é para vir todo mun-
do, mais de mil pessoas. Se tiver que ir para qualquer 
lugar fazer mobilização, defender os direitos, o povo 
está organizado e está consciente, entendendo o que 
fará. Acho que está faltando muito isso hoje.

Companheirada, essa nossa luta hoje – estamos 
reivindicando a proteção do Cerrado – é um pedaci-
nho de uma luta muito maior. Estamos lutando para 
transformar toda essa sociedade, lutando por um Brasil 
mais justo, mais igualitário não só no Cerrado, mas na 
cidade, para todo mundo. Uma elite bem pequena go-
verna hoje todo o resto do Brasil, passando por cima de 
todo mundo. Quem tem a força, gente, quem comanda 
este País, quem produz as riquezas deste País não é 
essa elitezinha; não, é o povo. E o povo não participa, 
depois, da divisão dessas riquezas. Então, nós temos 
que repensar esse processo. 

Pego um gancho na fala do Ministro Carlos Minc, 
que colocou para nós que pagará às populações tradi-
cionais para consertarem o que as grandes empresas 
destruíram. Temos que pensar nisso bem conscientes, 
porque, se pararmos para pensar, o Governo financiou 
essas empresas para virem para cá. O Governo des-
truiu a natureza, destruiu os ambientes de vocês, os 
nossos ambientes aqui do Brasil, para levar todas as 
riquezas para fora do País. Agora, o Governo também 
está pagando novamente para vocês consertarem isso. 
(Palmas.) Onde ficam as empresas nisso? Quem tem 
de pagar toda essa palhaçada, que foi construída, são 
as empresas, e não o dinheiro público, que sai do nos-
so bolso quando pagamos imposto todo mês. 

Companheirada, digo que lugar de estudante não 
é só na escola. Lugar de estudante é na luta, junto com 
o povo, onde o povo estiver. (Palmas.)

Obrigado, companheiros. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – 

Muito obrigado ao Mateus Alves de Melo, da Federação 
dos Estudantes de Agronomia do Brasil, de Montes 
Claros, Minas Gerais.
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Com a palavra Emir Lucas, de Barão de Melga-
ço, Mato Grosso.

O SR. EMIR LUCAS – Deputado, quero parabe-
nizá-lo pela iniciativa dessa emenda. V.Exa. está de 
parabéns, primeiro, por defender esta bandeira nesta 
Casa de leis, no Parlamento do nosso País. Também 
quero parabenizar as pessoas presentes, todos os en-
gajados nesta luta, com o mesmo objetivo.

V.Exa. está com quantos mandatos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Este é o terceiro.
O SR. EMIR LUCAS – V.Exa. trabalha e por isso 

está aqui. Tenho certeza de que irá continuar muito 
mais nesta Casa de leis.

Quero dizer ao povo brasileiro que eu me sinto 
envergonhado. Também sou Parlamentar, estou no meu 
segundo mandato. Fui, por duas vezes, um dos mais 
votados do meu município. Sou da região pantaneira 
de Poconé. Nasci em Barão e resido em Poconé.

Uma grande área do nosso município, no nosso 
Cerrado, está ocupada por agricultores familiares. Mas 
quero dizer que para mim, como Vereador do meu Mu-
nicípio, é vergonhoso um projeto de lei tramitar 14 anos 
na Câmara Federal deste País. (Palmas.)

Foi apresentada uma emenda do Deputado. In-
clusive queremos parabenizá-lo. Depois de ela ser 
votada na Câmara dos Deputados, será apreciada no 
Senado, que é quando teremos uma outra bandeira, 
pois teremos que conseguir os votos dos Senadores. 
Depois, teremos ainda que pedir penico para o Presi-
dente da República sancionar a lei, porque senão todo 
o trabalho irá por água abaixo.

Por isso, senhores, temos que estar muito uni-
dos nesta luta, muito engajados. Muitos encontros 
como este ainda vão acontecer, e é disso que temos 
que tratar. Cada representante comunitário, cada líder 
comunitário, cada líder político deve encaminhar uma 
moção até de repúdio aos representantes federais de 
nosso Estado. Sinto-me envergonhado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Todos os Deputados foram convidados.

O SR. EMIR LUCAS – Do nosso Estado há 7 
representantes aqui, mas, desses 7, 5 representam 
os plantadores de soja do meu Estado. É o Estado 
que tem o maior rebanho de gado, a maior produção 
leiteira. A maior produção de soja do mundo também 
está em Mato Grosso, onde, além de enfrentarmos 
os plantadores de soja, os grandes criadores de boi, 
estão também aqueles que mais o destroem, que são 
os garimpeiros. Então, não é fácil para esse povo estar 
cada dia mais espremido nas comunidades tradicionais, 
gritando. O líder maior do nosso Estado, o Governador 
Blairo Maggi, que deveria dar um apoio maior às pesso-

as que vivem no Cerrado, deixa a desejar. Além disso, 
temos os grandes empresários que ocupam as nossas 
áreas pantaneiras, que perseguem e pressionam os 
ribeirinhos para saírem de lá. Quando eles vão para a 
parte alta do nosso município, também são despejados 
pelos grileiros das grandes fazendas, os perseguidores 
dos agricultores familiares. Então, só resta gritar um 
socorro para o Congresso Nacional.

Graças a Deus temos aqui dentro o senhor, que, 
se Deus quiser, vai ser um porta-voz desse povo sofrido, 
desse povo que, tenho certeza, junto com o senhor., 
não irá decepcionar o seu Estado nem os demais Es-
tados. Esta lei será aprovada.

Ao ouvir as palavras dos Deputados que me ante-
cederam, ficou bem claro que não há votos suficientes 
para aprovar essa matéria. Infelizmente, quem defende 
a bandeira do Cerrado é a minoria. Então, vamos de-
pender de uma grande mobilização de representantes 
de cada região, de cada Estado nesta Casa de leis.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado, Vereador Emir Lucas, de Barão de Mel-
gaço, Mato Grosso.

Com a palavra Benivalda Santiago de Castro, de 
Pantanal, Mato Grosso.

A SRA. BENIVALDA SANTIAGO DE CASTRO 
– Boa tarde a todos. Como disse o Deputado Pedro 
Wilson, estou muito feliz de estar participando deste 
evento. Mas também estou triste porque o Deputado 
Pedro Wilson ficou aqui para nos atender e os outros 
foram embora. Como disseram os companheiros, só 
ficaram as placas com os nomes. Se fosse pela mi-
nha vontade, todos os Deputados da Câmara Federal 
estariam aqui para ouvir o que nós temos para dizer. 
(Palmas)

A maioria dos companheiros e das companhei-
ras já saiu. Mas Jesus diz que “onde dois ou mais 
estiverem reunidos em meu nome, estou no meio de 
vós”. (Palmas.) 

Portanto, agradeço a todas as companheiras e a 
todos os companheiros que ficaram no auditório.

Faço parte da Associação de Mulheres Agricul-
toras Familiares de Araras do Pantanal e também sou 
Diretora da Rádio Comunitária Voz do Cerrado.

Quero dizer que nós, que somos do Cerrado, 
estamos contentes por participarmos desta audiên-
cia pública. Nós queremos uma política de proteção e 
conservação do Cerrado. Se a PEC não for aprovada, 
o Cerrado vai acabar.

Quero pedir ao nosso Deputado que lute para 
que o Cerrado fique vivo. O povo que vive lá necessita 
muito do Cerrado.
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É muito triste ouvir o barulho das motosserras 
acabando com o Cerrado. O Deputado Edson Duarte 
disse que há muita gente que vive no Cerrado, mas 
não se criou lá.

Eu, por exemplo, já morei no Estado da Bahia. 
Naquelas caatingas, fui uma lutadora, trabalhei com o 
pé no chão, quebrei coco ouricuri. Hoje estou no Estado 
de Mato Grosso, que considero minha terra. Vou falar 
o português claro: é uma pouca vergonha, é uma falta 
de respeito o que estão fazendo com o nosso Cerrado, 
com a nossa Caatinga. (Palmas.) 

Não tenho medo de dizer: comparo a devastação 
do Cerrado brasileiro, do Cerrado mato-grossense, das 
Caatingas de Minas Gerais, da Bahia e de outros Esta-
dos, a uma doença, a um câncer que está corroendo a 
pessoa. A devastação do Cerrado, comparo a isso. O 
câncer, quando se alastra, enquanto não mata, causa 
muita dor. A mesma coisa acontece com o Cerrado.

Gente, pelo amor de Deus! Quero pedir, em nome 
das companheiras – há muitas pessoas de lá e de 
outros lugares –, pelo amor de Deus, Deputado, e os 
outros que já saíram – a audiência deve ser gravada 
–, tomem providências, senão vai morrer todo mundo. 
E nós não queremos isso. (Palmas.) Deus nos deu a 
vida. A natureza é tão bonita! O povo não está saben-
do preservá-la.

Que pouca vergonha, que falta de respeito! (Pal-
mas.)

Muito obrigada. Boa tarde a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado, Benivalda Santiago, de Cáceres, Mato 
Grosso. 

Farão uso da palavra Wellington Brito, de Buriti-
zeiro, Minas Gerais; Samuel Brito; Luís Carrazza; Elias 
Pereira dos Santos, de Santa Lúcia, Mato Grosso do 
Sul; Eliseu Lopes, de Guarani, Mato Grosso; Paulo 
Garcia, da Rede de Integração Verde; Cirilo dos San-
tos, da Associação do Quilombo Kalunga. 

Samuel Brito. Depois do Samuel, usarão a pala-
vra o Luís Carrazza, o Elias Pereira, o Eliseu Lopes, o 
Paulo Garcia e o Cirilo dos Santos.

Estamos prestes a encerrar esta audiência pú-
blica. Peço desculpas a todos, mas acho muito impor-
tantes esses depoimentos, que estão sendo exibidos 
ao vivo na TV Câmara. 

No final, se alguém quiser, vamos fazer uma cena 
aqui. Vamos só encerrar os trabalhos para que todos 
venham aqui para cima para termos uma grande cena 
da luta do Cerrado, porque, mesmo com os problemas, 
vamos à luta e vamos ganhar essa luta. (Palmas.)

O SR. SAMUEL BRITO – Com certeza. Espera-
mos ser vitoriosos.

Boa tarde a todos. Boa tarde, gente!

(Apupos nas galerias.)
O SR. SAMUEL BRITO – Agora senti que, mes-

mo sendo poucos, ainda temos voz.
Quero, inicialmente, repudiar a postura dos po-

líticos que estiveram presentes, que ocuparam boa 
parte do tempo desta audiência pública e não fica-
ram para ouvir o povo, que é quem tem o que falar 
do Cerrado.

Acho que temos que situar a questão da PEC 
do Cerrado no contexto da discussão da soberania 
do País. O bioma Cerrado é importantíssimo e funda-
mental para o País.

Se houvesse interesse real do Estado brasilei-
ro, dos governos, dos políticos no Cerrado, a PEC do 
Cerrado já teria sido aprovada.

Infelizmente, está aí a luta do Deputado Pedro 
Wilson e outros, há 14 anos, à espera de que a PEC 
do Cerrado e da Caatinga seja votada. Isso é um ab-
surdo.

No mais, acho que a discussão sobre o Cerrado 
passa pela discussão do modelo de desenvolvimento 
existente hoje no Brasil. Na agricultura, o modelo he-
gemônico e devastador é o modelo do agro-hidrone-
gócio, que tem por trás, além de todo o interesse dos 
ruralistas, dos grandes grupos econômicos, do capital 
internacional, a conivência do Estado brasileiro.

Hoje o agronegócio está falando de um território 
chamado “Mapitoba”: Maranhão, Piauí, Tocantins e 
Bahia. Diante de toda essa discussão acerca do des-
matamento zero, os olhares do agronegócio se voltam 
para o bioma Cerrado. O povo do Cerrado já sofre mui-
to com todo o processo de degradação do bioma. Se 
não conseguirmos barrar esse processo – não basta 
monitorá-lo, como propõe o Ministro Carlos Minc –, o 
povo do Cerrado poderá ser extinto.

Muitas vezes se fala do Cerrado com os olhos 
voltados apenas para a questão ambiental. Esquece-se 
do social. O que existe de cerrado preservado hoje no 
Brasil deve-se às pessoas que estão aqui, o povo “ge-
raizeiro”, os beiradeiros dos rios do cerrado. Esse povo 
é a maior riqueza do Cerrado. E é ele que vai ter que 
bater o pé, fazer uma luta concreta no enfrentamento 
direto desse modelo que degrada o Cerrado.

Vamos lá. Só com muita luta conseguiremos sal-
var o Cerrado e seu povo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 
– Obrigado, Wellington Brito, de Buritizeiro, Minas 
Gerais. 

Quero registrar o desabafo de Malvina, de Caná-
polis, Bahia: “Por que Canápolis, da Bahia, não está 
cadastrada no seminário? Nós sofremos muito. Somos 
nordestinas sofredoras, precisamos muito das cister-
nas. Passamos a ter sede. Muito obrigada”.
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Um abraço à Malvina, de Canápolis, Bahia.
Com a palavra o Paulo Garcia.
O SR. PAULO GARCIA – Boa tarde aos guer-

reiros que restaram.
Gostaria de trazer mais uma consideração a essa 

discussão sobre a PEC do Cerrado e da Caatinga.
Antes, gostaria de “agradecer” aos nobres Deputa-

dos que deram o ar da graça aqui e foram embora des-
respeitosamente: Dr. Roberto Rocha, Domingos Dutra, 
Fernando Ferro, Edson Duarte, Rodrigo Rollemberg e 
o nobre Ministro da liberação, Carlos Minc.

Há 14 anos essa PEC está circulando nesta Casa. 
Esta audiência é uma prova de que vai levar mais 14 
anos para ser aprovada se não fizermos nada em prol 
dela. É um desrespeito, ficamos só nós e o Pedro Wil-
son. Mas tudo bem.

Venho de Alto Paraíso, na Chapada dos Veado-
res, Sou da Rede de Integração Verde. Vim aqui para 
prestar esclarecimentos. Falamos de água. Moramos 
numa área de nascente, uma das principais nascentes 
do Rio Tocantins. 

Esse mapa que vocês estão vendo é da nossa 
região, que compreende 5 Municípios: Alto Paraíso, São 
João da Aliança, Colinas, Cavalcante e Água Limpa.

Nessa área de nascente riquíssima estavam pre-
vendo 22 PCHs, que agora eles dizem que são alterna-
tivas. Dizem que a PCH é uma alternativa de energia, 
mas não é. A PCH causa tanto impacto quanto uma 
grande hidrelétrica. 

Para vocês terem uma ideia, Alto Paraíso tem o 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a APA 
do Pouso Alto, várias RPPNs, é reserva da biosfera. 
E eles estão querendo fazer 8 pequenas hidrelétricas 
na nossa região. 

Então, fazemos um apelo para que nossa região 
seja olhada. Não que ela seja mais importante que as 
outras, mas estamos falando de uma área de nascentes, 
de água pura, de nascente do Tocantins. Eles acabaram 
com a calha do Tocantins com as hidrelétricas gran-
des. Agora querem encher nossa região de pequenas 
hidrelétricas. São 8. Fazemos uma moção, pedimos ao 
Pedro Wilson para nos ajudar nessa história. 

O Governo está pecando demais, está vindo com 
um modelo – todos já disseram – superultrapassado, 
com grandes usinas, transposição do São Francisco. 
Pergunto: o compromisso do Governo é com quem, na 
verdade? Porque ele fica passando a mão na cabeça 
do povo, mas a gente está com as mesmas dificulda-
des há 10 anos. O Governo atual entrou e não mudou 
nada, gente, nada. Está pior. Acho que está pior.

Precisamos fazer uma grande movimentação 
amanhã. Temos que invadir um ministério desses, fazer 
um movimento maior, algo maior. O que aconteceu? 

Os Deputados esvaziaram a audiência pública, foram 
embora, não vai rolar mais nada. 

Era só isso que eu tinha a dizer. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado ao Paulo Garcia. 
Eliseu Lopes, Elias Pereira e Luiz Carrazza não 

estão mais presentes. 
Informo a vocês que convidei uma amiga minha, 

Solange, que homenageio neste momento. Ela era es-
posa do Vanderlei de Castro, que foi um grande am-
bientalista, lutou na Amazônia, no Cerrado, e faleceu 
recentemente. Uma salva de palmas, mais uma vez, 
para o Vanderlei. 

Registro também a luta da AGROTEC, de Diora-
ma, cujos Prefeito e Vereadores estiveram presentes 
a esta audiência.

É muito importante a manifestação na política. 
Mas não podemos ser meros eleitores, que elegem e 
depois não cobram dos eleitos. Precisamos cobrar dos 
Deputados, cobrar do Pedro Wilson. Não estou fazen-
do aqui nenhum favor a vocês, estou aqui em razão 
de compromisso de mandato, um mandato a favor do 
Brasil – todos nós juramos de forma igual. 

Concedo a palavra ao último orador, Cirilo dos 
Santos Rosa.

O SR. CIRILO DOS SANTOS ROSA – Boa tarde 
a todos e a todas. 

Meu nome é Cirilo dos Santos Rosa. Sou Presi-
dente de uma Associação chamada Quilombo Kalunga, 
3 Municípios que se unificaram em um só território.

Somos uma população de mais de 6 mil habitan-
tes. Estou aqui falando em nome desses 3 Municípios, 
que são Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. 

Quero agradecer ao Deputado Pedro Wilson, que 
sinto ser um grande guerreiro pelos quilombolas e por 
toda a Nação brasileira, o único que marca presença 
neste seminário. 

Parece que ele não é racista. Uma pessoa que 
tem garra, faz reivindicações, ouve as reivindicações 
dos quilombolas e de toda a população, que tem com-
promisso com a sociedade, merece nosso crédito. Não 
é só na época de eleições que podemos acreditar nele, 
mas em todos os momentos.

Reivindico também não só as terras do quilombo 
dos Kalungas, mas de outros quilombos também. Nós, 
kalungas, somos exemplo disso, somos um tesouro 
para as pessoas ganharem dinheiro. Não digo todos, 
mas boa parte dos que se dizem responsáveis pelos 
quilombos. Eles ganham dinheiro em cima da nossa 
miséria. Enquanto vivemos na miséria, eles ganham 
recursos que seriam para nos beneficiar, para regula-
rizar nossas terras para termos sossego, para sairmos 
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da escravidão. Mas continuamos lutando, reivindican-
do nossas terras. 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à nossa 
comunidade, Engenho Doido, no Município de Caval-
cante, em 12 de março de 2004. Lá, disse que assi-
nou com o Governador Marconi Perillo compromisso 
para que até o final de 2006 fossem regularizados 
todos os territórios quilombolas no Município de Ca-
valcante, Monte Alegre e Teresina. O Programa Luz 
para Todos estaria contemplado em todas essas co-
munidades. Mas não saiu dali de onde ele deixou. Se 
ele não sabe ainda, é bom que fique sabendo a partir 
desta reivindicação e cobre esse trabalho das pesso-
as que estão lá dentro, que estão enganando os qui-
lombolas e o próprio Presidente Lula. Ele está sendo 
enganado, assim como nós. Eles estão dizendo que 
estão fazendo esse serviço, que estão cumprindo es-
sas reivindicações, essas políticas públicas, que estão 
sendo feitos investimentos para as comunidades, mas 
esses investimentos não estão chegando até nós. O 
porquê disso eu não sei.

Queremos que sejam regularizadas as nossas 
terras imediatamente, porque o mandato do Presiden-
te está vencendo e, se vencer o seu mandato, nós não 
sabemos se vamos ter as nossas terras regularizadas. 
Acabou o problema do Cerrado, não vai acontecer essa 
vitória também, porque, para acontecer a vitória com o 
Cerrado, tem que haver regularização fundiária em todas 
as comunidades quilombolas, porque nós, quilombolas, 
sabemos preservar o Cerrado. Estando o Cerrado nas 
nossas mãos, sabemos preservá-lo, porque é nossa tra-
dição trabalhar com o Cerrado de maneira sustentável, 
sem degradar, sem poluir, sem usar veneno. 

Por isso, eu, em nome da Associação do Qui-
lombo Kalunga e em nome de todas as comunidades 
quilombolas, peço que fiquemos unidos. Vamos cobrar 
primeiro a regularização fundiária das terras quilombo-
las, para sermos felizes, para sairmos da escravidão. 
Só assim teremos acesso a recursos que vêm do banco 
para trabalharmos, porque nem a isso temos direito, 
às verbas dos bancos para os pequenos agricultores 
familiares. Não temos acesso a esses benefícios porque 
não temos a regularização das terras definida.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) 

– Obrigado ao Cirilo e a todos que participaram desta 
audiência. Renovo o convite para, no começo da noite, 
participar da abertura do VI Encontro dos Povos do Cer-
rado, no Memorial dos Povos Indígenas, no Eixão, logo 
acima do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

Agradeço pela ajuda de todos os assessores 
da TV Câmara, das Comissões de Legislação Partici-
pativa e de Meio Ambiente. Agradeço ao Ricardo e à 

Solange, da AGROTEC. A homenagem que fiz a ela 
estendo a todas as mulheres. Agradeço pela presença 
de todas e de todos.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente audiência pública, antes convocando os senho-
res membros para a reunião ordinária designada para a 
realização de audiência pública para debater os limites 
máximos para o spread bancário, matéria constante da 
Sugestão 129, do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa 
das Relações de Consumo – IBDEC, a realizar-se no 
dia 15 de setembro, terça-feira próxima, às 14h30min, 
em plenário a ser informado oportunamente.

As notas taquigráficas desta audiência pública 
serão oportunamente remetidas às entidades.

Muito obrigado pela participação de todos. Peço 
desculpas por algum atendimento insatisfatório. Saú-
do todos vocês. Este é um momento forte, não só na 
luta pelo Cerrado, pela democracia, pela paz, mas na 
luta para que esta seja uma Pátria de todos os brasi-
leiros – da cidade, do campo, do Cerrado e dos ser-
tões, que tanto amamos, e das águas emendadas do 
Centro-Oeste brasileiro.

Muito obrigado e boa tarde. (Palmas.)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em trinta de setembro de dois mil e nove, deixou 
de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado por falta de quó-
rum. Assinaram o livro de presença dos Deputados Marina 
Maggessi – Presidente; Antonio Carlos Biscaia, Bispo Gê 
Tenuta, Capitão Assumção, Domingos Dutra, Francisco 
Tenorio e Neilton Mulim – Titulares; Hugo Leal e Paes de 
Lira – Suplentes. O Deputado Raul Jungmann justificou au-
sência, por estar em Missão Oficial, e o Deputado William 
Woo apresentou escusas pela ausência à reunião. E, para 
constar, eu                  , Kátia da Consolação dos Santos 
Viana, Secretária, lavrei o presente Termo.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÔES DE RELATORES
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria:
Ao Deputado Lira Maia
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PROJETO DE LEI Nº 5.665/09 – do Poder Exe-
cutivo – que “institui a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária – PNATER, cria o Programa Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultu-
ra Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, e dá 
outras providências”.

Ao Deputado Zonta
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 104/09 – do Sr. Valdir Colatto – que “propõe que a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural adote as medidas necessárias 
para que seja realizado ato de fiscalização e controle 
dos procedimentos administrativos e eventuais exces-
sos e omissões por parte do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária – INCRA, nas relações 
contratuais com o Instituto de Orientação Comunitária 
e Assistência Rural – Inocar e outras entidades não 
governamentais que estejam envolvidas nos processos 
de georreferenciamento de imóveis rurais, fomento da 
agricultura em assentamentos rurais e outras ativida-
des correlatas”.

Sala da Comissão, 30 de setembro de 2009. – 
Deputado Fábio Souto, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÕES DE RELATORES 
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria:
Ao Deputado Albano Franco
PROJETO DE LEI Nº 5.702/09 – da Comissão 

Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise 
Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas 
ao Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Indústria. – que “estabe-
lece medidas de estímulo transitório ao investimento, 
altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 
2007, e dá outras providências”.

Ao Deputado Edson Ezequiel
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nº 85/09 – do Sr. Leandro Sampaio – que “propõe que 
a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com auxílio do Tribunal de Contas da 
União, promova fiscalização e auditoria nos contratos 
de concessão e exploração da BR-040, pela empresa 
CONCER”.

Ao Deputado Guilherme Campos
PROJETO DE LEI Nº 5.451/09 – da Comissão 

de Legislação Participativa – (SUG 128/2009) – que 
“regulamenta as profissões de Promotor de Vendas e 
de Demonstrador de Mercadorias”.

Ao Deputado João Maia

PROJETO DE LEI Nº 2.034/07 – do Sr. Rogerio 
Lisboa – que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto 
de 1997, que “dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providên-
cias””. (Apensado: PL 2296/2007)

Ao Deputado Jurandil Juarez
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 462/09 

– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera 
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 500/09 
– do Sr. Enio Bacci – que “acrescenta novo parágrafo 
4º ao art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.802/09 – do Senado Federal – que “aprova a Progra-
mação Monetária relativa ao 3º trimestre de 2009”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.803/09 – do Senado Federal – que “aprova a Pro-
gramação Monetária para o 2º trimestre de 2009”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 506/09 
– da Comissão Especial destinada ao exame e a avalia-
ção da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular 
propostas ao Poder Executivo e ao País, especifica-
mente no que diz respeito à repercussão no Comér-
cio. – (PLP 399/2008) – que “altera, para as empresas 
exportadoras, o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte de que trata a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 508/09 
– da Comissão Especial destinada ao exame e a ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, for-
mular propostas ao Poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão no 
Comércio. – que “dispõe sobre a ampliação das ações 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES voltadas ao financiamento às expor-
tações de bens e serviços brasileiros, estabelecendo 
as condições para que realize operações de seguro 
de crédito à exportação e contratações de resseguro 
e co-seguro em virtude dessa atividade”.

Ao Deputado Osório Adriano 
PROJETO DE LEI Nº 5.731/09 – do Senado Fe-

deral – Paulo Otávio – (PLS 136/2003) – que “altera 
as Leis nºs 8.218, de 29 de agosto de 1991, e 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para permitir 
a produção e a guarda da escrituração em meio ele-
trônico”.

À Deputada Rebecca Garcia



Outubro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 54279 

PROJETO DE LEI Nº 5.831/09 – do Sr. Beto 
Faro – que “dispõe sobre a proibição da produção, 
importação e comercialização de embalagens, equi-
pamentos e outros produtos para lactentes e crianças 
da primeira infância que contenham em suas compo-
sição a substância química BISFENOL-A (BPA), e dá 
outras providências”.

Ao Deputado Renato Molling
PROJETO DE LEI Nº 32/99 – do Sr. Paulo Ro-

cha – que “cria o balanço social para as empresas que 
menciona e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2009. – 
Edmilson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nesta data, a seguinte designação de re-

latoria:
Ao Deputado Albano Franco
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.805/09 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 155/2009) – que “aprova o 
texto da Convenção Relativa à Admissão Temporária, 
também conhecida como “Convenção de Istambul”, 
celebrada em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas”.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2009. –  
Edmilson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de re-

latoria:
Ao Deputado Celso Russomanno
REPRESENTAÇÃO Nº 8/2007, WILSON GAN-

DOLFO FILHO – Apresenta denúncias de possíveis 

irregularidades de desvio indireto de verbas públicas, 
desmandos e procedimentos irregulares realizados 
dentro do instituto do coração do hospital das clínicas 
da faculdade de medicina da universidade de São 
Paulo – Incor.

Sala da Comissão, 30 setembro de 2009. – 
Deputado Silvio Torres, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 17 de setembro 
de 2009, publicado no Diário da Câmara dos Deputa-
dos do dia 18 subsequente, que nomeou VANESSA 
CARVALHO VIEIRA para exercer, no Gabinete do Pri-
meiro-Secretário, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 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, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DANIELLE GURGEL CURRLIN 
PERPETUO para exercer, no Gabinete do Primeiro-
Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 30 de setembro de  2009. 
– Marco Maia, Presidente em exercício.
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José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Elizeu Aguiar - PTB
José Maia Filho - DEM
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM



Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR

José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB



Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB



Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - S.PART.
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB

Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim

Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Márcio Marinho
Nazareno Fonteles Nilson Mourão
Nelson Meurer Paulo Piau
Odílio Balbinotti Rose de Freitas

Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado

Fábio Souto Carlos Melles vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra

Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
João Oliveira vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio

Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Washington Luiz Neudo Campos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Valtenir Pereira

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432



FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Márcio Marinho
Paulo Roberto Pereira Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Wilson Picler

Rodrigo Rollemberg
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Uldurico Pinto 1 vaga
PV

Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do

PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)

1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marçal Filho José Guimarães
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Marcelo Itagiba Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa Maria do Rosário
Mauro Benevides Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho Maurício Rands
Nelson Trad Mauro Lopes
Osmar Serraglio Miguel Corrêa
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Manoel Ferreira Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Maluf Paulo Rattes
Regis de Oliveira Ricardo Barros
Rubens Otoni Sandes Júnior
Sérgio Barradas Carneiro Sandro Mabel
Tadeu Filippelli Wilson Santiago

Vicente Arruda (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes



Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado

Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Sergio Petecão
Valtenir Pereira Silvio Costa
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Luiz Bittencourt Roberto Britto
Neudo Campos Sandes Júnior
Tonha Magalhães Sérgio Barradas Carneiro
Vinicius Carvalho Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wellington Roberto

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Wladimir Costa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo José Airton Cirilo
Francisco Praciano Jurandy Loureiro
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro

José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)



(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga

1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Chico Abreu
Bel Mesquita Elismar Prado
Carlos Abicalil Emiliano José
Fátima Bezerra Eudes Xavier
Gastão Vieira (Licenciado) Fernando Nascimento
Iran Barbosa Geraldo Resende
João Matos Jairo Carneiro
Joaquim Beltrão José Linhares
Joseph Bandeira Marcelo Almeida
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário Osmar Serraglio
Neilton Mulim Pedro Wilson
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo vaga do

PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Raul Henry vaga do PV

Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Pinto Itamaraty Luiz Carlos Setim
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Narcio Rodrigues

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professor Ruy Pauletti

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago Severiano Alves
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628



FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho

Julio Semeghini Nelson Proença vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Pereira da Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)

3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno
Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez Rodrigo Rocha
Loures

Leonardo Monteiro Sabino Castelo
Branco

Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado



PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim

Gervásio Silva Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eduardo da Fonte Edinho Bez
Eduardo Valverde Edio Lopes
Ernandes Amorim Edson Ezequiel
Fernando Ferro Jilmar Tatto
Fernando Marroni João Pizzolatti
Jorge Boeira Leonardo Quintão
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Luiz Bassuma

José Santana de Vasconcellos Maurício Quintella Lessa
Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Eugênio

Luiz Fernando Faria Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Lima Simão Sessim
Nelson Bornier Solange Almeida
Rose de Freitas Tatico

Vander Loubet (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS Silvio Costa

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá



Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Paulo Pimenta

(Dep. do PV ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga) Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado Antonio Carlos Mendes
Thame

Francisco Rodrigues Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (S.PART.)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Neilton Mulim Lincoln Portela
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Itagiba

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Marcelo Melo
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Gonzaga Patriota vaga do

PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
S.PART.

Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do

PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita

Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Cida Diogo
Chico D'angelo Geraldo Pudim
Darcísio Perondi Íris de Araújo
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pepe Vargas
Henrique Fontana vaga do

PSDB/DEM/PPS Roberto Britto

Jofran Frejat Simão Sessim
José Linhares Solange Almeida
Luiz Bassuma Waldemir Moka
Maurício Trindade 1 vaga



Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira João Campos
Lael Varella Jorginho Maluly
Raimundo Gomes de Matos Leandro Sampaio
(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)

Otavio Leite

1 vaga Ronaldo Caiado
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Luciano Castro José Otávio Germano
Luiz Carlos Busato Nelson Pellegrino (Licenciado)
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Osvaldo Reis
Paulo Rocha Sandro Mabel
Pedro Henry Vinicius Carvalho

Sabino Castelo Branco (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Sérgio Moraes (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Vicentinho (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wilson Braga
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Alice Portugal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS Maria Helena

Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha

1 vaga Vanessa Grazziotin vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Carlos Eduardo Cadoca Gilmar Machado
Deley Hermes Parcianello
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Iran Barbosa
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas

Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Davi Alves Silva Júnior vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Marcelo Teixeira

Décio Lima Marcos Lima
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Nelson Bornier
Geraldo Simões Nelson Trad
Hugo Leal Pedro Chaves
Jaime Martins Renato Molling
Lázaro Botelho Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Quintão Rubens Otoni
Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Moraes
Marcelo Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Marinha Raupp (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

1 vaga Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sérgio Brito

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PSDB
Bruno Araújo

PP
Jairo Carneiro

PDT
João Dado

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PSC
Regis de Oliveira

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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 Mauro Lopes
Maurício Quintella Lessa Paulo Henrique Lustosa
Paulo Roberto Pereira Renato Molling
Pedro Chaves Waldir Maranhão (Licenciado)
Regis de Oliveira (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Augusto Carvalho (Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

S.PART.
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo 6 vagas
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Osório Adriano Walter Ihoshi
Raimundo Gomes de Matos 3 vagas
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E



AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.

Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer Fernando de
Fabinho

Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Geraldinho Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aracely de



Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel
Fernandes

Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Pompeo de
Mattos

Lídice da Mata 1 vaga
PV

Sarney Filho Fernando
Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287

FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo Janete Rocha
Pietá

Elcione Barbalho Luiz Couto
Fátima Bezerra 4 vagas
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rita Camata
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa



a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maria Helena Edmilson
Valentim

Sueli Vidigal Perpétua
Almeida

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Antonio Carlos Mendes
Thame

Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes
Rita Camata Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio

Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad Rodrigo Rocha
Loures

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)



Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Geraldinho
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO

X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba

Fernando Ferro Maurício Quintella
Lessa

João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda Sandes Júnior
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Antonio Carlos
Pannunzio

Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto Paulo Rubem
Santiago

Gonzaga Patriota 1 vaga
PV

Fábio Ramalho 1 vaga
PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
S.PART.

Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (S.PART.)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat

Dalva Figueiredo Joseph
Bandeira

Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Paes de Lira

Mauro Lopes Washington
Luiz

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga



PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos

Carlos Sampaio Marina
Maggessi

Jorginho Maluly William Woo
Major Fábio 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)

1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Anselmo de Jesus
Deley Chico da Princesa
João Leão (Licenciado) Colbert Martins
Luiz Carlos Busato Edinho Bez
Marcelo Castro Janete Rocha Pietá
Marcelo Teixeira Pedro Eugênio
Paulo Teixeira 3 vagas
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Fernando Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Átila Lins
Chico Abreu Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Elizeu Aguiar
José Otávio Germano Emilia Fernandes
Leonardo Monteiro Jair Bolsonaro
Paes de Lira Luiz Couto
Paulo Pimenta Neilton Mulim
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Abelardo Lupion
João Campos Andreia Zito
Major Fábio Carlos Brandão

Mendonça Prado Guilherme Campos vaga do

PHS

William Woo José Maia Filho
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Damião Feliciano
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: 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

Marcelo Itagiba José Guimarães

Nelson Pellegrino (Licenciado) Leonardo Picciani
(Licenciado)

Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE



2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Domingos Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands
Dalva Figueiredo Regis de Oliveira
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Vicente Arruda

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Abelardo Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Humberto Souto Edson Aparecido
João Bittar Moreira Mendes
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Severiano Alves 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Edson Aparecido (PSDB)
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Charles Lucena
Augusto Farias Iriny Lopes
Chico da Princesa João Magalhães
Devanir Ribeiro José Genoíno
Dilceu Sperafico Maria do Rosário
Eduardo Cunha Maurício Quintella Lessa
Maurício Rands Professor Setimo
Mauro Benevides Ricardo Barros
1 vaga Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Jorge Khoury
Mendonça Prado Luiz Carlos Hauly
Moreira Mendes 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque 2 vagas
Francisco Tenorio

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry
João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
João Bittar 5 vagas
Leandro Sampaio
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas



Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Gerson Peres
Geraldo Pudim Homero Pereira
Jofran Frejat Magela
Luiz Couto Paes Landim
Nelson Trad 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Claudio Cajado 5 vagas
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aline Corrêa Arnaldo Faria de
Sá

Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário Tonha
Magalhães

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Francisco Rodrigues 4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

Geraldinho (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)



1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima

Jair Bolsonaro José Otávio
Germano

José Mentor Marcelo Melo
Marcelo Itagiba Marinha Raupp
Neilton Mulim Paes Landim
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vander Loubet Valdir Colatto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV

Lindomar Garçon 1 vaga
PHS

1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá Natan
Donadon

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto



Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado) Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha
José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Carlos Sampaio 4 vagas
Guilherme Campos
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa Arnaldo Faria de
Sá

Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fábio Ramalho



PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 841, DE 1995, DO SR. VIC PIRES

FRANCO, QUE "DISPÕE SOBRE A MULTA A SER APLICADA
À EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO EM CASO DE
EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM EM NÚMERO

SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE DESTACADA
PARA O RESPECTIVO TRECHO DE VIAGEM" - PL 2.452/07

APENSADO A ESTE.
Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara Sabino Castelo
Branco

Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio Vital do Rêgo
Filho

Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin

Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"



(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka
Valdir Colatto Zonta

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame Cezar Silvestri

Carlos Melles Duarte Nogueira
Marcos Montes Eduardo Sciarra
Moreira Mendes Jorge Khoury
Nilson Pinto Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Giovanni Queiroz Aldo Rebelo
Rodrigo Rollemberg Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS

(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): -

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 (Licenciado)
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 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Eduardo Valverde
Eduardo Cunha Eunício Oliveira
Henrique Eduardo Alves Geraldo Simões
José Rocha Hugo Leal
Paulo Teixeira João Carlos Bacelar
Rose de Freitas Lelo Coimbra
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal
Miro Teixeira Valtenir Pereira

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
Ivan Valente Geraldinho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)



Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Osvaldo Biolchi
Márcio Reinaldo Moreira Raul Henry
Osmar Serraglio Reginaldo Lopes
Pedro Wilson 2 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
1 vaga Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty



William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Raul Henry Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes 3 vagas
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER



EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Cida Diogo
Fernando Ferro Dr. Paulo César
Jilmar Tatto Dr. Rosinha
Luciano Castro Filipe Pereira
Luiz Carlos
Busato Hugo Leal

Luiz Fernando
Faria

José Otávio Germano

Luiz Sérgio Marcelo Almeida
Osvaldo Reis Paulo Rattes vaga do PHS

Vital do Rêgo
Filho Paulo Roberto Pereira

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin Uldurico Pinto

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
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 Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Jurandy Loureiro
José Mentor Pedro Fernandes
Marçal Filho Vicente Arruda
Marcelo Castro Virgílio Guimarães
Nelson Meurer 2 vagas

Professor Setimo
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame Bruno Araújo
Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Eduardo Lopes
Dr. Ubiali Sebastião Bala Rocha

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Veloso Valdir Colatto
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)



Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a
vaga)

Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL 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 DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Antonio Bulhões Arnaldo Faria de
Sá

Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Elismar Prado
Emilia Fernandes José Linhares
Fátima Bezerra Lucenira Pimentel
Fátima Pelaes Luiz Couto

Geraldo Pudim Paulo Henrique
Lustosa

Maria do Rosário 4 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Manuela D'ávila Sebastião Bala
Rocha

Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas
Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa Raul Henry
Wladimir Costa Simão Sessim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bispo Gê Tenuta
Narcio Rodrigues Bruno Rodrigues
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Iriny Lopes Domingos Dutra
José Carlos Araújo Francisco Praciano
Luiz Alberto Luiz Carlos Busato
Marcelo Itagiba Neilton Mulim
Marcelo Melo Paes de Lira
Pastor Pedro Ribeiro Pedro Wilson
Paulo Pimenta (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Simão Sessim 3 vagas
Vilson Covatti
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Jorginho Maluly
Carlos Sampaio Marina Maggessi vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Campos 6 vagas
José Maia Filho
Major Fábio



Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Severiano Alves Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PV
Fernando Gabeira vaga do

PSOL 1 vaga

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

1 vaga

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT
Maria do Rosário

PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

DEM
Marcio Junqueira

PSDB
Urzeni Rocha

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS

APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS
DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.

Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

DEM
Paulo Bornhausen

PSDB
Gervásio Silva

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes



PMDB
Lelo Coimbra

PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

DEM
Claudio Cajado

PSDB
Bruno Araújo

PSB
Marcondes Gadelha

PPS
Raul Jungmann

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

DEM
Germano Bonow
Lira Maia

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

PR
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil
José Mentor Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Fátima Pelaes
Nelson Marquezelli Milton Monti
Paulo Maluf Rubens Otoni
Reginaldo Lopes Zezéu Ribeiro
Regis de Oliveira 2 vagas
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Marcondes Gadelha
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)



Titulares Suplentes
PMDB

Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

DEM
Jorge Khoury

PSDB
Paulo Abi-ackel

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
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CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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