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SEÇÃO I

CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 15, DE 2009

ATO DECLARATÓRIO

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 452, de 24 de dezembro de 2008, que “Dá nova redação à Lei 
no 11.887, de 24 de dezembro de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e à Lei no 11.314, de 3 de 
julho de 2006, que autoriza o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a executar obras 
nas rodovias transferidas a entes da Federação, e dá outras providências”, teve seu prazo de vigência encerrado 
no dia 1º de junho do corrente ano.

Congresso Nacional, 2 de junho de 2009. – Deputado Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional, no exercício da Presidência.
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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 10 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Havendo 
número regimental, declaro 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. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 

à leitura do expediente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG, servindo como 

1º Secretário, procede à leitura do seguinte:

III – EXPEDIENTE

SEÇÃO I

Ata da 131ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 2 de junho de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Bernardo Ariston e Luiz Sérgio, 
 § 2º do art. 18 do Regimento Interno
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OF Nº 535
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Ofício n° 395-L-DEM/09

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que farão parte da Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar a dívida pública 
da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros 
da mesma, os beneficiários destes pagamentos e seu 
impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento 
sustentável do País.

TITULARES

Deputado José Maia Filho
Deputado Luiz Carreira

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 396-L-DEM/09

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Bispo Gê 

Tenuta para integrar, como membro titular, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar 
as causas, consequências e responsáveis pelos desa-
parecimentos de crianças e adolescentes no Brasil no 
período de 2005 a 2007, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. Nº 303

Brasília, 2 de junho 2009

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

Senhor Presidente,
Indico os Deputados Ciro Nogueira (PP/PI) e Edu-

ardo da Fonte (PP/PE) como Titulares e os Deputados 
Gladson Cameli (PP/AC) e Luiz Fernando Faria (PP/

MG) como Suplentes na Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar a formação dos valo-
res das tarifas de energia elétrica no Brasil, a atuação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na 
autorização dos reajustes e reposicionamentos tari-
fários 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 sete países mais desen-
volvidos do mundo.

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

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 215/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Arnon Bezerra (PTB – CE) na qualidade de Titular e o 
Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP), na 
qualidade de Suplente, para compor a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda 
à Constituição nº 488-A, de 2005, da Sra Maria Helena, 
que “dá nova redação art. 31 da Emenda Constitucio-
nal n° 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).

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 216/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Augusto Farias (PTB – AL), na qualidade de Titular e 
o Senhor Deputado Antonio Carlos Chamariz (PTB – 
AL), na qualidade de Suplente, para integrar a Comis-
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são 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 re-
posicionamentos tarifários a título de reequilíbrio eco-
nômico-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 sete 
países mais desenvolvidos do mundo.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 217/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

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

tais, o Senhor Deputado Luiz Carlos Busato (PTB – 
RS), na qualidade de Titular, para a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.667, 
de 2009, do Poder Executivo, que “institui o Ato Olím-
pico, no âmbito da administração pública federal, com 
a finalidade de assegurar garantias à candidatura da 
cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016 e estabelecer regras espe-
ciais para a sua realização, condicionada a aplicação 
desta lei à confirmação da escolha da referida cidade 
pelo Comitê Olímpico Internacional”.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 146/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para CPI

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Arnaldo 

Jardim – PPS/SP e Ilderlei Cordeiro – PPS/AC, como 
titular e suplente, respectivamente, para integrarem 

a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in-
vestigar 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.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/LID/Nº 147/2009

Brasília, 2 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial

Senhor Presidente,
Indico, de acordo com o princípio da proporciona-

lidade partidária, o deputado Geraldo Thadeu – PPS/
MG, para ocupar a vaga de titular na Comissão Espe-
cial 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.”

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 201/09/LIDPV

Brasília, 28 de maio de 2009

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

Assunto: Indicação Comissão Temporária

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 353/2009, indico 

a Vossa Excelência os nomes dos Deputados Fábio 
Ramalho – PV/MG e Lindomar Garçon PV/RO para 
integrarem na condição de Titular e Suplente, respec-
tivamente, a Comissão Especial destinada a profe-
rir 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 reconheci-
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do, no quadro em extinção da Administração Federal. 
Altera a Constituição Federal de 1988).

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Lí-
der do PV

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 206/09/LIDPV

Brasília, 2 de junho de 2009

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

Assunto: Indicação Comissão Parlamentar de Inquérito

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.426/2008, in-

dico a Vossa Excelência o nome do Deputado Doutor 
Talmir – PV/SP para integrar na condição de Titular, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “in-
vestigar as causas, consequências e responsáveis 
pelos desaparecimentos de crianças e adolescentes 
no Brasil no período de 2005 a 2007.”

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Lí-
der do PV

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO

Ofício Presidente nº 418/09 – CAINDR 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 4.710/09.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.710 de 2009, por este 
Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Silas Câmara, 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício Presidente nº 419/09 – CAINDR 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 4.719/09.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.719 de 2009, por este 
Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Silas Câmara, 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício Presidente nº 420/09 – CAINDR 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 4.735/09.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.735 de 2009, por este 
Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Silas Câmara, 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício Presidente nº 421/09 – CAINDR 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 4.736/09.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.736 de 2009, por este 
Órgão Técnico.
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2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Silas Câmara, 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício Presidente nº 422/09 – CAINDR 

Brasília, 27 de maio de 2009

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

Assunto: Publicação do PL nº 4.554/08.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 4.554 de 2008, por este 
Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamente, – Deputado Silas Câmara 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0372/2009-P

Brasília, 20 de maio 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 3.962, de 2008.

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

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 0374/2009-P

Brasília, 27 de maio 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 1.106, de 2007.

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

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 376/2009-P

Brasília, 27 de maio 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 2.511, de 2007.

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

Respeitosamente, – Deputada Elcione Barba-
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

 COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-92/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio 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 
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Lei nº 4.570/08 – Tribunal de Contas da União – que 
“acrescenta dois cargos em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas da União 
para provimento em Gabinete de Auditor do Tribunal 
de Contas da União”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-95/09-CTASP

Brasília, 20 de maio 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, rejeitou o Projeto de Lei nº 
7.598/06 – do Sr. Paes Landim – que “institui, no âmbito 
do Tribunal Superior do Trabalho, o controle concentrado 
do alcance e do sentido de norma de direito material ou 
processual do trabalho e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-96/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio 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, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 1.592/07 – do Sr. Djalma Berger – que “inclui o 
§ 6º no art. 405 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 
1943, estipulando condição especial de trabalho para 
o menor aprendiz que houver concluído o curso de 
aprendizagem correspondente”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco,  Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-97/09-CTASP 

Brasília, 20 de maio 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 Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
o Projeto de Lei nº 2.422/07 – do Sr. Efraim Filho 
– que “acrescenta e altera a redação de dispositivos 
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com relação 
ao cabimento da ação civil pública para tutela de di-
reitos e interesses transindividuais dos trabalhadores 
e especifica normas para o seu processamento na 
Justiça do Trabalho”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-106/09-CTASP 

Brasília, 27 de maio 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 2.932/08 – do Senado Federal – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 392 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a extensão 
da licença-maternidade, nos casos em que especifica; 
acrescenta o art. 71-B à Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. P-112/09-CTASP 

Brasília, 27 de maio 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 3.449/08 – dos Srs. Rodrigo Rollemberg e 
Luiza Erundina – que “institui a Política Nacional de 
Tecnologia Social, cria o PROTECSOL – Programa de 
Tecnologia Social e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-202/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária reali-
zada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 1.286/07 – do 
Sr. Barbosa Neto – que “dispõe sobre sinalização no 
transporte ferroviário de cargas e passageiros”.

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-203/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-

da hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 2.795/08 – do Sr. 
Pompeo de Mattos – que “proíbe a comercialização de 
capacetes para ocupantes de motocicletas e similares 
com prazo de validade inferior à 10 anos”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-204/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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, aprovou o Projeto de Lei nº 3.076/08 
– do Sr. Vander Loubet – que “denomina Ponte Hélio 
Serejo a ponte sobre o rio Paraná, localizada na BR-
267, na divisa entre os Estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-206/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.392/08 – do Sr. 
Dr. Talmir – que “dispõe sobre limitação à cobrança de 
multas pelos Municípios”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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Of. P-207/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.089/08 – do Sr. 
Roberto Santiago – que “denomina Viaduto Centená-
rio da Imigração Japonesa o viaduto localizado no km 
43-44 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, no Município 
de Atibaia, Estado de São Paulo”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins, 
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-208/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.221/08 – do Sr. 
Luiz Sérgio – que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 
8.630, de 23 de fevereiro de 1993, que Dispõe sobre o 
regime jurídico da exploração dos portos organizados e 
das instalações portuárias e dá outras providências, para 
integrar as autoridades de inspeção do trabalho às de-
mais autoridades em exercício no porto organizado”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-209/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.262/08 – do 
Sr. Gilmar Machado – que “denomina Viaduto Arnaldo 
Borges Pereira o viaduto localizado no cruzamento en-
tre as Rodovias BR-050, BR-365, BR-452 e a Rodovia 
Municipal 030, no anel viário norte da cidade de Uber-
lândia, no Estado de Minas Gerais”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-210/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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, aprovou o Projeto de Lei nº 4.488/08 
– do Sr. Alexandre Silveira – que “denomina Sebastião 
da Cunha e Castro, a BR-356, trecho entre as cidades 
de Ervália e Muriaé, Minas Gerais”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P-211/09/CVT

Brasília, 27 de maio 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 
Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 4.657/09 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que trata da garantia de prioridade às pessoas 
que especifica, para dispor sobre a reserva de assentos 
em salas de espera de terminais de transporte”. 

Atenciosamente, – Deputado Jaime Martins,  
Presidente.

Publique-se.
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 462, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 331/2009  
AVISO Nº 289/2009 – C. Civil

Dispõe sobre a prestação de apoio 
financeiro pela União aos entes federados 
que recebem recursos do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios – FPM, no exercí-
cio de 2009, com o objetivo de superar di-
ficuldades financeiras emergenciais, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

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

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1º A União prestará apoio financeiro, no exer-
cício de 2009, aos entes federados que recebem o 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, me-
diante entrega do valor correspondente à variação 
nominal negativa entre os valores creditados a título 
daquele fundo nos exercícios de 2008 e 2009, antes 
da incidência de descontos de qualquer natureza, de 
acordo com os prazos e condições previstos nesta 
medida provisória e limitados à dotação orçamentária 
específica para essa finalidade.

§ 1º O valor referido no caput será calculado 
observando-se a variação negativa acumulada até 
o mês imediatamente anterior ao mês da entrega do 
apoio financeiro a cada ente federado, deduzidos os 
valores já entregues.

§ 2º 0 valor correspondente à variação negativa 
acumulada nos meses de janeiro a março deste ano 
será entregue em parcela única até o dia 25 de maio 
de 2009.

§ 3º 0 valor correspondente à variação negativa 
acumulada nos meses de abril e maio deste ano será 
entregue em parcela única até o décimo quinto dia útil 
do mês de junho, no caso de haver disponibilidade or-
çamentária, ou até o quinto dia útil após a aprovação 
dos respectivos créditos orçamentários.

§ 4º As entregas dos valores correspondentes 
às variações negativas registradas a partir do mês de 
junho de 2009 ocorrerão, mensalmente, até o décimo 
quinto dia útil de cada mês, no caso de haver dispo-
nibilidade orçamentária, ou até o quinto dia útil após 
a aprovação dos respectivos créditos orçamentários, 
na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda.

§ 5º O valor referente a cada ente será calcula-
do pelo Banco do Brasil SA com base nas condições 
dispostas neste artigo e creditado em conta bancária 
específica criada para essa finalidade.

Art. 2º Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10 e 11 da 
Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 2008, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica a União autorizada a partici-
par, no limite global de até R$5.000.000.000,00 
(cinco bilhões de reais), em Fundo de Garan-
tia para a Construção Naval – FGCN, para a 
formação de seu patrimônio.

 ..............................................................
§ 2º O patrimônio do FGCN será forma-

do pelos recursos oriundos da integralização 
de cotas pela União e pelos demais cotistas, 
bem como pelos rendimentos obtidos com sua 
administração.

§ 3º A integralização de cotas pela União 
será autorizada por decreto e poderá ser re-
alizada, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda:

I – em moeda corrente;
II – em títulos públicos;
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 3º Fica criado o Comitê de Partici-

pação no Fundo de Garantia para a Constru-
ção Naval – CPFGCN, órgão colegiado com 
composição e competência estabelecidas em 
ato do Poder Executivo.

§ 1º O CPFGCN contará com represen-
tantes do Ministério da Fazenda, que o presidi-
rá, do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e da Casa Civil da Presidência da 
República.

§ 2º O estatuto e o regulamento do FGCN 
deverão ser examinados previamente pelo 
CPFGCN antes de sua aprovação na assem-
bléia de cotistas.” (NR)

“Art. 4º O FGCN terá por finalidade ga-
rantir o risco de crédito das operações de fi-
nanciamento à construção ou à produção de 
embarcações e o risco decorrente de perfor-
mance de estaleiro brasileiro.

 ..............................................................
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§ 2º O provimento de recursos de que 
trata o caput será concedido para garantir 
os riscos nele especificados das operações 
relacionadas:

I – à construção ou produção, em esta-
leiro brasileiro, de embarcação destinada à 
empresa brasileira de navegação que opere na 
navegação de cabotagem ou longo curso;

II – à construção ou produção, em es-
taleiro brasileiro, de embarcação destinada à 
navegação interior de cargas ou de passagei-
ros de elevado interesse social;

III – à construção ou produção, em esta-
leiro brasileiro, de embarcação de apoio marí-
timo, de apoio portuário ou destinada à pesca 
industrial, no âmbito do Programa Nacional de 
Financiamento da Ampliação e Modernização 
da Frota Pesqueira Nacional – Profrota Pes-
queira, instituído pela Lei nº 10.849, de 23 de 
março de 2004;

IV – à construção ou produção, moderni-
zação, em estaleiro brasileiro, de embarcação 
destinada ao controle, à proteção ou à segu-
rança da navegação;

V – à construção ou produção, em es-
taleiro brasileiro, de embarcação especiali-
zada, do tipo navio ou plataforma flutuante 
semi-submersível, destinada às operações 
de exploração, perfuração e completação pe-
trolíferas relacionadas ao desenvolvimento da 
exploração e produção de petróleo e gás na-
tural oriundas de reservas localizadas no mar 
territorial brasileiro.

§ 3º A garantia de que trata o caput res-
tringe-se às embarcações construídas ou pro-
duzidas no mercado naval brasileiro, restrita 
ao período de construção da embarcação até 
a assinatura do respectivo termo de entrega 
e aceitação.

§ 4º A garantia de que trata o caput terá 
vigência até a aceitação da embarcação pelo 
contratante da construção ou até vinte e qua-
tro meses após a entrega da embarcação pelo 
construtor, o que ocorrer antes.

§ 5º A garantia de risco de performan-
ce de que trata o caput só será devida em si-
tuações decorrentes de responsabilidade do 
construtor naval.

§ 6º A garantia de risco de crédito de que 
trata o caput será devida quando se caracte-
rizar situação de inadimplemento contratual 

do beneficiário ou vencimento antecipado do 
contrato de financiamento, conforme previsto 
no regulamento do FGCN.

§ 7º O detalhamento dos riscos a serem 
suportados pelo FGCN, de que trata o caput, 
bem como a forma de pagamento de garantia 
prestada por aquele fundo ao risco de crédito 
no caso de vencimento antecipado do finan-
ciamento, será definido, conforme previsto em 
estatuto e regulamento.” (NR)

“Art. 5º Será devida ao FGCN comissão 
pecuniária a ser cobrada do estaleiro pela 
instituição financeira concedente do financia-
mento ou pela empresa brasileira de navega-
ção, com a finalidade de remunerar o risco 
assumido por aquele fundo em cada operação 
garantida.” (NR)

“Art. 6º Constituem fontes de recursos do 
FGCN:

 ..................................................... “(NR)
“Art. 7º ...................................................
§ lº Cada operação de financiamento po-

derá ter, no máximo, cinquenta por cento do 
seu saldo devedor garantido com o provimento 
de recursos do FGCN, a depender do risco da 
operação, salvo hipóteses específicas definidas 
em estatuto e regulamento daquele fundo, nos 
quais este limite poderá ser elevado.

§ 2º Cada embarcação construída com 
garantias do FGCN poderá contar com, no 
máximo, dez por cento do valor da operação 
para a cobertura do risco de performance do 
estaleiro garantido.

§ 3º O limite de exposição do FGCN com 
relação a cada entidade garantida será de vinte 
e cinco por cento do seu patrimônio.” (NR)

“Art. 9º Nas operações garantidas pelo 
FGCN, poderá ser exigida, cumulativamente 
ou não, a constituição das seguintes contra-
garantias por aquele fundo, sem prejuízo de 
outras:

V – seguro garantia com cobertura míni-
ma de dez por cento do valor do crédito con-
cedido, para os objetivos tratados nos inciso I 
a IV do § 2º do art. 4º desta lei;

VI – seguro garantia com cobertura míni-
ma de três por cento do valor do crédito con-
cedido, para os objetivos tratados no inciso V 
do § 2º do art. 4° desta lei.
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Parágrafo único. Caso o penhor da totali-
dade das ações de emissão do estaleiro cons-
trutor já tiver sido dado em garantia, poderá 
ser aceita a promessa de penhor da totalidade 
das ações de emissão do estaleiro, conforme 
estatuto e regulamento.” (NR)

“Art. 10. Nos casos de garantias conce-
didas pelo FGCN nas operações de financia-
mento aos estaleiros brasileiros para a cons-
trução de embarcações, nos termos desta lei, 
a empresa contratante da construção deverá 
intervir no contrato de financiamento celebra-
do entre a instituição financeira e o estaleiro 
construtor, obrigando-se a liquidar a dívida 
perante a instituição financeira ou assumi-la 
em até cinco dias após a assinatura do termo 
de entrega e aceitação da embarcação finan-
ciada.” (NR)

“Art. 11. Será admitida a extensão do 
prazo da garantia do FGCN no caso de ha-
ver renegociação do contrato de construção 
que implique dilatação do prazo originalmente 
pactuado.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 11.786, de 2008, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos: 

“Art. 2º-A. Para os efeitos desta lei, en-
tende-se como:

I – estaleiro brasileiro: a pessoa jurídica 
constituída segundo as leis brasileiras, com 
sede no País, que tenha por objeto a indústria 
de construção e reparo navais;

II – contratante da construção: pessoa 
jurídica que contrata a construção de embar-
cação em estaleiro brasileiro, podendo ser 
empresa brasileira de navegação nos termos 
definidos na Lei nº 10.893, de 13 de julho de 
2004;

III – risco de crédito: incerteza relacionada 
ao recebimento tempestivo de valor contratado, 
a ser pago pelo beneficiário do financiamento, 
causada pelo não-cumprimento pelo estaleiro 
brasileiro do cronograma de construção apro-
vado pelas partes;

IV – risco de performance: incertezas 
relacionadas ao fiel cumprimento de todas 
as obrigações contraídas em contrato para 
construção pelo construtor e a inadequação 
da qualidade da construção, em conjunto ou 
isoladamente, com a possibilidade de prejuízo 
decorrente de inadimplemento.” (NR)

“Art. 2º-B. É facultada a constituição de 
patrimônio de afetação, para a cobertura de 
cada projeto beneficiado pelo FGCN, o qual 
não se comunicará com o restante do patrimô-
nio daquele fundo, ficando vinculado exclusi-
vamente à garantia da respectiva cobertura, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, 
sequestro, busca e apreensão ou qualquer 
ato de constrição judicial decorrente de outras 
obrigações do fundo.

Parágrafo único. A constituição do patri-
mônio de afetação será feita por registro em 
cartório de registro de títulos e documentos.” 
(NR)

“Art. 11-A. Os rendimentos auferidos pela 
carteira do FGCN não se sujeitam à incidência 
de imposto de renda na fonte, devendo integrar 
a base de cálculo dos impostos e contribui-
ções devidos pela pessoa jurídica, na forma 
da legislação vigente, quando houver o resga-
te de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do fundo.” (NR)

Art. 4º O art. 1º da Medida Provisória nº 453, de 
22 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
§ 5º ........................................................
 ..............................................................
II – sobre o valor remanescente, com 

base no custo financeiro equivalente à Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP, acrescido 
de juros de um por cento ao ano.

§ 6º Nas suas operações ativas, lastrea-
das com recursos captados junto à União em 
operações de crédito, o BNDES poderá:

I – adotar o contravalor, em moeda na-
cional, da cotação do dólar norte-americano, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, como 
indexador, até o montante dos créditos cuja 
remuneração da União tenha sido fixada com 
base no custo de captação externo, naquela 
moeda estrangeira, do Tesouro Nacional, para 
prazo equivalente ao do ressarcimento, bem 
como cláusula de reajuste vinculado à variação 
cambial, até o montante dos créditos oriundos 
de repasses de recursos captados pela União 
em operações externas; e

II – alienar os títulos recebidos confor-
me o § 1º deste artigo, sob a forma direta, a 
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sociedades de economia mista e a empresas 
públicas federais, suas subsidiárias e con-
troladas, que venham a ser beneficiárias de 
seus créditos.

§ 7º Fica a União autorizada a reduzir os 
encargos dos contratos assinados com base 
no inciso II do § 5º deste artigo relativamente a 
recursos que não tenham sido liberados, para 
a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, acres-
cida de juros de um por cento ao ano.” (NR)

Art. 5º A Medida Provisória nº 453, de 2009, pas-
sa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2º-A. Fica a União autorizada a re-
negociar ou estabelecer as condições finan-
ceiras e contratuais de operações de crédito 
realizadas com o BNDES, mantida, em caso 
de renegociação, a equivalência econômica 
com o valor do saldo das operações de cré-
dito renegociadas, e mediante aprovação do 
Ministro de Estado da Fazenda, observado o 
seguinte:

I – até o montante de R$11.000.000.000,00 
(onze bilhões de reais), visando ao seu enqua-
dramento como instrumento híbrido de capital e 
dívida, conforme definido pelo Conselho Mone-
tário Nacional, ficando, neste caso, assegurada 
ao Tesouro Nacional remuneração compatível 
com o seu custo de captação; e

II – até o montante de R$16.000.000.000,00 
(dezesseis bilhões reais), referente ao crédito 
concedido ao amparo da Lei nº 11.805, de 6 de 
novembro de 2008, para alterar a remuneração 
do Tesouro Nacional para o custo de captação 
externa, em dólares norte-americanos para 
prazo equivalente ao do ressarcimento a ser 
efetuado pelo BNDES à União.

Parágrafo único. O disposto no inciso I 
poderá ser aplicado à parte da dívida que ve-
nha a ser constituída nos termos desta medida 
provisória.” (NR)

Art. 6º O art. 1º da Lei nº 11.882, de 23 
de dezembro de 2008, passa a vigorar acres-
cido do seguinte parágrafo:

“§ 9º Os recursos provenientes de em-
préstimos em moeda estrangeira concedidos 
pelo Banco Central do Brasil, na forma deste 
artigo, poderão ser repassados, no País, com 
cláusula de reajuste vinculado à variação cam-
bial.” (NR)

Art. 7º A Lei nº 11.882, de 2008, passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo:

“Art. 1º-A. Os créditos do Banco Central 
do Brasil decorrentes de operações de redes-
conto ou de empréstimo não serão alcançados 
pela decretação de extrajudicial ou falência da 
instituição financeira.

Parágrafo único. “Os ativos recebidos 
pelo Banco Central do Brasil em operações 
de redesconto ou em garantia de operações 
de empréstimo não integrarão a massa, nem 
terão seu pagamento obstado pela suspensão 
da fluência do prazo das obrigações da insti-
tuição sob intervenção.” (NR)

Art. 8º O art. 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janei-
ro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“§ 1º A execução e a gestão descentra-
lizadas referidas no caput serão implementa-
das mediante adesão voluntária dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios ao Programa 
Bolsa Família.

§ 2º Fica instituído o Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família 
– IGD, para utilização em âmbito estadual, 
distrital e municipal, cujos parâmetros serão 
regulamentados pelo Poder Executivo, e des-
tinado a:

I – medir os resultados da gestão des-
centralizada, com base na atuação do gestor 
estadual, distrital ou municipal na execução dos 
procedimentos de cadastramento, na gestão 
de benefícios e de condicionalidades, na ar-
ticulação intersetorial, na implementação das 
ações de desenvolvimento das famílias bene-
ficiárias e no acompanhamento e execução de 
procedimentos de controle;

II – incentivar a obtenção de resultados 
qualitativos na gestão estadual, distrital e mu-
nicipal do Programa; e

III – calcular o montante de recursos a 
ser transferido aos entes federados a título de 
apoio financeiro.

§ 3º A União transferirá, obrigatoriamente, 
aos entes federados que aderirem ao Programa 
Bolsa Família recursos para apoio financeiro 
às ações de gestão e execução descentraliza-
da do Programa, desde que alcancem índices 
mínimos no IGD.
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§ 4º Para a execução do previsto neste 
artigo, o Poder Executivo Federal regulamen-
tará:

I – os procedimentos e as condições 
necessárias para adesão ao Programa Bolsa 
Família, incluindo as obrigações dos entes 
respectivos;

II – os instrumentos, parâmetros e pro-
cedimentos de avaliação de resultados e da 
qualidade de gestão em âmbito estadual, dis-
trital e municipal; e

III – os procedimentos e instrumentos 
de controle e acompanhamento da execu-
ção do Programa Bolsa Família pelos entes 
federados.

§ 5º Os resultados alcançados pelo ente 
federado na gestão do Programa Bolsa Famí-
lia, aferidos na forma do § 2º, inciso I, serão 
considerados como prestação de contas dos 
recursos transferidos.

§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios submeterão suas prestações de 
contas às respectivas instâncias de controle 
social, previstas no art. 9º, e em caso de não 
aprovação, os recursos financeiros transferi-
dos na forma do § 3º deverão ser restituídos 
pelo ente federado ao respectivo Fundo de 
Assistência Social, na forma regulamentada 
pelo Poder Executivo Federal.

§ 7º O montante total dos recursos de 
que trata o § 3º não poderá exceder a três por 
cento da previsão orçamentária total relativa 
ao pagamento de benefícios do Programa 
Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fi-
xar os limites e os parâmetros mínimos para 
a transferência de recursos para cada ente 
federado. (NR)

Art. 9º Fica revogado o parágrafo único do art. 11 
da Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 2008.

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação. – Luiz Inácio Lula da Silva

E.M. nº 65/MF/MDS/CGU/MPOG/MDIC

Brasília, 14 de maio de 2009

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

Excelência proposta de edição de Medida Provisória, 
com o fito de:

(i) regulamentar a transferência de re-
cursos pela União aos entes federados que 

recebem recursos do Fundo de Participação 
de Municípios – FPM a título de apoio finan-
ceiro destinado à superação das dificuldades 
emergenciais de recursos; (ii) alterar a Lei n° 
11.786, de 25 de setembro de 2008, que au-
toriza a União a participar em Fundo de Ga-
rantia para a Construção Naval – FGCN para 
a formação de seu patrimônio;

(iii) alterar e acrescer dispositivos à Medi-
da Provisória n° 453, de 22 de janeiro de 2009, 
que constitui fonte adicional de recursos para 
ampliação de limites operacionais do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES;

(iv) acrescentar dispositivos à Lei n° 
11.882, de 23 de dezembro de 2008;

(v) estabelecer regras legais que regu-
lem o processo de transferência de recursos 
financeiros com o objetivo de apoiar a gestão 
do Programa Bolsa Família nos Estados e Mu-
nicípios e dar outras providências.

2. Como decorrência da crise financeira interna-
cional, a retração das atividades econômicas ocorridas 
a partir do terceiro trimestre de 2008 afetou a arreca-
dação das receitas tributárias dos entes federativos, 
com impacto orçamentário significativo, no exercício 
de 2009, especialmente para os Municípios com maior 
dependência das transferências do Fundo de Partici-
pação de Municípios – FPM.

3. Nesse contexto, as transferências da União, 
bem como as receitas próprias, vêm se realizando ao 
longo de 2009 abaixo das expectativas e das projeções 
das administrações municipais, trazendo dificuldades 
para o cumprimento de compromissos financeiros 
com fornecedores, prestadores de serviço e com a 
folha de pagamento dos servidores. Os reflexos sobre 
a prestação de serviços municipais e a continuidade 
dos projetos de investimento afetam especialmente 
aqueles realizados em parceria com o governo federal, 
sobretudo a capacidade de aporte de contrapartida, no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento– 
PAC. A desaceleração das obras, além de implicar na 
elevação de custos futuros e atraso no atendimento 
das necessidades da população, poderá ainda agravar 
os efeitos da retração econômica no plano local.

4. Assim, o Ministério da Fazenda propõe a Vossa 
Excelência a edição de medida provisória regulamen-
tando a transferência de recursos pela União aos Muni-
cípios, no exercício de 2009, a título de apoio financeiro 
destinado à superação das dificuldades emergenciais 
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de recursos. Tal transferência será calculada a partir 
da variação negativa entre o valor nominal do Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM – repassado 
em 2008 e o valor transferido em 2009.

5. Com efeito, os recursos do apoio financeiro 
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março 
de 2009 serão entregues em parcela única até o dia 
25 de maio de 2009; os relativos a abril e maio des-
te ano serão entregues em parcela única até o déci-
mo quinto dia útil do mês de junho, no caso de haver 
disponibilidade orçamentária, ou até o quinto dia útil 
após a aprovação dos respectivos créditos orçamen-
tários. Finalmente, as entregas dos valores relativos 
às variações negativas registradas a partir do mês de 
junho de 2009 ocorrerão, mensalmente, até o décimo 
quinto dia útil de cada mês, no caso de haver dispo-
nibilidade orçamentária, ou até o quinto dia útil após 
a aprovação dos respectivos créditos orçamentários, 
na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda.

6. A urgência e a relevância da proposta de-
correm da necessidade de entrega tempestiva dos 
recursos, possibilitando a adequada execução das 
programações orçamentárias dos Entes, de modo a 
evitar que sejam afetadas a prestação dos serviços 
públicos e a continuidade das obras programadas no 
âmbito municipal.

7. Quanto ao cumprimento de dispositivos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF, notadamente os 
arts. 16 e 17, importa esclarecer que, considerando os 
dados realizados do FPM entre os meses de janeiro 
a março de 2009, estima-se que a medida implicará 
numa despesa inicial da ordem de R$ 1,0 bilhão (um 
bilhão de reais). Assim, para atender as despesas 
do primeiro trimestre e para o restante do ano serão 
abertos créditos orçamentários específicos, os quais 
serão incorporados na programação orçamentária e 
financeira do exercício.

8. Outro assunto de suma importância que está 
sendo tratado pela medida em questão é o FGCN. O 
FGCN, conforme a Lei n° 11.768, de 2008, possui a 
finalidade de garantir o risco de crédito das operações 
de financiamento à construção naval, realizadas pelos 
agentes financeiros credenciados a operar com recur-
sos do Fundo da Marinha Mercante – FMM e restrito 
ao período de construção de embarcação. Tais ope-
rações de financiamento a serem realizadas com es-
taleiro brasileiro possuem como objeto:

(i) a produção de embarcação destinada 
à empresa brasileira de navegação que opere 
na navegação de cabotagem ou longo curso;

(ii) o apoio financeiro à construção ou 
produção de embarcação destinada à nave-
gação interior de cargas ou de passageiros de 
elevado interesse social;

(iii) o apoio financeiro à construção ou 
produção de embarcação de apoio marítimo, 
de apoio portuário ou destinada à pesca in-
dustrial, no âmbito do Programa Nacional de 
Financiamento da Ampliação e Modernização 
da Frota Pesqueira Nacional – PROFROTA 
Pesqueira, instituído pela Lei nº 10.849, de 23 
de março de 2004; e

(iv) o apoio financeiro à construção, pro-
dução, modernização de embarcação desti-
nada ao controle, à proteção ou à segurança 
da navegação.

9. No entanto, diante da descoberta de jazidas 
de petróleo e gás na chamada camada pré-sal brasi-
leira, surge a oportunidade de implantar uma nova e 
moderna infraestrutura no País relacionada à criação 
de novos e modernos estaleiros, bem como capacitar 
os atuais, para construir sondas de perfuração (navios 
ou plataformas semi-submersíveis) de última geração 
capazes de operar em lâminas d’água de mais de 3 
mil metros de profundidade e de realizar perfurações 
em mais de 7 mil metros no subsolo do leito do mar, 
essenciais para a exploração da camada pré-sal bra-
sileira.

10. Além dessa forte demanda que a camada 
pré-sal brasileira irá proporcionar nos próximos 15/20 
anos, cabe ressaltar a similaridade geológica da cos-
ta brasileira com a da África Ocidental, o que poderá 
constituir em uma nova oportunidade para criar uma 
indústria com nível de competitividade geográfica, pois 
atuaria próxima ao mercado que potencialmente iria 
encomendar sondas de perfuração.

11. O mercado internacional de estaleiros é muito 
competitivo e fortemente incentivado pelos governos 
onde essas indústrias operam, por ser uma atividade 
altamente demandante de suprimentos de bens e servi-
ços, por empregar mão de obra de alta especialização 
e por movimentar grandes quantidades de bens eco-
nômicos, além de ter alto valor agregado. O resultado 
disso é que se trata de uma indústria que tem forte 
efeito desenvolvimentista da atividade econômica.

12. Desse modo, fazem-se necessárias alterações 
à Lei n° 11.786, de 2008, para permitir a inclusão de 
sondas de perfuração como beneficiárias das garantias 
prestadas pelo FGCN, além de estabelecer outras mo-
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dificações que visam o aperfeiçoamento desse Fundo, 
sendo as principais:

(v) aumento do limite do aporte da União 
para R$5 bilhões;

(vi) autorização para que tal aporte pos-
sa ser realizado mediante moeda corrente e 
títulos públicos, além das participações mino-
ritárias e ações de sociedades de economia 
mista federais;

(vii) criação do Comitê de Participação 
no Fundo de Garantia para a Construção Na-
val – CPFGCN no lugar do Conselho Diretor 
do Fundo de Garantia para a Construção Na-
val – CDFGCN;

(viii) acréscimo do risco de performance 
como objeto de garantia do Fundo;

(ix) possibilidade do FGCN garantir ope-
rações de financiamento realizadas com outros 
agentes financeiros, além daqueles creden-
ciados a operar com recursos do Fundo da 
Marinha Mercante;

(x) restrição das garantias prestadas pelo 
FGCN a situações decorrentes de responsa-
bilidade do construtor naval;

(xi) previsão das sondas de perfuração 
construídas em estaleiro brasileiro como be-
neficiárias do FGCN;

(xii) possibilidade da constituição de pa-
trimônio de afetação para a cobertura de cada 
projeto beneficiado pelo FGCN; e

(xiii) previsão de que os rendimentos 
auferidos pela carteira do FGCN não se su-
jeitem à incidência de imposto de renda na 
fonte, devendo, no entanto, integrar a base de 
cálculo dos impostos e contribuições devidos 
pela pessoa jurídica, quando houver o resga-
te de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do Fundo.

13. A urgência da medida ora proposta decorre 
da necessidade de se viabilizar a imediata contratação, 
com início ainda em 2009, dos estaleiros que irão cons-
truir as sondas de perfuração na camada de pré-sal 
brasileira, a fim de que o País possa desenvolver sua 
indústria da construção naval, com reflexos positivos 
na economia e na geração de empregos.

14. Propõe-se, também, alteração e inclusão de 
dispositivos na Medida Provisória n° 453, de 22 de ja-
neiro de 2009 que, como é do conhecimento de Vossa 
Excelência, constituiu fonte adicional de recursos para 
permitir o financiamento de projetos de investimento 

por parte do BNDES, principal agente financeiro fede-
ral de investimento de longo prazo, com o objetivo de 
fazer frente ao aumento da demanda por crédito para 
investimentos na economia do País.

15. A Medida Provisória citada, além de atender 
ao aumento da demanda por crédito de longo prazo 
que vem se verificando no país, busca enfrentar o 
agravamento da situação no mercado financeiro in-
ternacional, evitando uma insuficiência de liquidez na 
economia nacional. Essa situação poderia impedir con-
tratações de financiamento em volume satisfatório para 
atender às demandas por investimento, que, por sua 
vez, poderiam vir a ser prejudicadas em decorrência 
da redução do crédito às empresas nacionais.

16. No último ano, a demanda por financiamen-
tos de longo prazo oferecidos pelo BNDES aumentou 
significativamente. O crescimento da necessidade de 
recursos advém em boa parte da rápida expansão 
dos desembolsos, que passaram de R$33,5 bilhões 
em 2003 para R$91,5 bilhões em 2008, o que corres-
ponde a um crescimento acumulado de 173%, quase 
três vezes maior do que o crescimento acumulado do 
Produto Interno Bruto – PIB no mesmo período, con-
forme informações do BNDES.

17. Nesse contexto, as fontes de recursos tradi-
cionais do BNDES – retorno das operações de crédito, 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, captações junto 
a organismos multilaterais e retornos das carteiras de 
renda fixa e variável – tornaram-se insuficientes para 
financiar o orçamento de desembolsos.

18. Com o agravamento da crise financeira inter-
nacional, que leva à incerteza quanto à volta à normali-
dade nos mercados externos, a situação dos mercados 
de crédito e de ações é de dificuldade, reduzindo a dis-
ponibilidade de recursos via captações em mercado ou 
venda de ações para as empresas. Dessa maneira, a 
pressão da demanda de recursos para financiamento 
de longo prazo, que é tradicionalmente atendida pelo 
BNDES, aumentou consideravelmente.

19. Destacam-se operações de crédito do BNDES 
para apoio aos programas de investimentos de em-
presas atuantes no setor petrolífero controladas direta 
ou indiretamente pela União, da mais alta relevância 
para o País, em montante estimado em R$25 bilhões, 
apenas no exercício de 2009. A operação envolverá o 
apoio financeiro a cerca de 80 projetos de investimen-
tos em empreendimentos de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo e gás, modernização e 
implantação de refinarias, implantação de gasodutos 
e oleodutos, entre outras finalidades, que serão reali-
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zados ao longo do ano de 2009. A previsão é que os 
recursos sejam liberados até o final de abril.

20. Para viabilizar as operações ativas do BNDES 
a serem executadas com os recursos e com os títulos 
em questão, são propostas as seguintes alterações na 
Medida Provisória 453/2009: (i) alteração na redação 
do inciso II do § 5° do art. 1°; (ii) inclusão dos § 6° e 
§ 7° do art. 1°; e (iii) inclusão do art. 2°-A; conforme a 
Medida Provisória em anexo.

21. A alteração proposta no inciso II do § 5° do art. 
1° visa permitir maior flexibilidade na remuneração do 
crédito ora disponibilizado pela União ao BNDES. Com 
a alteração, até 30% dos recursos poderão continuar a 
ser corrigidos pelo custo de captação externo em dó-
lares do Tesouro Nacional, e a parcela remanescente 
– não apenas o limite de setenta por cento do total do 
crédito, como era inicialmente – será remunerada pela 
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, acrescida de 
um por cento ao ano.

22. Tal ajuste faz-se necessário para que o BNDES 
possa manter a equivalência das condições financeiras 
de suas operações passivas e ativas, uma vez que a 
alteração permitirá ao BNDES ter uma maior parcela 
da fonte de recursos remunerada a índice nacional, evi-
tando a exposição daquele Banco a índices externos, 
conforme prevê o inciso I do § 5° do art. 1°.

23. Sem a presente alteração, haveria o risco de 
o BNDES não poder utilizar o total de crédito autori-
zado pelo o art. 1°, dadas as restrições impostas pelo 
dispositivo ao balanceamento do seu ativo e passivo, 
prejudicando, na prática, a viabilização de financia-
mento para investimentos necessários ao País, que 
constitui a principal motivação para editar a presente 
Medida Provisória.

24. Além disso, propõe-se que o crédito em ques-
tão também tenha uma redução da taxa de juros acres-
cida à TJLP, que passaria de dois e meio por cento ao 
ano para um por cento ao ano. Essa alteração tam-
bém é estendida, por meio da inclusão do § 7° no art. 
1°, aos contratos já assinados com base na Medida 
Provisória n° 453/2009 e cujos recursos ainda não te-
nham sido liberados pela União até a edição da medida 
provisória ora em proposição. Com isso, não apenas 
os contratos assinados a partir da edição da medida 
provisória ora proposta passarão a ter os encargos 
reduzidos, como também os contratos já assinados 
anteriormente com base naquela MP, mas cujos re-
cursos ainda não tenham sido liberados pela União. 
Tal modificação visa compatibilizar o custo do crédito 
a uma referência mais apropriada para o longo prazo, 
que é o caso da operação.

25. Desde janeiro de 2009, mês de edição da Me-
dida Provisória n° 453, de 2009, a taxa média ajusta-
da dos financiamentos diários apurados pelo Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC teve 
uma queda de 2,5 pontos percentuais ao ano, passan-
do de 13,75% para 11,25% ao ano, enquanto a TJLP 
permaneceu estável em 6,25% ao ano. Isso justifica a 
necessidade de também reduzir a taxa de juros acres-
cida à TJLP para remunerar o crédito.

26. A inclusão do § 6° no art. 1° visa a permitir (i) 
o repasse do custo de captação externo em dólares 
norte-americanos para as operações cujo lastro te-
nham os créditos autorizados pela Medida Provisória 
nº 453/2008, como também permitir que os contratos 
do BNDES tenham cláusula de reajuste vinculado à 
variação cambial, até o montante dos créditos oriun-
dos de repasses de recursos captados pela União em 
operações externas e (ii) a entrega dos títulos rece-
bidos pelo Banco aos beneficiários de seus créditos, 
como alternativa à entrega de recursos em espécie, 
mediante alienação direta. Tais medidas se justificam 
como exposto nos parágrafos seguintes desta Expo-
sição de Motivos.

27. Primeiramente, segundo o art. 318 do Có-
digo Civil, o repasse do custo cambial pelo BNDES 
aos seus clientes, por meio da cobrança da variação 
cambial está expressamente vedado, tendo em vista 
a inexistência de autorização especial que o permita. 
Desse modo, se tal repasse não for autorizado, restará 
frustrada a proposta.

28. Já a alternativa de alienação direta dos títulos 
a empresas atuantes no setor petrolífero controladas 
direta ou indiretamente pela União possibilita ao BN-
DES a realização de operações sem a necessidade 
de sua prévia monetização, o que seria necessário 
eis que o mútuo se perfaz com a entrega de recursos 
em espécie. A criação dessa alternativa é considera-
da de extrema relevância para a operacionalização de 
linhas de financiamento do BNDES, levando-se em 
consideração o volume em títulos a serem entregues 
à instituição e a capacidade do mercado financeiro em 
absorvê-los. No particular, considerando que a aliena-
ção dos títulos seria feita fora do mercado próprio em 
que são negociados, não sendo aplicável a hipótese 
prevista no art. 17, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, faz-se necessária a edição 
de norma que, ao permitir a alienação direta, dispen-
sa a licitação.

29. No que se refere à última alteração propos-
ta, isto é, a inserção do art. 2°-A na Medida Provisória 
n° 453, de 2009, visa-se permitir a renegociação de 
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condições de operações de crédito realizadas com o 
BNDES. Pelo inciso I deste artigo, propõe-se a per-
missão para renegociação de operações de crédito 
realizadas com o BNDES, limitada ao montante de 
R$11.000.000.000,00 (onze bilhões de reais) visando 
ao seu enquadramento como instrumento híbrido de 
capital e dívida, conforme definido pelo Conselho Mo-
netário Nacional. Neste caso, deverá ser assegurada 
ao Tesouro Nacional remuneração compatível com o 
seu custo de captação.

30. A autorização acima referida tem por objetivo 
contribuir para a preservação do capital regulatório do 
BNDES, conforme definido na Resolução do Conse-
lho Monetário Nacional n° 3.444, de 28 de fevereiro de 
2007 e, consequentemente, evitar a redução dos seus 
limites para a realização de operações de crédito.

31. No inciso II do art. 2°-A, propõe-se, ainda, 
que a União seja autorizada a renegociar, até o valor 
de R$16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de reais), 
operações de crédito concedidas ao amparo da Lei n° 
11.805, de 6 de novembro de 2008, de modo a alterar 
a remuneração do Tesouro Nacional para o custo de 
captação externa, em dólares norte-americanos, para 
prazo equivalente ao do ressarcimento a ser efetuado 
pelo BNDES à União.

32. A repactuação de dívidas acima descrita tem 
por finalidade permitir que os créditos concedidos ao 
BNDES na forma da Lei n° 11.805, de 2008, passem 
a ser remunerados segundo o custo de captação ex-
terna, em dólares norte-americanos, do Tesouro Na-
cional, viabilizando operação de crédito com empre-
sas petrolíferas controladas direta ou indiretamente 
pela União.

33. Entende-se que, com essas proposições, 
complementares à Medida Provisória n° 453, de 2009, 
a economia brasileira ficará mais bem preparada para 
enfrentar a crise do mercado externo, dado que visam 
o fortalecimento das operações de financiamento do 
investimento produtivo pelo BNDES.

34. Além disso, propõe-se, por meio da edição 
desta medida provisória, acrescentar dispositivos à Lei 
n° 11.882, de 23 de dezembro de 2008, que autorizou 
o Banco Central do Brasil a conceder empréstimos em 
moeda estrangeira. No entanto, em razão do disposto 
no art. 6° da Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, a 
estipulação de variação cambial nos repasses feitos 
no país deve estar expressamente autorizada em lei 
federal. Propõe-se, nessa linha, a inclusão de disposi-
tivo no art. 1° da Lei n° 11.882, de 2008, autorizando 
que a aplicação dos recursos pelas instituições to-
madoras do empréstimo seja referenciada à mesma 

moeda em que assumida a obrigação com o Banco 
Central do Brasil.

35. Demanda a Lei n° 11.882, de 2008, ademais, 
outro aperfeiçoamento, destinado a resguardar dos 
efeitos da quebra da instituição financeira os recursos 
públicos empregados em operações de redesconto e 
de empréstimo pelo Banco Central do Brasil. Propõe-
se, nessa linha, o acréscimo de artigo que exclua os 
créditos do Banco Central do Brasil dos efeitos da de-
cretação de intervenção, liquidação extrajudicial ou fa-
lência da instituição financeira que acorreu ao socorro 
de liquidez da autarquia.

36. O Banco Central do Brasil tem realizado leilões 
e operações de empréstimo em dólares dos Estados 
Unidos da América com o objetivo de assegurar níveis 
adequados de liquidez no sistema financeiro, de suma 
importância no momento atual de retração de linhas 
externas de crédito em moeda estrangeira, que de-
mandam respostas céleres da autoridade monetária e 
cambial. Nesse contexto, as medidas propostas, por um 
lado, permitem a aplicação eficiente dos recursos em 
moeda estrangeira no mercado nacional e, por outro, 
propiciam segurança aos recursos públicos emprega-
dos em tais operações nesta situação de crise.

37. Finalmente, esta medida pretende alterar o 
art. 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que 
cria o Programa Bolsa Família. No texto vigente, o art. 
8º da Lei nº 10.836, de 2004, prevê que a execução 
e a gestão do Programa ocorrerão de forma descen-
tralizada e por meio da conjugação de esforços entre 
os entes federados. Assim, o sentido da mudança é o 
estabelecimento de regras, no nível legal, que regulem 
o processo de transferência de recursos financeiros 
com o objetivo de apoiar a gestão do Programa Bolsa 
Família nos estados e municípios.

38. Desde abril de 2006 da União vem transferin-
do, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, recursos financeiros aos entes fe-
derados que tenham aderido ao Programa Bolsa Famí-
lia, com o intuito de apoiá-los na realização de tarefas 
continuadas abrangidas por suas respectivas esferas 
de competência no âmbito do Programa. A transferên-
cia de recursos se justifica na medida em que, apesar 
de ser uma política federal, o Programa Bolsa Família 
depende, para seu desenvolvimento e efetividade, da 
cooperação dos governos estaduais e locais.

39. No âmbito do Bolsa Família, os municípios 
aderentes possuem atribuições amplas e importantes, 
tais como: a atualização constante dos registros das 
famílias no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico), ferramenta de se-
leção e acompanhamento das famílias beneficiárias 
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do Programa; a articulação das políticas de saúde e 
educação para a efetivação do atendimento às famílias 
beneficiárias; a gestão compartilhada com o Governo 
Federal de tarefas relacionadas aos benefícios finan-
ceiros transferidos; a consolidação das informações 
sobre o cumprimento das condicionalidades pelas 
famílias que vivem em seus territórios; o acompanha-
mento das famílias, identificando a evolução de suas 
condições socioeconômicas, profissionais, educacio-
nais, de saúde; e a supervisão in loco contra eventuais 
irregularidades.

40. Quanto aos Estados, sua participação no 
Programa Bolsa Família refere-se à capacitação de 
funcionários municipais para aprimorar a execução do 
Programa, ao apoio ao cadastramento de populações 
específicas – como indígenas e quilombolas, à imple-
mentação de ações visando à ampliação do acesso 
da população pobre à documentação civil, bem como 
o suporte técnico-operacional aos municípios com me-
nor capacidade de gestão.

41. Em face das atribuições desenvolvidas nos 
níveis local e estadual, pode-se perceber como a co-
operação dos entes federados contribuiu para a su-
peração das dificuldades iniciais do Bolsa Família, 
quando a desatualização dos cadastros e a qualidade 
de seu conteúdo, assim como o baixo grau de acom-
panhamento do cumprimento das condicionalidades, 
ameaçaram a continuidade dessa política pública de 
combate à pobreza e à desigualdade.

42. Com a cooperação dos Estados e Municípios 
– sobretudo dos últimos –, os quais vêm realizando 
as tarefas relativas às suas competências e conferem 
ao processo a capilaridade de que o Governo Federal 
não dispõe, as graves dificuldades iniciais do Progra-
ma foram superadas, e o Bolsa Família se consolidou 
como porta de entrada à rede de proteção social atu-
almente em processo de construção. A participação 
dos entes federados no Programa tornou-se não ape-
nas um dos fatores de seu sucesso, mas uma carac-
terística essencial da política de transferência direta 
de renda, constituindo um dos traços da experiência 
brasileira, em contraste com iniciativas desenvolvidas 
em outros países.

43. Ao executar as tarefas relacionadas à sua 
esfera de gestão do Programa Bolsa Família, Estados 
e Municípios incorrem em despesas, que precisam 
ser ao menos parcialmente suportados pelo Gover-
no Federal. A fim de apoiá-los nesse processo é que 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome vem transferindo recursos financeiros aos mu-
nicípios e estados.

44. Além do caráter de apoio material, há, nas 
transferências, mais duas importantes dimensões. A 
primeira diz respeito ao incentivo, pelo Governo Fe-
deral, à qualidade da gestão do Bolsa Família desen-
volvida por estados e municípios. Para avaliar a qua-
lidade da gestão do Programa nos níveis estadual e 
municipal, e a partir daí calcular o montante a ser re-
passado pela União, o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome criou o Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD). O 
índice mede o desempenho do município no tocante 
às medidas de atualização dos dados cadastrais das 
famílias beneficiárias ali residentes, de ampliação da 
cobertura do Bolsa Família, assim como de informa-
ção do cumprimento das condicionalidades de saúde 
e educação. A sistemática estabelece um critério ob-
jetivo de remuneração pelos resultados obtidos nas 
ações de aprimoramento da gestão do PBF. A lógica 
subjacente é a de que quanto melhor o desempenho 
do ente federado em sua gestão do programa, mais 
recursos receba da União.

45. A segunda refere-se ao controle. De acordo 
com informações divulgadas pela Controladoria Geral 
da União em setembro de 2008, mecanismos de con-
trole do Bolsa Família, e em especial o IGD, fizeram 
com que as fraudes identificadas nos municípios com 
os recursos federais transferidos caíssem de 20% para 
4%. Isso pode ser explicado, em parte, pelo incentivo 
ao aperfeiçoamento e melhoria da gestão decorrente 
da aplicação de critérios claros e objetivos de premia-
ção dos administradores mais eficientes.

46. Nesse contexto, é proposta a alteração legal, 
mediante a inclusão de sete parágrafos no referido 
art. 8º, com a introdução de novos instrumentos que 
concretizam ainda mais a gestão descentralizada, que 
ocorre de maneira compartilhada, e a conjugação de 
esforços entre os entes federativos.

47. No primeiro parágrafo, prevê-se a possibi-rimeiro parágrafo, prevê-se a possibi-meiro parágrafo, prevê-se a possibi-
lidade de adesão dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal ao Programa Bolsa Família, fazendo com que, 
por meio de ato voluntário dos governos locais e esta-
duais, constitua-se uma rede organizada de gestão do 
programa, com atribuições específicas de cada esfera. 
Cria-se um regime cooperativo em torno dessa política 
social, ao mesmo tempo em que se respeita a organi-
zação federativa do Estado brasileiro.

48. O segundo parágrafo institui o Índice de Ges-
tão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD, 
nos âmbitos estadual, distrital e municipal. Os parâme-
tros de aferição do índice e as regras de sua utilização 
serão regulamentados por ato do Poder Executivo. No 
mesmo parágrafo são fixadas as funções do IGD, que 
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compreendem a avaliação dos resultados da gestão 
descentralizada, o incentivo à obtenção de bons resul-tralizada, o incentivo à obtenção de bons resul-alizada, o incentivo à obtenção de bons resul-
tados pelos entes federados, e o cálculo dos recursos 
a transferir a título de apoio financeiro à gestão des-
centralizada do Bolsa Família.

49. O terceiro parágrafo formaliza, na esfera de 
norma legal, a transferência de recursos financeiros 
a estados e municípios, com o objetivo de apoiar fi-
nanceiramente as ações de gestão e execução des-
centralizada do programa. A possibilidade de repasse 
dos recursos, de forma obrigatória, é aberta exclusi-forma obrigatória, é aberta exclusi-obrigatória, é aberta exclusi-rta exclusi-a exclusi-
vamente aos entes federados que tenham formalizado 
sua adesão ao programa.

50. O parágrafo quarto estabelece os elementos 
que o Poder Executivo deverá regulamentar, a fim de 
viabilizar a aplicação da medida provisória: I) os pro-
cedimentos e as condições necessárias para adesão 
ao Programa Bolsa Família, incluindo as obrigações 
dos entes federados; II) os instrumentos, parâme-
tros e procedimentos de avaliação de resultados e de 
qualidade de gestão nos âmbitos estadual, distrital e 
municipal; e III) os procedimentos e instrumentos de 
controle e acompanhamento da execução do progra-trole e acompanhamento da execução do progra-ole e acompanhamento da execução do progra-
ma pelos entes federados.

51. Os parágrafos quinto e sexto tratam da pres-tratam da pres-atam da pres-
tação de contas dos recursos financeiros transferidos 
a título de apoio à gestão descentralizada. No quinto 
parágrafo, define-se que os resultados alcançados pe-
los entes no IGD servirão como prestação de contas 
dos recursos transferidos.

52. O parágrafo sexto fixa, de maneira genérica, 
os procedimentos de prestação de contas nos esta-
dos e municípios. Tais procedimentos deverão ser es-
pecificados em ato do Poder Executivo. Destaque-se 
o reforço do papel das instâncias de controle social 
do Programa, na medida em que caberá a esses co-
legiados aprovar as prestações de contas dos entes 
federados, no que diz respeito ao emprego dos recur-
sos transferidos pela União para apoio à gestão des-ridos pela União para apoio à gestão des-dos pela União para apoio à gestão des-
centralizada do Bolsa Família.

53. O parágrafo sétimo, por sua vez, fixa os li-
mites nacionais dos recursos a transferir, e remete a 
especificação de limites municipais à disciplina de re-
gulamentação infralegal.

54. Por tratar-se apenas da elevação do status 
normativo em que se prevê o mecanismo, em operação 
desde 2006, informa-se a Vossa Excelência de que não 
há a necessidade de provisão de recursos financeiros 
adicionais para implementação da medida.

55. Nesse sentido, a fixação em norma legal do 
apoio financeiro à gestão descentralizada do Bolsa 
Família e do IGD reforça a institucionalização do pro-

grama, pois significa a perenização de mecanismos 
que contribuem para aperfeiçoar a gestão descentra-
lizada do programa.

56. Em síntese, as medidas previstas nesta pro-
posta possuem o caráter de urgência e relevância, 
pois de um lado, a atual crise financeira global exige 
a adoção tempestiva de medidas econômicas, a fim 
de arrefecer seus impactos negativos na economia do 
País; de outro, o estabelecimento de novos instrumen-
tos de gestão do programa permite a aplicação mais 
eficiente e eficaz dos recursos do Bolsa Família, tão 
necessário para minimizar os graves problemas de 
distribuição de renda e oportunidades no País.

57. São essas, Senhor Presidente, as razões pelas 
quais submetemos à consideração de Vossa Excelên-
cia o projeto de medida provisória em anexo.

Respeitosamente, – Guido Mantega, Patrus 
Ananias de Sousa, Jorge Hage Sobrinho, Paulo 
Bernardo Silva e Miguel Jorge.

RETIFICAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA N° 462,  
DE 14 DE MAIO DE 2009 

(Publicada no DOU de 15 de maio de 2009 – Seção I)

Na página 11, nas assinaturas, leia-se também: 
Patrus Ananias e Jorge Hage Sobrinho.

Ofício nº 194 (CN)

Brasília, 1º de junho de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de medida pro-
visória.

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

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processa-
do da Medida Provisória nº 462, de 2009, que “Dispõe 
sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos 
entes federados que recebem recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, no exercício de 
2009, com o objetivo de superar dificuldades financei-ancei-cei-
ras emergenciais, e dá outras providências”.

À Medida foram oferecidas 46 (quarenta e seis) 
emendas e a Comissão Mista referida no caput do art. 
2º da Resolução nº 1 de 2002-CN não se instalou.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente.
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REQUERIMENTO Nº 4817, DE 2009 

(Do Sr Luis Carlos Heinze)

Requer nos termos regimentais a reti-

rada de pauta da Indicação 3.726/2009. 

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce-

lência a retirada de pauta da Indicação 3.726/2009, de 

minha autoria.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – Depu-

tado Luis Carlos Heinze.

Defiro, nos termos do art. 104 c/c o inciso 

VII do art. 114, ambos do RICD, a retirada da 

Indicação 3726 de 2009. Publique-se.

Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4841, DE 2009 
(Do Sr. Pepe Vargas)

Requer a revisão do despacho apos-
to ao PL nº 3.199/2004, do Sr. Luiz Carlos 
Hauly.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do Art. 32, inciso X, alínea 

“h” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
o envio para apreciação pela Comissão de Finanças 
e Tributação, do Projeto de Lei nº 3.199, de 2004, de 
autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly, que “dispõe 
sobre o acesso pela rede mundial de computadores 
aos dados do Sistema de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI e dá outras providências”.

A matéria foi distribuída às Comissões de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público (mérito), e de 
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Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54). Entre-
tanto, o assunto necessita ser analisado pela Comissão 
de Finanças e Tributação, já que o acesso público SIA-
FI, conforme apresentado no Projeto de Lei, exigirá a 
expansão da rede de operações, um volume maior de 
investimentos em infra-estrutura, além do aumento das 
despesas relacionadas à prestação de serviços.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Pepe 
Vargas, Deputado Federal PT/RS.

Defiro a revisão do despacho inicial apos-
to ao PL nº 3199/2004, para incluir a Comissão 
de Finanças e Tributação, nos termos do art. 54 
do RI, devendo manifestar-se antes da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Novo Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (art. 54 do RICD); e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD). Pro-
posição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões – Art. 24,II. Regime de tramitação: 
ordinário. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.865, DE 2009 
(Do Sr. Manoel Júnior)

Requer o registro na Câmara dos De-
putados da instalação da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Regulamentação da EC 
15/96 – Criação de Novos Municípios.

Senhor Presidente:
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa 

nº 69/2005, comunico a Vossa Excelência que, 21-5-
2009, foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa 
da Regulamentação da Emenda nº 15/96 – Criação 
de Novos Municípios, sob a minha presidência e res-
ponsabilidade.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência o de-
vido registro nesta Casa, e encaminho, em anexo, a 
ata de instalação, seu estatuto e as assinaturas de 
apoiamento exigidas.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tado Manoel Júnior, PSB/PB.

REQUERIMENTO Nº     DE 2009 
(Do Sr. Manoel Junior)

Requer o registro na Câmara dos De-
putados da instalação da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Regulamentação da EC 
15/96 – Criação de Novos Municípios.

Senhor Presidente:
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa 

nº 69/2005, comunico a Vossa Excelência que, 21-5-

2009, foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa 
da Regulamentação da Emenda nº 15/96 – Criação 
de Novos Municípios, sob a minha presidência e res-
ponsabilidade.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência o de-
vido registro nesta Casa, e encaminho, em anexo, a 
ata de instalação, seu estatuto e as assinaturas de 
apoiamento exigidas.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. – Depu-
tado Manoel Júnior, PSB/PB.

Ata da Instalação da Frente Parlamentar  
em defesa da Regulamentação da Ec 15/6 – Criação 
de Novos Municípios

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 
dois mil e nove, às treze horas, no auditório Nereu 
Ramos, na Câmara dos Deputados do Brasil, presen-
tes os Senhores Deputados Federais Carlos Brandão 
(PSDB-MA), José Airton (PT-CE), Rômulo Gouveia 
(PSDB-PB), Eugênio Rabelo (PP-CE), Marcelo Melo 
(PMDB-GO), Carlos Abicalil (PT-MT) e o Senador Cé-
sar Borges (PR-BA) reuniram-se com o fim de apreciar 
a seguinte pauta:

1. Instalação da Frente Parlamentar em Defesa 
da Regulamentação da EC nº 15/96– Criação de No-
vos Municípios;

2. Aprovação do Estatuto; e três. Eleição da Co-
ordenação Colegiada. Assumindo a Presidência da 
reunião, o Deputado Dr. Manoel Júnior submeteu à 
consideração dos presentes a instalação da Frente, o 
que foi aprovado por aclamação. Atendido o item um 
da pauta, passou-se ao item dois. O Senhor Presidente 
submeteu a votos o projeto de Estatuto. Verificando-se 
a aprovação, por unanimidade, o estatuto ficou redigido 
da seguinte forma:

ESTATUTO

I – Da finalidade e Sede

Art. 1º A Frente Parlamentar em Defesa da Re-
gulamentação da Emenda Constitucional nº 15/96 – 
Criação de novos municípios, com atuação precípua 
no âmbito do Congresso Nacional e em todo território 
nacional, de caráter suprapartidário, de duração inde-
terminada, com sede e foro nesta Capital Federal, é 
regida pelo presente estatuto.

Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa da Re-
gulamentação da Emenda Constitucional nº 15/96 – 
Criação de Novos Municípios é instituída para o cum-
primento das seguintes finalidades:

a) Coordenar as discussões em torno da 
Regulamentação da Emenda Constitucional nº 
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15 de 1996 – Criação de Novos Municípios no 
Congresso Nacional.

b) Estabelecer canais efetivos de comu-
nicação e diálogo com as Assembléias Le-
gislativas Estaduais, Associações Nacionais, 
Estaduais e Microrregionais de Municípios, 
Governo Federal e demais interessados em 
discutir a regulamentação da criação de novos 
municípios no Brasil.

c) Mobilizar a sociedade civil em torno da 
regulamentação desse dispositivo constitucio-
nal de extrema relevância para o País.

d) Promover ações que estimulem o in-
tercâmbio entre a Câmara e as Assembléias 
Legislativas Estaduais, os Municípios e o Go-
verno Federal.

e) Propor iniciativas legislativas que pos-
sibilitem a elaboração do conteúdo do estudo 
de viabilidade municipal que é um dos requi-
sitos exigidos para a regulamentação da EC 
nº 15/96 conforme disposto no § 4º do art. 18 
da CF;

f) Manter contatos e intercâmbios com 
outras entidades nacionais e internacionais 
relacionadas ao tema.

g) Aprovar requerimentos de audiência 
pública, requerimentos de informação e outras 
iniciativas legislativas que reforcem os objeti-
vos da Frente.

h) Realizar Seminário, debates e outros 
eventos, com vistas ao aprofundamento da 
discussão sobre o tema e a elaboração de 
propostas.

i) Construir um grupo de trabalho com o 
Governo Federal, assembléias legislativas e 
associações de municípios para analisar as 
proposições em tramitação nessa Casa que 
tratam desse tema;

j) Construir em parceria com o Governo 
Federal, assembléias legislativas e municípios 
um texto de consenso para ser apresentado 
nessa Casa como proposta comum de regu-
lamentação da emenda nº 15/96, para que 
seja finalmente regulamentado no Brasil a 
criação, fusão ou desmembramento de muni-
cípios no Brasil.

k) Articular-se com a Subcomissão Per-
manente de Assuntos Municipais, vinculada 
a Comissão de Finanças e Tributação para 
ampliar o debate em torno do tema e promo-
ver reuniões e audiências públicas sobre o 
assunto.

II – Da Coordenação

Art. 3º A Coordenação compõe-se de um (1) Pre-
sidente e seis (6) Vice-Presidentes, eleitos na data de 
seu lançamento.

§ 1º A Frente contará, ainda, com um presidente 
de honra, o Presidente da Câmara dos Deputados.

§ 2º A Frente contará também com uma secre-
taria executiva que funcionará sob a coordenação do 
presidente dos trabalhos.

§ 3º Se qualquer membro da Coordenação deixar 
de fazer parte ou renunciar ao cargo, a própria coor-
denação escolherá seu sucessor.

§ 4º A convocação da Frente será feita pelo Pre-
sidente ou por decisão da maioria de seus membros.

Art. 4º Compete à Coordenação colegiada:

a) Assessorar os parlamentares que se 
filiarem à Frente;

b) Manter contatos e intercâmbios com 
outras entidades estaduais e nacionais que 
tratem de questões afins.

c) Organizar o programa de atividades 
da Frente.

d) Constituir delegação e grupo de tra-
balho.

e) Examinar estudos, pareceres, teses 
e trabalhos que possam subsidiar suas ati-
vidades.

f) Propor alteração do Estatuto.
g) Resolver os casos omissos neste Es-

tatuto.

III – Dos Membros

Art. 5º A Frente é composta por parlamentares 
do Congresso Nacional (Deputados e Senadores) que 
solicitem sua inscrição através do termo de adesão 
assinado.

Parágrafo único. Para integrar a Frente Parla-
mentar em Defesa Regulamentação da EC nº 15/96 
– Criação de Novos Municípios, é obrigatório o preen-
chimento do termo de adesão e assinatura.

IV – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 6º Após a aprovação do presente Estatu-
to, deverão ser eleitos os membros da Coordenação 
Colegiada com mandato até o término da presente 
legislatura.

Art. 7º A Frente, com vistas ao alcance de suas 
finalidades, poderá criar, manter ou participar de enti-
dades e instituições com iguais ou similares finalida-
des, ouvida a Coordenação Colegiada.

Art. 8º Este Estatuto entra em vigor na data de 
sua aprovação.
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REQUERIMENTO N.º 4906 de 2009 
(Do Sr João Campos e outros)

Solicito o apensamento da PEC n.º 
81/2007 a PEC n.º 248/2004, por tratar de 
assuntos correlatos:

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Nos termos dos arts. 142 e 143, do Regimento In-

terno, requeiro a Vossa Excelência, que seja apensada 
a PEC n.º 81/2007 à 248/2004,do Deputado Mauro 
Lopes PMDB/MG, por se tratar de assuntos correlatos 
com o sistema de Segurança Pública, previsto no art. 
144, da Constituição Federal.

Justificação

As Emendas a Constituição Federal apresentadas 
acima relacionadas, dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Segurança Pública, tratando dos seus Órgãos, de 
suas atribuições e competência, conforme ministra o 
art. 144 e seus dispositivos, na nossa Carta Magna, 
em especial o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, portanto similar o objetivo de ambas as pro-
posições, embora estabeleçam as mesmas atribuições 
para organismos distintos.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. – João 
Campos, Deputado Federal.

Defiro. Apense-se a PEC 81/07 à PEC 248/04. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 2-6-2009. – Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Finda a 

leitura do expediente, passa-se à

IV – COMISSÃO GERAL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 

– Sras. e Srs. Deputados, autoridades, a Presidência 
transforma a sessão plenária em Comissão Geral para 
debater a política nacional de exploração da província 
petrolífera do pré-sal. 

Antes, desejo compor a Mesa com algumas das 
eminentes autoridades que aqui se acham. As demais 
estarão, naturalmente, representadas pela presença 
de quem chamo.

Em primeiro lugar, chamo para a Mesa o Ministro 
de Minas e Energia Edison Lobão. (Pausa.) De igual 
maneira, chamo o Dr. Haroldo Lima, Diretor-Geral 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis, assim como convido para a Mesa o Dr. 
Guilherme de Oliveira Estrella, Diretor de Exploração 
e Produção da empresa Petróleo Brasileiro S/A – PE-
TROBRAS.

Quero anunciar ao Plenário, antes de dar algumas 
informações procedimentais desta sessão, que esta 
Comissão Geral foi requerida pela Comissão de Minas 

e Energia e, por isso, chamo o seu Presidente, Depu-
tado Bernardo Ariston, para vir à Mesa. (Pausa.)

Esta Comissão Geral, assim como outras que te-
mos realizado neste plenário, destina-se basicamente a 
fazer com que a Câmara dos Deputados, além da sua 
função natural, que é legislar, também participe ativa-
mente dos grandes temas nacionais. E não há dúvida 
de que a questão do pré-sal é um dos temas na pauta 
da Nação. Portanto, estando na pauta da Nação, não 
poderia deixar de estar na pauta das preocupações 
da Câmara dos Deputados.

A Comissão de Minas e Energia já vem tratan-
do desse assunto há bastante tempo, mas, agora, ao 
requerer esta Comissão Geral, traz para a Câmara 
dos Deputados o debate desse tema, que visa não 
apenas esclarecer aqueles que ainda não estão es-
clarecidos a respeito, mas também difundir o tema e 
verificar quais as propostas que nós, do Legislativo, as 
eminentes autoridades que aqui se acham e as várias 
associações, inclusive, podemos fazer em relação a 
essa temática.

De modo que, Ministro Edison Lobão, Dr. Harol-
do Lima, Dr. Guilherme, Deputado Ariston, o objetivo 
desta reunião, mais uma vez reitero, é fazer com que 
o Legislativo esteja presente no debate dos grandes 
temas nacionais. Evidentemente, para fazê-lo, have-
remos de ouvir um dos principais condutores do setor 
de minas e energia, hoje, no País, que realiza essa 
tarefa com o sucesso que todos conhecemos, o emi-
nente Ministro Edison Lobão.

Portanto, inicialmente, vou conferir a palavra ao 
Ministro Edison Lobão, que usará o tempo que for ne-
cessário, mas sugeriu-me que não fosse superior a 
5 ou 8 minutos. É a sugestão do Ministro Edison Lo-
bão. Sendo essa sua sugestão de tempo, como have-
rá muitos oradores, proponho que cada orador, com 
muita objetividade, use o tempo entre 5 a 7 minutos 
para a sua fala. 

Acha-se sobre a Mesa uma lista para inscrição de 
todos aqueles que queiram também debater o tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) – 
É com muito prazer que, ao abrir esta reunião de Co-
missão Geral no plenário da Câmara dos Deputados, 
passo a palavra ao Ministro Edison Lobão.

O SR. MINISTRO EDISON LOBÃO – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, sempre volto com alegria ao 
plenário desta Casa do Congresso Nacional, onde es-
tive por alguns anos, em 2 mandatos legislativos. De-
pois elegi-me Senador, e, no Senado Federal, exerço 
já o terceiro mandato.

O Parlamento está na gênese do regime demo-
crático, do regime das liberdades. E nós, que não te-
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mos vocação para vassalo nem para tirania, amamos 
o Parlamento porque amamos a liberdade.

Sr. Presidente, não posso deixar de, desde logo, 
cumprimentar não apenas V.Exa. pelos estímulos que 
dá à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos De-
putados para que realize trabalhos desta profundidade e 
magnitude, mas também o Deputado Bernardo Ariston, 
Presidente desse órgão técnico, pela iniciativa deste 
debate parlamentar, para o qual convidou instituições 
de natureza privada a trazerem também seus conhe-
cimentos e sua ciência sobre o tema proposto. 

Esta Comissão Geral propõe-se a debater a ques-
tão do pré-sal. Mas o que é o pré-sal? Por muitos e 
muitos anos foi dito que o Brasil não era e não seria 
possuidor de petróleo. Jamais se negou que o País era 
um grande celeiro de minério de ferro, mas de petróleo 
e de gás, não. Há um equívoco nessa afirmação, ou, 
para ser benigno, ela se fazia num tempo em que a 
tecnologia não havia avançado e, portanto, não pudera 
revelar aos brasileiros essa riqueza que pertence ao 
povo e que existe sim.

Tivemos, até recentemente, reservas de petró-
leo certificadas que nos davam garantia de suprimen-
to por 20 anos, algo em torno de 13 bilhões de barris 
de petróleo. 

Com a tecnologia moderna e os avanços nos co-
nhecimentos da PETROBRAS e da Agência Nacional 
do Petróleo – que aqui se encontra tão bem repre-
sentada por um ex-Parlamentar, o Deputado Haroldo 
Lima -, foi possível detectar e demonstrar a existência 
de uma camada de petróleo que se encontra abaixo 
da estrutura de sal existente naquela região. Temos, 
portanto, algo como se fosse um lago ou um rio que 
sai do Espírito Santo, passa pelo Rio de Janeiro e por 
São Paulo e chega a Santa Catarina, contendo uma 
vastidão de petróleo da melhor qualidade.

Se me perguntarem quanto petróleo temos ali, 
não posso responder com objetividade – e ninguém 
ainda pode, pois foram feitos apenas alguns furos 
prospectivos. E aqui está o Diretor da PETROBRAS 
Guilherme de Oliveira Estrella, técnico da melhor qua-
lidade, que honra a Geologia neste País, que cuida 
especificamente deste setor. Portanto, a competência 
da PETROBRAS pôde demonstrar a existência des-
sa camada de petróleo na região denominada pré-sal. 
Repito: quanto petróleo temos ali ainda não podemos 
dizer. Mas, com alguns furos prospectivos, foi possível 
demonstrar que estamos já em condições de dobrar 
nossas reservas certificadas, conhecidas.

Portanto, nós, que tínhamos, no passado recente, 
reservas de petróleo para 20 anos de abastecimento 
do Brasil, podemos dizer que já temos, com segurança, 
petróleo para 40 anos. E os indícios são no sentido de 

que essas reservas são bem maiores do que aquilo 
que podemos dizer hoje. 

A consequência disso é que se gerou uma curio-
sidade mundo afora em relação ao Brasil. O País, a 
partir do momento em que assumi o Ministério no ano 
passado, passou a ser convidado frequentemente para 
as reuniões do G-8 e da Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo. A OPEP convida, também com 
insistência, o Brasil a ingressar naquela instituição inter-
nacional pelo fato de já sermos considerados grandes 
produtores e consumidores de petróleo – produzimos 
hoje algo em torno de 2 milhões de barris de petró-
leo por dia e consumimos também esses 2 milhões 
de barris. Exportamos e importamos algum petróleo, 
mas o fato é que nossa produção e nosso consumo 
estão em torno de 2 milhões de barris por dia. Esta-
mos avançando e, dentro de muito pouco tempo, com 
a extração no pré-sal, vamos produzir 3 milhões de 
barris de petróleo por dia e começar a exportar para 
alguns outros países. 

Estamos neste momento construindo algumas 
refinarias de grandes proporções, uma das quais no 
Estado do Maranhão – aqui representado pelo Depu-
tado Sarney Filho, entre tantos outros valores da vida 
pública do País. Ela será das maiores no mundo, pois, 
sozinha, vai refinar um terço de todo o petróleo que 
temos hoje no País. 

O Brasil, ao invés de importar, pretende ser ex-
portador de produtos acabados e refinados, porque 
assim estará agregando valor e garantindo emprego 
ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, subordinado ao tempo, cumprimen-
to mais uma vez todos os Srs. Deputados pelo papel 
transcendental que exercem na vida pública do País. 
Não fosse a existência do Parlamento, não teríamos 
o regime das liberdades. Portanto, devemos saudar a 
presença definitiva do Parlamento na democracia, ga-
rantindo, por esse modo, as liberdades sob as quais 
todos nós sabemos viver.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 
– Muito grato ao Ministro Edison Lobão.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 
– Concedo a palavra ao Dr. Guilherme de Oliveira Es-
trella, Diretor de Exploração e Produção da PETRO-
BRAS, pelo prazo regimental.

O SR. GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLA 
– Exmo. Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da 
Câmara, Srs. Deputados, também cumprimento o De-
putado Bernardo Ariston pela iniciativa de sugerir este 
debate a respeito do pré-sal.

O pré-sal, como disse o Ministro Edison Lobão, 
é certamente um fato novo no setor petrolífero brasi-
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leiro e pode, com segurança, tornar-se instrumento 
de desenvolvimento nacional excepcional, bem como 
de oportunidade de crescimento brasileiro do ponto 
de vista industrial, tecnológico e social. Enfim, com a 
descoberta do pré-sal, descortina-se extraordinária 
oportunidade para o Brasil.

Darei início à exibição de alguns poucos slides 
para transmitir dados técnicos que têm como objetivo 
consubstanciar o que tenho a falar.

(Segue-se exibição de imagens.)

Este é um slide preparado pelos advogados da 
empresa. Em função da nossa relação com investido-
res e bolsas de valores, quando divulgamos qualquer 
dado técnico, somos obrigados a exibir isso por força 
de lei. 

Este primeiro slide é importante porque muito se 
tem falado sobre a perda de importância do petróleo 
como componente da matriz energética mundial. É in-
teressante registar que estes são dados da Agência 
Internacional de Energia. 

As projeções para 2030, em termos de consumo 
de petróleo, estão, em termos médios, em 110 milhões 
de dólares. Para que seja atendida essa necessidade 
mundial, será necessário a descoberta de reservas que 
produzam cerca de 80 milhões de barris por dia, pois 
os atuais campos produtores suprirão apenas cerca 
de 40 milhões de barris da demanda. Ou seja, muito 
menos da metade do consumo – que será em torno 
de 110 milhões de barris por dia – será provido por 
esses campos existentes. Então, há necessidade da 
descoberta de grandes reservas que, ao entrarem em 
produção, supram as necessidades do planeta.

As atividades de exploração e produção das em-
presas petrolíferas, eu diria, aumentarão mais ainda de 
importância nas estruturas organizacionais, de modo 
a suprir a demanda mundial.

O petróleo continuará a ser, na matriz energé-
tica mundial, um componente extremamente impor-
tante no que diz respeito ao suprimento energético 
dos países.

Esse gráfico mostra a evolução da produção de 
petróleo da PETROBRAS. Está incluída alguma coisa 
que produziremos internacionalmente, em azul-escuro, 
mas podemos ver o salto que daremos dos atuais 2 mi-
lhões e 50 barris por dia previstos para 2009 para mais 
de 4 milhões de barris em 2020. Esse salto é devido 
aos blocos que já temos descobertos no pré-sal e que 
deverão entrar em produção a partir de 2011, 2013.

Como todos sabemos, já temos instalada uma 
sonda, que está produzindo cerca de 20 mil a 30 mil 
barris por dia, que vai obtendo dados. Para dezembro 
do ano que vem está prevista a instalação do primeiro 

piloto de 100 mil barris na área de Tupi, com a produ-
ção de 4 milhões de metros cúbicos de gás que será 
transferida para a costa através de um gasoduto que 
ligará Tupi à plataforma de Mexilhão, e daí à costa.

Em termos de gás natural, temos um significativo 
incremento na produção, no suprimento do mercado 
brasileiro pela PETROBRAS, a partir de 2009 e de 
2010, contando com os 4 milhões de metros cúbicos 
do piloto de Tupi. Daí para frente, mais ou menos 70 
milhões de metros cúbicos por dia estaremos colo-
cando em disponibilidade no mercado nacional, para 
atender à demanda interna brasileira.

Essa é a área do pré-sal. Esse mapa é por todos 
conhecido. Existem inúmeros novos blocos concedi-
dos. A província é muito grande, com mais de 100 mil 
quilômetros quadrados, com a área total já concedida 
pela ANP de 41 mil quilômetros quadrados. A área não 
concedida é muito grande e certamente será objeto 
desse novo marco regulatório que estará em discus-
são proximamente.

A posição do Governo é cumprir e honrar os 
contratos concedidos, de modo que sobre isso não 
haverá discussão.

A participação da PETROBRAS é em torno de 
31% da área total. Nos blocos que temos hoje, vendo 
esse polo pré-sal da Bacia de Campos, a nossa parti-
cipação é em torno de 60% a 65%. São vários blocos. 
Como disse o Ministro, o potencial já medido desses 
blocos, no de Tupi e Iara, é em torno de 10 bilhões de 
barris, praticamente chegando a 80% das atuais re-
servas brasileiras. Por aí podemos ver o gigantesco 
potencial que o pré-sal nos oferece.

Uma característica da atividade desse pré-sal 
é que praticamente todos os poços que perfuramos 
são resultado de produtores e descobridores de pe-
tróleo. Isso reduz enormemente o risco exploratório, 
praticamente elimina o risco exploratório no teste e na 
perfuração daquelas estruturas mapeadas pelos ex-
ploracionistas, que serão objetos de teste pela broca. 
Esse é um fato novo, realmente, considerando que o 
atual regime de concessões concede a propriedade do 
petróleo a quem produz, justamente com um atrativo 
para o enfrentamento do risco exploratório. Na área do 
pré-sal hoje, havendo o mapeamento pelos geólogos, 
esse risco será praticamente eliminado.

Existem desafios. Estamos muito longe da costa, 
o que exige soluções inovadoras. A automação será 
importantíssima, porque o suprimento de unidades 
muito habitadas a 300 quilômetros da costa é proble-
mática.

Novos materiais. Temos uma grande quantidade 
de CO2 presente na área. Há o problema de corrosão 
que exige uma metalurgia especial e o escoamento 
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do gás. Não será possível transferir esse gás. O pe-
tróleo do pré-sal tem muito gás associado. Não vai ser 
possível povoarmos a costa sul brasileira, que é uma 
costa turística e ambientalmente muito sensível para 
ser povoada de plantas, de tratamento de gás natural. 
Vai ser interessante liquefazer esse gás embarcado no 
mar, para depois levá-lo aos nossos terminais de GNL 
ou mesmo exportar o gás, se for o caso.

Conteúdo nacional. Estamos diante de um enor-
me desafio para a engenharia brasileira. Não basta fa-
zer e construirmos equipamentos no Brasil, é preciso 
que eles sejam “engenheirados”, criados e projetados 
no Brasil.

Só para dar uma idéia do conjunto de equipamen-
tos que serão necessários, esses números são impres-
sionantes: barcos de apoio; plataformas de produção; 
jaquetas de outros tipos; navios de grande porte para 
transporte de petróleo. Enfim, são números extrema-
mente expressivos, até 2013 e até 2020.

Esses os materiais previstos para serem utiliza-
dos, também contando as centenas de materiais, a 
maioria deles importados, que serão necessariamente 
produzidos no Brasil para que aproveitemos essa gran-
de oportunidade que o pré-sal nos coloca nas mãos.

Quanto aos postos de trabalho, calculamos que 
sejam mantidos cerca de 1 milhão de empregos dire-
tos e indiretos ao longo destes anos.

Concluindo, a hegemonia de petróleo e gás na-
tural na matriz energética mundial é absolutamente 
pacífica. Temos, então, nesse contexto, uma produção 
privilegiada, já com grandes reservas de petróleo e gás 
natural provenientes do pré-sal.

Trata-se de uma oportunidade de desenvolvi-
mento industrial, tecnológico e científico do Brasil, que 
cria escala para que tenhamos uma política efetiva de 
desenvolvimento tecnológico brasileiro. Serão exigidas 
soluções inovadoras, ligadas justamente ao desenvol-
vimento da engenharia nacional.

Com certeza, a PETROBRAS se encontra ple-
namente habilitada técnico-operacionalmente para 
explorar e produzir o pré-sal brasileiro.

Muito obrigado. Desculpe-me, Sr. Presidente, por 
ter-me excedido no tempo. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) – 
Antes de conceder a palavra ao nosso ex-colega e Di-
retor-Geral da ANP, Haroldo Lima, quero registrar, nesta 
primeira reunião pública que a Câmara dos Deputados 
realiza, nosso pesar e nossa tristeza pelo lamentável 
acidente que envolveu um avião da Air France, na rota 
Rio de Janeiro/Paris, no qual, ao que tudo indica, fale-
ceram 228 pessoas, dentre eles 58 brasileiros, sendo 
um deles funcionário da PETROBRAS.

Desse modo, peço a este Plenário que expresse-
mos nosso lamento e pesar por meio de 1 minuto de 
silêncio, em homenagem a essas vítimas.

(É prestado 1 minuto de silêncio.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) – 
Concedo a palavra ao Sr. Haroldo Lima, Diretor-Geral 
da Agência Nacional do Petróleo.

O SR. HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA 
– Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, Srs. Par-
lamentares, senhores convidados, para quem passou 
20 anos ininterruptos nesta Casa, neste plenário, falan-
do desta tribuna, não deixa de ser um momento emo-
cionante retornar para dirigir a palavra aos senhores, 
na qualidade de Diretor-Geral da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil.

Este cenário me traz muitas recordações. Não é 
o caso de estendermos, mas me lembro muito bem de 
falar aqui, inúmeras vezes, com o Dr. Ulysses Guima-
rães ali na frente, com o Dr. Tancredo Neves por aqui, 
Afonso Arinos, Francisco Pinto, Freitas Nobre, muitas 
pessoas que já se foram, todos esses, e muitos que 
ainda estão aqui. Estão aqui o Senador Edison Lobão, 
o Deputado Michel Temer, estão presentes diversos 
Deputados. E vamos parar por aqui.

Gostaria de dizer que essa iniciativa da Comis-
são de Minas e Energia da Câmara dos Deputados 
enche de orgulho a nós que por aqui passamos. Por 
meio desse mecanismo e dessa iniciativa, a Câmara 
assume o papel que lhe é próprio: discutir, em alto ní-
vel, os grandes problemas desta Nação.

Os grandes problemas têm de parar aqui dentro. 
Aqui estão os representantes do povo brasileiro, eleitos 
de forma direta e que trabalham com muita seriedade, 
cumprindo o seu dever.

Estamos falando de um setor que vai muito bem. O 
setor de petróleo e gás no Brasil vai extraordinariamente 
bem nos últimos anos. Só para ter uma referência de 10 
anos para cá, quando a Agência Nacional de Petróleo 
passou a coletar e registrar esses dados, gostaria de 
dizer que, em todos os índices importantes – reserva 
de petróleo/produção de petróleo; produção de gás/
reserva de gás; participações governamentais que são 
cobradas e distribuídas aos Municípios, aos Estados 
e à União brasileira; qualidade dos produtos que são 
ofertados ao povo brasileiro – nosso crescimento é 
contínuo, constante, ascendente e quase exponencial. 
Nós estamos, Sr. Presidente, Sr. Ministro – e V.Exa. 
sabe muito bem disso -, crescendo muito, e há muito 
tempo. No tocante às reservas, há 10 anos tínhamos 
algo em torno de 7.4 bilhões de barris de petróleo; hoje 
estamos chegando a quase 14 bilhões de barris.
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Há 10 anos somente a PETROBRAS produzia; 
hoje são mais de 69 outras empresas, das quais 40 
são brasileiras. Isso não existia antes. É importante 
esse fato. Aliás, eu gostaria de dizer ao Presidente da 
Comissão de Minas e Energia que acho da maior im-
portância a Comissão abraçar essa ideia de criarmos 
no Brasil um setor para pequenos e médios produtores 
de petróleo, situação que já existe nos Estados Unidos 
e no Canadá. Aqui não havia absolutamente nada. Hoje 
já são 40 empresários em grande dificuldade, porque 
lhes falta apoio mais efetivo, já que não temos uma 
clareza maior de como encaminhar esse assunto.

A ANP tem abraçado essa bandeira, tem contado 
com a contribuição parcial da PETROBRAS, e por aí 
estamos indo, mas precisamos de uma contribuição 
mais clara e específica. Na minha opinião, isso passa 
pela compreensão da Câmara dos Deputados.

Esse setor, que vai indo muito bem, de repente 
enfrentou uma novidade. Contarei aqui rapidamente 
o fato. Era dia 8 de novembro de 2007. Nesse dia, fui 
chamado para uma reunião de emergência do Con-
selho Nacional de Política Energética, e apareceram 
algumas novidades. Primeira, iriam participar da reunião 
do Conselho 8 Ministros. Segunda, além dos 8 Minis-
tros, participariam também o Presidente do BNDES, o 
Presidente da ANP, o Presidente da PETROBRAS e o 
Presidente da EPE. Terceira, a reunião seria na sede 
da PETROBRAS, coisa que nunca se fez. E uma últi-
ma e principal novidade: dirigiu a reunião o Presidente 
Lula. E o Diretor Guilherme de Oliveira Estrella estava 
presente à referida reunião.

Aberta a reunião, o próprio Estrella fez prelimi-
narmente uma apresentação em audiovisual sobre a 
descoberta que a PETROBRAS havia feito no Campo 
de Tupi – basicamente isso. Logo após, dirigimo-nos a 
uma outra sala de reuniões. Lembro-me muito bem – 
e registrei isso inclusive num livro – que o Presidente 
Lula, com um papel nas mãos, disse que havia recebido 
um ofício da PETROBRAS comunicando que acabara 
de descobrir uma coisa extraordinariamente grande, 
uma prospecção que indicava a existência de grande 
quantidade de petróleo. 

“Estamos há 19 dias de um leilão da ANP, 
e eu queria saber o que vamos fazer.” – disse 
o Presidente. 

E o Presidente Lula também disse a se-
guinte frase – da qual tomei nota: “Eu não 
passarei para a história como um Presidente 
que tomou conhecimento disso e não fez nada. 
Vamos ter que tomar uma providência aqui e 
agora para saber como vamos defender os 
interesses nacionais, brasileiros, diante dessa 
novidade extraordinária.”

Todos começaram a falar e, como eu conhecia 
mais de perto do que os outros o edital de licitação da 
ANP para o próximo leilão, tomei a iniciativa de suge-
rir ao Presidente e ao Conselho Nacional de Política 
Energética que retirássemos do leilão todos os blocos 
do pré-sal.

Imediatamente, o Presidente da República disse: 
“Ótima ideia! É bom ter um comunista aqui dentro para 
dar sugestões desse tipo”.

A sugestão foi aprovada por unanimidade, a partir 
do apoio do Presidente Lula. Os 41 blocos foram reti-
rados. Depois, o Presidente constituiu uma Comissão 
Interministerial para examinar que marco regulatório 
essa Comissão indicaria ao Brasil para poder explorar 
o pré-sal. Essa Comissão tem-se reunido sob a direção 
do Ministro Lobão com extrema intensidade.

No período anterior, no final do ano passado, an-
tes de setembro, antes do início da crise, fazíamos 2 ou 
3 reuniões por semana, às vezes por 4 horas seguidas, 
como ocorreu por diversas vezes. Examinávamos a 
questão de como trazer benefícios ao Brasil com aquilo 
que era uma descoberta excepcional, que mudaria o 
paradigma da história do petróleo e gás no Brasil.

Até então, o Brasil, como dizia o Ministro Lo-
bão, era um País que tinha petróleo, mas tinha pouco, 
ou pelo menos não havia descoberto muito. A nossa 
luta, no tempo do Walter Link, era saber se tinha ou 
não petróleo. Descobrimos que tínhamos, mas pouca 
quantidade em terra e muita quantidade no mar, em 
águas profundas. Todo esforço era para chegarmos à 
autossuficiência na produção de petróleo. Esse era o 
nosso horizonte. De repente, esse horizonte mudou e 
passamos a almejar sermos um grande produtor e re-
finador de petróleo, para exportar produtos derivados, 
ou grande exportador do próprio óleo. Essa temática 
passou a ser posta nos nossos horizontes.

Trabalhávamos, até então, com campos petrolífe-
ros de alto risco. Agora, passamos a trabalhar com um 
fato que não existia até então, qual seja a exploração 
de campos petrolíferos de baixo risco.

Por tudo isso, a referida Comissão, sob a dire-
ção do Ministro Edison Lobão, começou a examinar 
como é que vamos propor à Nação e ao Congresso 
Nacional um modelo para explorar esse novo campo 
de petróleo.

A proposição será concluída, penso eu, nas pró-
ximas semanas. Houve atrasos por conta da crise ge-
ral na qual o mundo inteiro se viu envolvido. Isso se 
refletiu em certas questões sobre as quais não está-
vamos trabalhando, mas os problemas já estão sendo 
solucionados e, mais cedo do que pensamos, daremos 
um passo à frente na questão de trazer para o Brasil 
as grandes vantagens de termos essa enorme reserva 
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petrolífera e, assim, podermos levar o desenvolvimento 
do Brasil a um novo nível.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 
– Esta Presidência agradece ao Presidente Haroldo 
Lima a exposição.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Michel Temer) 
– Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
devo informar a todos que o Ministro Edison Lobão 
pede licença para se retirar, e eu tomarei a liberdade 
de acompanhá-lo.

Convido o Presidente da Comissão de Minas 
e Energia, Deputado Bernardo Ariston, para ocupar 
a Presidência e dar sequência aos trabalhos desta 
reunião. 

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Bernardo Ariston, §2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Dando continuidade aos trabalhos, agradecemos 
ao Presidente Michel Temer a presença e fazemos um 
agradecimento especial ao Ministro Edison Lobão.

Gostaria de chamar o próximo orador, Sr. Rafael 
Oliva Augusto, Assessor do Presidente do BNDES.

O SR. RAFAEL OLIVA AUGUSTO – Bom dia a 
todos. Quero reiterar os cumprimentos à Comissão por 
esta iniciativa que me parece da maior oportunidade.

Inicio minha intervenção com um pedido de des-
culpas do Presidente Luciano Coutinho, que, infeliz-
mente, tinha agenda previamente firmada para esta 
data, a qual não poderia ser cancelada.

Tentarei aqui trazer as palavras do Presidente e 
a visão do BNDES a respeito desse tema. 

Desde o início das discussões no âmbito da Co-
missão Interministerial, mais especificamente desde o 
anúncio da descoberta do pré-sal, o foco dos trabalhos 
do BNDES em relação ao tema tem estado na reflexão 
sobre as oportunidades de desenvolvimento da cadeia 
fornecedora de bens e serviços da indústria de petró-
leo e gás no Brasil. O nosso foco tem sido quanto ao 
diagnóstico dessas oportunidades e identificação das 
diretrizes que poderiam guiar a execução e o fortale-
cimento de uma política industrial robusta, tendo em 
consideração essas oportunidades. 

No âmbito dos trabalhos da Comissão Intermi-
nisterial, o próprio Ministro Miguel Jorge nos solicitou 
empenho especial para olhar, desenvolver, conceber 
uma agenda de enfrentamento desses desafios e 
oportunidades. 

Evidentemente que o banco enxerga a perspec-
tiva de um grande volume de investimentos, que está 

associado ao desenvolvimento das reservas do pré-
sal, como uma enorme oportunidade de ampliação e 
de fortalecimento competitivo da indústria e do desen-
volvimento científico e tecnológico local. 

Com essa perspectiva, o primeiro grande esforço 
no qual o BNDES tem-se envolvido – em cooperação, 
evidentemente, com outras instituições de governo e 
com a consulta e o auxílio de instituições do setor pri-
vado – é no sentido de empreender um diagnóstico 
mais abrangente e detalhado sobre a situação atual 
da indústria fornecedora de bens e serviços para a 
indústria de petróleo e gás no Brasil. 

Esse esforço de diagnóstico, que já está bastan-
te adiantado, identifica a necessidade de se construir 
uma estratégia com duas vertentes. 

A primeira delas, resultado dos trabalhos condu-
zidos especialmente pelo Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PRO-
MINP, o primeiro diagnóstico, a primeira dimensão que 
essa estratégia revela é que será muito importante 
empreender um esforço rápido de ampliação da capa-
cidade de fornecimento da indústria brasileira.

Nós fizemos um exercício, ainda antes da divul-
gação do plano de investimentos da PETROBRAS no 
final do ano passado, que mostra, sem considerar o 
investimento adicional de estaleiros, que seriam reque-
ridos algo em torno de 5 bilhões de dólares de novos 
investimentos para completar a cadeia de fornecimento 
e atender a demanda estimada em razão dos investi-
mentos em exploração e produção.

Então, eis claramente a primeira dimensão, em 
relação à qual o BNDES, como um todo, está intei-
ramente mobilizado. Diz respeito a prover recursos, 
financiar a expansão da cadeia, na medida e na ne-
cessidade em que os investimentos do pré-sal cami-
nharem. Esse esforço de diagnóstico também aponta 
para a constatação de que essa estratégia deve ter uma 
segunda dimensão que deve considerar, de maneira 
crucial, a importância de que a ampliação da capaci-
dade de produção, que terá efeitos muito positivos em 
termos de geração de emprego e de renda, se com-
bine com o esforço de fortalecimento competitivo da 
indústria nacional.

Portanto, é preciso aproveitar a escala, o volume 
dos investimentos do pré-sal para promover um des-
locamento de patamar competitivo, tornar a indústria 
fornecedora brasileira, onde ela ainda não se encontra, 
capaz de ocupar espaços relevantes nos mercados 
internacionais. 

Com base nesse diagnóstico, o banco, então, 
alcançou 7 ou 8 diretrizes que, do nosso ponto de 
vista, poderiam servir como eixo organizador para a 
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condução de uma política industrial para a indústria 
fornecedora de bens e serviços.

Vou elencá-las rapidamente. A primeira dessas 
diretrizes seria atacar algo que nos parece ser uma 
preocupação de primeira hora: fomentar a construção 
ou o desenvolvimento de estaleiros que sejam com-
petitivos internacionalmente.

O BNDES teve a chance de participar de uma 
missão à Coreia e a Cingapura recentemente. Teve 
a chance de entrar em contato com os estaleiros que 
estão no estado da arte, que ocupam posição de lide-
rança mundial. Foi inevitável concluir ser muito impor-
tante, é uma variável-chave para a dinâmica compe-
titiva nesse segmento, que novos estaleiros tenham 
dimensões relevantes.

Uma segunda diretriz, já mencionada pelo Dr. 
Estrella, que nos parece de absoluta urgência e me-
recedora de toda a atenção, é o fortalecimento da en-
genharia nacional, sem o qual, de fato, a ambição de 
aproveitar a oportunidade que os investimentos estão 
nos oferecendo de adensar a cadeia produtiva local, 
de gerar novas oportunidades de emprego e desen-
volvimento tecnológico, não será viabilizada.

Uma terceira diretriz seria o estímulo ou a forma-
ção de clusters de produção, arranjos concentrados, 
com fornecedores localizados proximamente a seus 
demandantes. É preciso fortalecer essa direção.

A quarta diretriz seria estimular a atração de 
empresas estrangeiras, em parceria com fornecedo-
res nacionais, sobretudo nos setores em que a nossa 
indústria ainda apresenta patamares mais reduzidos 
de competitividade ou naqueles em que não haja pro-
dução local.

A quinta diretriz, algo que já se vem observando 
e para o qual nos parece haver grande disposição em 
se aprofundar, é aperfeiçoar a coordenação entre ins-
tituições de financiamento e empresas compradoras, 
sob a ótica das políticas públicas em curso. Refiro-me 
à política de desenvolvimento produtivo, ao Plano de 
Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desen-
volvimento Nacional, do MCT, e ao próprio PAC.

A sexta diretriz é seguir implementando políti-
cas de conteúdo local, que levem em consideração 
as necessidades dos compradores e os objetivos de 
desenvolvimento industrial e tecnológico.

A sétima diretriz, reforçando mais uma vez o que 
o Dr. Estrella já mencionou, é algo também de absoluta 
urgência e merecedor de toda atenção imediata: o for-
talecimento de nossos recursos, das nossas capacita-
ções científico-tecnológicas em recursos humanos.

Meu tempo já encerrou. Então, quero apenas re-
gistrar uma mensagem final. Para todas essas ações, 
o BNDES já dispõe de – ou vem constituindo – instru-

mentos para colaborar com o aproveitamento dessa 
oportunidade trazida pelo pré-sal.

A mensagem final que gostaria de trazer, em 
nome do Presidente Luciano Coutinho, é que o BN-
DES tem o compromisso de apoiar investimentos em 
todos os segmentos da cadeia produtiva do petróleo 
e gás, em linha com todas as diretrizes que acabei de 
enumerar.

Muito obrigado.
Desejo a todos um bom trabalho. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
gostaria de convidar o Dr. Maurício Tolmasquim para 
compor a Mesa.

O SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Sr. Pre-
sidente, quero solicitar a palavra por 2 minutos, pelo 
Partido Verde, porque neste exato momento realiza-se 
sessão conjunta no Senado Federal, de homenagem 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Como eu gostaria 
de apresentar 2 questões e me dirigir à outra sessão, 
e não há outro orador inscrito a não ser o Líder do PV, 
gostaria que V.Exa. me concedesse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Nobre Deputado, permita-me esclarecer que ha-
víamos combinado antes que não seriam concedidos 
apartes. Mas, como o assunto é da máxima relevân-
cia e V.Exa. é representante ativo do meio ambiente, 
concedo-lhe a palavra neste instante.

O SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Sr. Pre-
sidente, gostaria de saber o que pensa o Governo, a 
PETROBRAS e o BNDES a respeito da nova economia 
de baixo consumo de carbono.

Hoje, todos sabemos que a crise econômica está 
“linkada” à emergência ambiental. Aqui, pelo que pude 
perceber, estamos vivendo ainda no mundo do século 
XX e não no mundo do século XXI.

Também quero saber o que vai ser feito com esse 
carbono. Foi prevista alguma destinação? Dizem que 
há estoque imenso de carbono que pode ser liberado. 
Há alguma política a esse respeito?

São 2 questões, portanto. Uma diz respeito ao 
carbono; a outra, à nova economia de baixo consumo 
de carbono que se apresenta no mundo. Repito: como 
está sendo visto esse volume imenso de investimen-
tos? Não seria o caso de investir em outros tipos de 
energia, tais como as energias renováveis, as energias 
que consomem menos combustível fóssil?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Agradeço a V.Exa. a participação.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Concedo a palavra ao Dr. João Carlos de Luca, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis – IBP.
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O SR. JOÃO CARLOS FRANÇA DE LUCA – 
Bom dia a todos. 

Sr. Presidente, ilustres membros da Mesa, Sras. 
e Srs. Deputados, convidados, autoridades presen-
tes, senhoras e senhores, desejo expressar o agra-
decimento do IBP aos realizadores deste evento, pela 
oportunidade de participar de debate, nesta Casa, de 
tão importante tema.

Inicialmente, gostaria de apresentar o IBP. So-
mos uma associação sem fins lucrativos, apartidária 
e que congrega mais de 200 empresas nacionais e 
internacionais, públicas e privadas, de pequeno, mé-
dio e grande portes, que contribuem para o desenvol-
vimento do setor.

Temos muito orgulho de ter em nossos quadros 
empresas como a PETROBRAS e outras empresas 
nacionais e internacionais do segmento, com muitas 
décadas de atuação no mercado brasileiro.

Fundado há mais de meio século, o IBP teve a 
honra de ter entre os seus fundadores ilustres brasi-
leiros como os Srs. Hélio Beltrão, Plínio Cantanhede 
e Leopoldo Miguez de Mello, entre outros.

Quero saudar o ilustre Presidente do Conselho 
de Administração do IBP aqui presente, de quem fui 
contemporâneo na PETROBRAS, o geólogo Guilher-
me Estrella, atual Diretor de Exploração e Produção 
da PETROBRAS, que muito tem colaborado com o 
nosso Instituto.

A propósito, a PETROBRAS, como empresa de 
economia mista controlada pelo Governo, e por força 
de sua condição de participante do Comitê Interminis-
terial que está estudando a adequação do marco regu-
latório atual, compreensivamente não tem participado 
das discussões específicas sobre esse tema, no âmbito 
do IBP – ela o tem feito sobre todos os outros temas, 
mas não sobre este tema em particular, por causa de 
suas características.

Aproveito a oportunidade para registrar a com-
petência demonstrada pelo Congresso Nacional, ao 
produzir, em 1997, a Lei do Petróleo atual, que se 
mostrou extremamente adequada e competitiva e que 
tem servido de base para o desenvolvimento nacional 
do setor.

O IBP tem participado ativamente das discus-
sões sobre o novo marco regulatório para o setor de 
exploração e produção de petróleo brasileiro, que deve 
ser encarado como a evolução e o aprimoramento do 
marco atual vigente, que, a propósito, tem-se desen-
volvido sustentavelmente nos últimos anos, por ser 
transparente, equilibrado e que permitiu, no espaço 
de 1 década, a autossuficiência brasileira, as desco-
bertas significativas do pré-sal e a transformação da 

PETROBRAS, orgulho de todos os brasileiros, em uma 
das maiores empresas de energia do mundo.

Diante dos enormes desafios humanos, finan-
ceiros e tecnológicos advindos dessas descobertas, 
vários questionamentos têm sido feitos sobre o mode-
lo regulatório mais adequado para o desenvolvimento 
desses recursos estratégicos e não renováveis que 
pertencem a toda a Nação brasileira.

Deixo aqui uma pergunta aos nobres Congres-
sistas: qual seria o regime mais adequado para desen-
volver esses recursos? A nosso ver, seria um regime 
que resguardasse os interesses do País e, ao mesmo 
tempo, atraísse os vultosos investimentos necessários 
a converter esses recursos do subsolo em riquezas 
que possam transformar o Brasil em um país mais 
justo e desenvolvido.

Com certeza, essa transformação passa pelo de-
senvolvimento e pela capacitação da indústria nacional, 
pela geração de empregos e pela agregação de valor 
ao petróleo produzido, de forma a evitar a conhecida 
“doença holandesa”. 

Concordamos inteiramente com o Governo: a 
indústria de petróleo é uma grande fonte de investi-
mentos anticíclicos contra a crise financeira atual. Ela 
acarreta a atração de vultosos investimentos, públi-
cos e privados, necessários ao desenvolvimento da 
produção nacional de petróleo e gás natural e serve 
como poderosa alavanca para o desenvolvimento de 
uma indústria nacional de bens e serviços competitiva, 
gerando emprego e renda. 

Senhoras e senhores, as empresas de petróleo 
trabalham no mundo todo em diferentes regimes regu-
latórios e assim o farão aqui no Brasil, independente-
mente do modelo que venha a ser adotado. O nosso 
entendimento também é o de que o Governo pode 
fazer prevalecer, em iguais condições, a sua defini-
ção estratégica e vontade política para o setor, tanto 
mantendo e ajustando o atual modelo de concessão 
quanto adotando um novo modelo de partilha. Os 2 
modelos podem ser adaptados para produzir o mes-
mo resultado final. 

Destacamos, porém, o nosso entendimento de 
que o atual modelo brasileiro de concessão é um dos 
mais modernos, eficientes e transparentes, e tem sido 
tomado como exemplo por inúmeros outros países por 
ser o que melhor alinha os interesses do Governo e o 
das empresas operadoras. E deveria ser preservado 
em sua essência. 

Neste contexto, a posição do IBP é a de que o 
modelo regulatório atual permite, com alguns ajustes, 
alcançar todos os objetivos nacionais e os anseios da 
sociedade. Entre eles citamos a maior participação do 
Governo na renda petroleira; o desenvolvimento da in-
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dústria nacional de bens e serviços; a propriedade da 
produção; a agregação de valor ao petróleo produzido; 
e o controle das atividades petrolíferas. 

A maior participação do Governo na renda pe-
troleira pode ser atingida com ajustes nas alíquotas 
das participações governamentais, tendo em mente 
que um regime fiscal adequado à atração de inves-
timentos deve permitir ao investidor receber retornos 
adequados aos seus investimentos, compatíveis com 
os riscos assumidos. 

Hoje, se podemos dizer que o risco exploratório 
é menor, a viabilidade do pré-sal – conforme apresen-
tou o Dr. Estrella, comentando a questão do próprio 
gás carbônico e tantos outros desafios – ainda contém 
inúmeras incertezas que precisam ser eliminadas e se-
rão. Apenas um exemplo: ainda não sabemos como se 
comportarão as condições de fluxo do petróleo dentro 
das jazidas, quando submetidas a maior tempo de pro-
dução. O próprio teste de longa duração deverá res-
ponder a isso. Essa informação é fundamental para o 
estabelecimento da economicidade dos projetos.

Chamo a atenção das senhoras e dos senhores: 
não se pode perder de vista a questão da economici-
dade dos projetos como um todo porque, nesse caso, 
a depender da capacidade de produção dos poços, 
pode ser que, em vez de 10 ou 20 poços, sejam ne-
cessários 40 poços produtores, impactando eviden-
temente o volume de investimento necessário para 
viabilizar o projeto.

O incentivo à indústria local de bens e serviços 
tem sido preocupação constante desde a primeira 
rodada de licitações, ocorrida em 1999. Entre os cri-
térios adotados para escolher os vencedores está o 
compromisso de contratar determinado percentual de 
equipamentos, produtos e serviços junto a fornecedo-
res locais.

Além disso, a propriedade do petróleo produzido 
independe do modelo contratual adotado, seja de con-
cessão, seja de partilha da produção. É perfeitamente 
possível estabelecer no contrato de concessão que o 
Governo venha a receber os valores equivalentes às 
participações governamentais em produto, ou seja, 
em petróleo vivo, em vez de recebê-los em moeda 
nacional. 

Por outro lado, a agregação de valor ao petróleo 
produzido passa por investimentos também no parque 
de refino, que independem do modelo contratual que 
venha a ser adotado.

Quanto ao controle das atividades, o arcabou-
ço regulatório atual dispõe de variados mecanismos 
de controle, tais como as aprovações dos planos de 
desenvolvimento pela ANP, que determinam a velo-

cidade com que o petróleo será produzido, e o ritmo 
das licitações. 

É fundamental a manutenção da estabilidade 
que tem caracterizado o marco regulatório do setor, 
através de regras claras, da manutenção da atrativida-
de econômica e da plena garantia das condições dos 
contratos vigentes.

Os vultosos investimentos necessários ao de-
senvolvimento das descobertas do pré-sal requerem 
ampla colaboração entre o Estado, dono dos recursos 
petrolíferos, e os investidores públicos e privados, que 
detêm a capacidade tecnológica e financeira, bem como 
dos recursos humanos qualificados necessários para 
viabilizar as descobertas.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, independen-
temente de qual será a proposta do Governo para o 
marco regulatório do pré-sal, é importante breve deci-
são sobre o mesmo para retomar o processo licitatório 
nas áreas marítimas, que está, como foi comentado 
anteriormente, paralisado desde novembro de 2007.

A transformação do grande potencial do pré-sal 
em beneficio efetivo para a sociedade brasileira somen-
te ocorrerá se formos capazes de produzir uma evolu-
ção do atual marco regulatório, que seja competitivo e 
equilibrado em termos fiscais para continuar atraindo 
capital e tecnologia de todos os agentes do setor.

O IBP reconhece que essas decisões são sobera-
nas do Estado nacional e está pronto a contribuir com 
a experiência coletiva de seus associados em operar 
nos mais diversos ambientes e a continuar investindo, 
desde que o marco regulatório que venha a ser ado-
tado mantenha a atratividade econômica compatível 
com os riscos geológicos, tecnológicos e financeiros 
assumidos pelos investidores.

Termino aplaudindo o compromisso reiteradamen-
te manifestado pelo Governo, de absoluto respeito aos 
contratos vigentes, consolidando a imagem do Brasil 
como País estável, previsível e confiável, que oferece 
ambiente de negócio favorável aos investimentos pro-
dutivos, geradores de riqueza, renda e emprego.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Antes de passar a palavra ao próximo orador, Dr. 
Maurício Tiomno Tolmasquim, Presidente da Empre-
sa de Pesquisa Energética – EPE, gostaria de saudar 
as pessoas que estão nas galerias do nosso plenário 
acompanhando esta Comissão Geral.

Com a palavra o Dr. Maurício Tiomno Tolmas-
quim.

O SR. MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM – Em 
primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade 
de participar dos debates desta Casa.
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O petróleo transformou-se, durante o século XX, 
na principal fonte de energia em todo o mundo, fonte 
de energia, de riqueza e de conflitos. Mesmo com todo 
esforço na direção de se utilizarem fontes renováveis 
de energia, a importância estratégica desse recurso 
permanecerá por muitos anos. 

Hoje, o Brasil já pode comemorar a conquista da 
tão almejada autossuficiência nacional da produção 
de petróleo. Já passamos à condição de exportador 
líquido, antes mesmo da contribuição que virá dos 
campos do pré-sal. 

A recente descoberta da enorme província pe-
trolífera na camada pré-sal é, sem dúvida, um grande 
acontecimento para o País. Não tenho dúvida em afir-
mar que o Brasil ganhou um bilhete premiado. O po-
tencial de produção de petróleo e gás natural a partir 
desta nova área é extremamente promissor e de tal 
magnitude que modifica definitivamente o contexto 
energético do Brasil. As descobertas de vários campos 
nessa fronteira não só reforçam como também ampliam 
o desafio da Nação de transformar as vantagens da 
sua matriz energética em real benefício para o bem-
estar da sociedade. 

A experiência mundial tem demonstrado que a 
simples existência desta riqueza natural não permite 
garantir que a sociedade que a possui usufrua ou se 
aproprie dos benefícios que dela possam ser gera-
dos.

Felizmente, temos hoje condições objetivas mui-
to favoráveis para que esse quadro não se reproduza 
no Brasil. O País dispõe de um parque industrial com 
robustez de capital, de tecnologia e de capacidade 
gerencial, principalmente no que se refere à atuação 
da PETROBRAS.

Nesse ponto, gostaria de abrir um parêntese 
para dizer que o pré-sal só foi descoberto porque nós, 
brasileiros, tivemos a capacidade, ao longo da nossa 
história, de construir e defender a existência de uma 
empresa nacional com capacidade tecnológica: a PE-
TROBRAS. (Palmas.) Empresa fundamental para ex-
plorarmos essa riqueza do nosso subsolo.

O petróleo do pré-sal é mais uma dádiva dentre 
as várias bênçãos que recaem sobre o País. Mas, para 
garantir que essa riqueza produza efetivos benefícios 
à população, deve-se examinar, com a profundidade e 
o cuidado que o tema requer, o modelo e o ritmo mais 
adequados para sua exploração.

No modelo regulatório estabelecido em 1997, e 
ainda vigente, o sistema de concessões busca atrair 
empresas que corram riscos em troca de plenos direitos 
de produção das jazidas descobertas. A contrapartida 
é o pagamento de royalties e de outras participações 
governamentais. O pré-sal, por suas dimensões e por 

apresentar baixo risco exploratório, quebra esse pa-
radigma. Diante da nova realidade, o Estado brasileiro 
tem a responsabilidade histórica perante a sociedade 
brasileira – os brasileiros de hoje e as gerações futuras 
– de reexaminar as condições em que essa riqueza deve 
ser explorada. Não fazê-lo é crime de lesa-pátria.

Não tenho dúvida de que o Brasil caminha para 
se tornar uma potência energética. Será o líder mun-
dial no uso de fontes renováveis, graças, sobretudo, 
à hidroeletricidade e ao etanol. A partir do pré-sal se 
tornará também um grande exportador de petróleo. O 
País terá um papel estratégico no suprimento ener-
gético mundial.

É traço comum na experiência internacional o 
entendimento de que é imprescindível para os países 
exportadores de petróleo decidir sobre a gestão de 
seus recursos petrolíferos. 

Isto significa ter o direito soberano de definir o 
ritmo da exploração em sintonia com o desenvolvi-
mento econômico, tecnológico e social, de forma a 
implementar políticas públicas de interesse nacional. 
Além disso, a capacidade de decidir sobre o destino 
e o nível da produção resulta no fortalecimento geo-
político desses países.

O pré-sal aumentará a importância do Brasil 
no mercado mundial de petróleo. Isso ocorrerá não 
apenas pelo potencial produtivo que terá o País, mas 
também pelas suas características geopolíticas favo-
ráveis. Afinal, o Brasil é reconhecidamente um país 
de tradição democrática, com estabilidade política 
consolidada e afastado de conflitos, além de manter 
boas relações diplomáticas e comerciais com todos 
os países do mundo.

Um novo modelo de exploração e produção de 
petróleo e gás deverá contemplar fatores como: ga-
rantia de geração de emprego e renda no País, sobe-
rania nacional na definição dos destinos e dos níveis 
de exportação, além da realização dos investimentos 
considerando a capacidade da indústria nacional. 

Em adição, o novo marco regulatório deve esta-
belecer condições para que o Estado amplie sua ação 
em prol do resgate de uma dívida histórica com a so-
ciedade, a partir da ampliação da oferta e da melho-
ria da qualidade de serviços básicos como educação, 
saúde, segurança, saneamento básico, infraestrutura 
de transportes e acesso à energia. Deve, enfim, per-
mitir o desenvolvimento de mecanismos que reduzam 
as desigualdades regionais.

Contudo, não se pode afastar a participação do 
capital privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. 
Ao contrário, deverão mesmo ser estimuladas essas 
participações, quanto mais não fosse pelas dimensões 
da empreitada a ser levada a cabo. Essas participações 
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se dariam tanto na área do pré-sal quanto nas demais 
bacias petrolíferas.

O Estado brasileiro não pode abrir mão de suas 
responsabilidades perante o novo cenário que se vis-
lumbra a partir do pré-sal. Desta forma, deve agir de 
forma decisiva na implantação de um modelo adequa-
do de exploração dessas riquezas petrolíferas, tendo 
como premissa a defesa dos interesses maiores da 
sociedade brasileira. 

Obrigado. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
convido para compor a Mesa o Dr. João Carlos de 
Luca, Presidente do IBP.

Com a palavra o Dr. Luiz Pinguelli Rosa.
O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA – Agradeço par-

ticularmente à representação do PCdoB, que dirigiu o 
convite à COPPE, da qual sou diretor.

Antes de começar a minha breve intervenção, 
quero também, assim como fez o Presidente Michel 
Temer, fazer uma citação em memória às vítimas de-
saparecidas junto com o avião da Air France, no qual 
se encontravam 2 alunos da COPPE – 1 da Engenha-
ria Civil; outro da Engenharia Elétrica -, que faziam a 
viagem por razões acadêmicas, e também familiares 
de professores nossos.

Sou Secretário-Executivo do Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas, cuja presidência é exercida pelo 
Presidente da República.

Acho que já foi bem dito aqui o problema que atrai 
essa discussão sobre o pré-sal. A nossa instituição, a 
COPPE, está bastante envolvida na história do petróleo 
offshore no Brasil, junto com a PETROBRAS. 

Um dos problemas citados pelo Dr. Guilherme 
Estrella, Diretor de Exploração e Produção da PE-
TROBRAS, na sua exposição, é o da corrosão, objeto 
de estudo de um laboratório inaugurado há poucas 
semanas pelo Presidente da República na COPPE e 
dedicado exatamente a esse problema. Outro problema 
também apontado pelo Dr. Estrella é o do CO², dióxi-
do de carbono, associado à extração do petróleo em 
grande quantidade, algo que nos preocupa. 

Temo-nos empenhado na COPPE, inclusive em 
cooperação com a China, no caso da utilização de tec-
nologias que evitem a emissão de carbono. 

Há poucas semanas também acompanhei o pró-
prio Dr. Estrella na comitiva do Presidente da República 
que visitou aquele país.

O Dr. Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Na-
cional do Petróleo, abordou a retirada dos blocos do pré-
sal dos leilões. Foi, a meu ver, uma medida adequada 
do Governo e que prenuncia também um problema que 

surgiu nesta discussão, qual seja o modelo adequado 
para a exploração do petróleo do pré-sal.

Aqui mesmo ouvimos posições diferenciadas, 
como a do Instituto Brasileiro de Petróleo, que entende 
ser melhor a manutenção do atual modelo, com eventu-
ais adaptações. De outro lado, o próprio Haroldo Lima 
e o Dr. Maurício Tolmasquim explicitaram a necessi-
dade de um modelo diferente, alegando que o risco 
da exploração do petróleo no pré-sal é menor do que 
a atual situação. Se o risco diminuiu, é justo portanto 
um controle maior do Estado sobre o produto.

Vivemos um momento especial na história do 
mundo. A General Motors acaba de ser assumida pelo 
Estado norte-americano, com a participação do Estado 
canadense. Grande parte da discussão sobre o proble-
ma do modelo teve conotação muito forte de comedi-
mento da presença do Estado na economia. Essa fase 
passou. Agora, precisamos nos atualizar, com base nas 
mudanças que ocorrem em todo o mundo. 

Não mudar jamais o modelo é uma incoerência. 
Todos aqui sabem que o atual modelo foi alterado em 
1997. Com base no princípio de que não se pode mudar 
nunca nenhum modelo, esse modelo não deveria nem 
existir, porque em 1997 era outro modelo. Vê-se que há 
certa irracionalidade nessa discussão. (Palmas.)

É necessário, sim, mudar o modelo, mas para 
melhor – essa é a discussão. E não cometer algum 
engano, que, mesmo com toda boa intenção, pode 
acontecer. 

O que nós temos? Uma empresa brasileira ex-
tremamente competente, a PETROBRAS, que detém 
a tecnologia offshore. Fico muito orgulhoso porque a 
minha instituição, durante muitos anos, participou des-
se desenvolvimento junto com a PETROBRAS. Agora, 
é preciso saber como usar essa competência. A atual 
legislação coloca a PETROBRAS em competição com 
todas as outras empresas que desejam participar da 
exploração do petróleo no Brasil. 

Aí de fato há um problema: como tirar melhor pro-
veito da PETROBRAS, com toda a sua capacidade, e 
de uma área em que é menor o risco, ainda que tenha 
toda razão o representante do IBP, que fez menção a 
problemas tecnológicos a serem enfrentados?

Não está tudo resolvido, mas a PETROBRAS é 
a empresa mais adequada para enfrentar esses pro-
blemas tecnológicos, mesmo que continue aberta à 
participação de outras empresas, como já se faz há 
muito tempo no Brasil. 

A nossa dificuldade agora é fazer com que esse 
novo modelo que o Governo tem discutido seja de fato 
para mudar. Não é o caso de a ANP deixar de realizar 
leilões e entregar a uma nova empresa essa atribuição, 
mas que ela, essa nova empresa, tenha a liberdade 
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de tomar decisões em favor do País. E, além disso, 
que se dê continuidade à participação privada, mas 
de acordo com esses interesses. Essa é a discussão. 
Como definir isso?

Concordo com a observação do Deputado Sar-
ney Filho, há pouco apresentada, de que o Brasil deve 
se preocupar em manter seu componente de energias 
renováveis. Não devemos dar uma guinada apenas 
porque temos agora grandes reservas de petróleo. De-
veríamos, sim, aplicar parte da receita que virá do pré-
sal nas energias renováveis e no desenvolvimento de 
uma matriz energética mais limpa. O Brasil tem perdido 
essa matriz energética mais limpa porque ainda utiliza 
um modelo inadequado no setor elétrico. Esse mode-
lo acaba por favorecer a entrada de óleo combustível 
em proporção muito maior do que todos consideram 
normal, sem esquecer a importância do problema do 
dióxido de carbono da matriz renovável.

Não acho que o Brasil deva jogar todas as cartas 
naquela ideia, hoje um pouco ultrapassada, de ser um 
grande produtor e exportador de petróleo. Não me pa-
rece ser este o melhor caminho. Vejam a situação do 
Iraque. Além do mais, isso atrai a cobiça internacional. 
Acho que o Brasil deve diversificar a sua exportação. 
O petróleo deve ser apenas um componente, e não 
o principal.

Esse equilíbrio vai depender de uma política de 
governo. Acho perfeitamente possível. Não significa 
deixar de lado o petróleo, mas, sim, dar a ele papel 
adequado, um papel complementar na economia bra-
sileira, e não tê-lo como o principal produto brasileiro 
apenas pelo fato de possuirmos grandes reservas. É a 
diferença que separa, por exemplo, um país do Orien-
te Médio como a Arábia Saudita da Noruega, que tem 
equilíbrio maior na sua economia.

Outra preocupação com a independência que a 
universidade tem, e eu expresso, é a de passar à ex-
portação de derivados de petróleo. Isso é complicado. 
Sei que a PETROBRAS é competente e tem condições 
para analisar, mas o mercado internacional de deriva-
dos de petróleo está sujeito a um jogo muito pesado 
por parte dos importadores, que, por meio da regu-
lação, inclusive ambiental, podem deslocar produtos 
com muita facilidade.

Não sei se é a melhor política, apesar de somar 
mais valor agregado quando se exporta o derivado, em 
princípio. Mas, estrategicamente, é mais complicado. 
Então, chamo a atenção para esse problema. Não vejo 
essa como uma solução inevitável.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-

ton) – A Liderança do Partido dos Trabalhadores indi-
cou para participar como orador da Comissão Geral o 

Sr. Fernando Leite Siqueira, Presidente da Associação 
dos Engenheiros da PETROBRAS – AEPET, mas pela 
informação S.Sa. não está presente.

Então, gostaria de convidar o Deputado Luiz Sér-
gio a assumir a Presidência, para que este Presidente 
possa fazer uso da palavra na tribuna.

O Sr. Bernardo Ariston, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Sérgio, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) – 
Com a palavra o Deputado Bernardo Ariston, autor 
do requerimento e Presidente da Comissão de Minas 
e Energia.

O SR. DEPUTADO BERNARDO ARISTON – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e 
senhores presentes, é com grande orgulho que, na 
condição de Presidente da Comissão de Minas e Ener-
gia, participo desta Comissão Geral para debater os 
grandes desafios que o Brasil tem pela frente para 
que o petróleo do pré-sal gere benefícios para toda a 
sociedade brasileira.

Os dados atuais da província petrolífera do pré-
sal indicam a ocorrência de grandes reservatórios de 
petróleo e gás natural abaixo de uma camada de sal 
que pode-se estender do litoral do Espírito Santo até o 
litoral de Santa Catarina. Essa camada tem aproxima-
damente 800 quilômetros de comprimento e, em algu-
mas áreas, 200 quilômetros de largura. Estima-se que 
a área da província do pré-sal seja de mais de 112 mil 
quilômetros quadrados. Desse total, 41 mil quilômetros 
quadrados já estão sob concessão.

A descoberta do pré-sal é resultado de anos de 
esforços da PETROBRAS e da ANP. Até o momento, 
a PETROBRAS é a empresa operadora da maioria 
dos blocos já concedidos. No entanto, outras empre-
sas, como a ExxonMobil e a Anadarko, também serão 
operadoras em áreas do pré-sal.

Estimativas de geólogos da PETROBRAS indicam 
a existência de reservas de pelo menos 90 bilhões de 
barris. Esse número coloca o Brasil atrás apenas da 
Arábia Saudita, do Iran e do Iraque.

Na área de maior potencial do pré-sal, na Bacia 
de Santos, o óleo está armazenado em reservatórios 
sob mais de 2 mil metros de lâmina de água e sob es-
pessa camada de sal. Nessa área, apenas nos pros-
pectos de Tupi e lara, localizados do bloco BM-S-11, 
a estimativa de reservas feita pela PETROBRAS é de 
8 a 12 bilhões de barris.

A estatal já está produzindo petróleo do pré-sal 
nos campos de Tupi e Jubarte. Em Jubarte, na bacia 
do Espírito Santo, a produção teve início em setembro 
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de 2008 e, em Tupi, em maio de 2009. Essa produção 
faz parte dos programas de teste de longa duração 
com vistas à avaliação do comportamento dos reser-
vatórios. Mais uma vez, a PETROBRAS, fruto de lutas 
históricas em defesa dos mais legítimos interesses 
nacionais, demonstra sua liderança tecnológica e sua 
capacidade para enfrentar desafios.

Nesse novo contexto, o atual modelo de pesquisa 
e lavra de petróleo, disposto na Lei nº 9.478, precisa 
ser reavaliado, pois a concessão foi estabelecida como 
único regime para se explorar e produzir petróleo e gás 
natural no Brasil.

Nesse regime, o petróleo produzido é das con-
cessionárias, que, no entanto, pagam uma compen-
sação financeira obrigatória, denominada royalty. Nos 
casos de grande volume de produção, ou de grande 
rentabilidade, há também o pagamento de uma parti-
cipação especial.

É importante registrar, ainda, que a Lei nº 9.478 
não dispõe sobre a individualização da produção de 
campos que se estendam de áreas licitadas por áre-
as não licitadas. A União, como titular de direitos e 
obrigações de áreas não licitadas, tem que participar 
do processo de individualização da produção desses 
campos. Essa é uma condição necessária para o de-
senvolvimento de determinadas áreas do pré-sal, como, 
por exemplo, o prospecto de lara. 

Nesse processo de individualização, também co-
nhecido como unitização, o campo passa a ser tratado 
como uma unidade e todos os detentores de direitos 
e obrigações das áreas onde ele está localizado têm 
que celebrar um acordo.

Registre-se também que, mantido o atual modelo 
brasileiro de tributos e participações governamentais, 
se todo o petróleo do pré-sal fosse exportado, a parti-
cipação do Estado brasileiro na renda petrolífera seria 
de apenas 23%, percentual esse muito inferior à média 
dos países exportadores, que é de mais de 70%.

Uma possibilidade para aumentar o percentual 
de participação do Estado em áreas já concedidas é 
a instituição de alíquotas crescentes de imposto de 
exportação incidente sobre o óleo cru. Isso faria com 
que os produtores de petróleo tivessem maior interes-
se em refinar o petróleo no Brasil.

Os países detentores de grandes reservas con-
tam, em geral, com uma empresa pública para exer-
cer o monopólio ou para representar os interesses do 
Estado, tanto em processos de unitização quanto em 
contratos de partilha de produção. Onde há baixo ris-
co exploratório, como ocorre no pré-sal, o regime de 
partilha é o mais utilizado.

Registre-se que a PETROBRAS, por ter cerca 
de 60% do seu capital social nas mãos de investido-

res privados, não teria legitimidade para representar, 
unicamente, os interesses do Estado em contratos 
de partilha ou em acordos de unitização. Para que a 
PETROBRAS pudesse representar o Estado, ela teria 
que ser transformada em uma empresa pública. Caso 
isso não ocorra, uma opção seria a criação de uma 
empresa pública não operadora, a exemplo do que 
ocorreu na Noruega.

No atual modelo institucional brasileiro, também 
é fundamental que o Serviço Geológico do Brasil seja 
repensado, pois o Estado, por meio desse serviço, deve 
ser o grande conhecedor das reservas do pré-sal.

Destaco, por fim, que, com a realização desta Co-
missão Geral, a Câmara dos Deputados, como legítima 
representante do povo brasileiro, assume o papel de 
iniciar um grande debate público sobre os desafios da 
exploração desta gigantesca riqueza natural que é o 
pré-sal; riqueza essa que pode ser um grande instru-
mento de promoção da cidadania em nosso País.

Antes de concluir, senhoras e senhores, quero 
dizer que a Comissão de Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados se propôs este ano a ser um campo 
de debate e um campo de busca de conhecimento, 
para que nós todos possamos tratar de assuntos tão 
pujantes e de grande complexidade como o pré-sal. 
Então, nossa Comissão se propõe a isso.

Não estávamos desejando que houvesse uma 
CPI nesta Casa. Não vemos com bons olhos o que 
está acontecendo hoje no Senado Federal, tendo em 
vista a importância da PETROBRAS para o nosso País, 
tendo em vista a experiência que tive recentemente 
em Londres, quando acompanhei o Ministro Edison 
Lobão em uma homenagem que a Câmara de Comér-
cio Brasil-Inglaterra fazia a S.Exa., e lá pude perceber 
que o mundo realmente está atento ao Brasil.

Todos nós dizemos que o Brasil pode ser o celei-
ro do futuro. Pode sim, não só em matéria de alimen-
tos, mas de energia e riquezas naturais. Precisamos 
tomar conta das nossas riquezas, não promover um 
debate político inócuo que não vai nos levar a lugar 
nenhum e colocar a PETROBRAS em evidência. Não 
que a PETROBRAS não mereça um acompanhamento 
sério, uma verificação séria. O Parlamento está aqui 
para isso também. A Comissão de Minas e Energia já 
vinha fazendo esse trabalho por meio de suas subco-
missões.

Portanto, estaremos lá, trabalhando na proposta 
da busca do conhecimento, para que a Nação brasi-
leira possa acompanhar de forma mais precisa tudo o 
que vem ocorrendo não só na área do petróleo, mas 
também na área da mineração.

Aproveito a oportunidade para convidar todos os 
presentes a participarem, amanhã, do seminário que 
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a Comissão de Minas e Energia está promovendo em 
parceria com o Conselho de Altos Estudos da Casa, a 
partir das 9h da manhã, no Auditório Nereu Ramos.

Boa tarde a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) – 
Passo a presidência dos trabalhos ao Deputado Ber-
nardo Ariston, Presidente da Comissão de Minas e 
Energia.

O Sr. Luiz Sérgio, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Bernardo Ariston, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Vamos conceder a palavra agora às Sras. e aos 
Srs. Deputados. Temos aqui uma lista extensa. Peço a 
todos compreensão, porque já é meio-dia. Vamos de-
finir o tempo de 3 minutos para cada orador.

Concedo a palavra ao Deputado Duarte Nogueira, 
do PSDB de São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, dado o tempo, quero ser bastante obje-
tivo.

Em primeiro lugar, parabenizo V.Exa. por promo-
ver este debate. A Comissão Geral é um instrumento 
da Câmara dos Deputados que nos permite ampliar 
as questões de interesse nacional.

Dentre os temas da atualidade, não há nada tão 
marcante e tão importante quanto a discussão sobre 
a exploração do pré-sal e sobre a eventual alteração 
do nosso marco regulatório; as perspectivas para o 
Brasil, para que o País, mantendo o domínio sobre 
nosso petróleo, não perca a oportunidade de fazer 
prospecções e, ao mesmo tempo, eventuais retiradas 
das reservas de petróleo e de gás, conforme o inte-
resse nacional. 

Farei apenas uma ressalva, em função do tempo 
de que disponho. A Lei Geral do Petróleo e Gás Natu-
ral, que elaboramos, estabeleceu alguns pontos que 
tinham como meta atrair a iniciativa privada e aumentar 
a produção. Nesses mais de 10 anos, houve aumento 
da produção, que passou de 800 mil barris por dia para 
2 milhões de barris por dia. Tivemos crescimento e for-
talecimento da indústria nacional; geração de trabalho 
e renda; distribuição de riqueza entre os entes fede-
rativos; aumento da influência do setor de petróleo no 
Produto Interno Bruto, que passou de 2,8%, em 1997, 
para 12,2%; e, por fim, aumento da arrecadação de 
tributos, pois o recolhimento de impostos, que era de 
apenas 200 milhões de reais, está hoje em 18 bilhões 
de reais. E ainda tivemos o aporte de mais de 70 ope-

radoras internacionais, entre outros parceiros privados, 
nas atividades de petróleo no nosso País.

Portanto, o mais importante, em vez de nos dei-
xarmos levar por questões ideológicas ou disputas 
político-eleitorais, é fazermos um debate eminente-
mente técnico. Devemos discutir, em primeiro lugar, as 
experiências dos mais de 10 anos de vigência da atual 
Lei Geral do Petróleo, a qual, na minha opinião, ainda 
atende até às questões desafiadoras do pré-sal. Mas, 
se eventualmente for necessário mudar algo, tanto do 
ponto de vista infraconstitucional, quanto em termos 
de portarias da ANP ou questões que envolvam a PE-
TROBRAS, estaremos aqui para fazer um debate de 
qualidade em torno dos interesses do nosso País. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Passo a palavra ao Deputado Júlio Cesar. (Pau-
sa.) Ausente do plenário.

Passo a palavra ao Deputado Fernando Ferro.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO – Sr. 

Presidente, senhores convidados, permitam-me, de 
forma breve, saudá-los. 

Srs. Deputados, senhoras e senhores presentes, 
faço parte daqueles que aqui debateram a Lei Geral 
do Petróleo e Gás Natural e compreendo, da mesma 
forma como disse o Prof. Luiz Pinguelli Rosa, que é 
impensável não haver mudanças nessa legislação.

O mundo mudou, como exemplifica a notícia divul-
gada hoje de que a General Motors foi estatizada pelo 
Governo norte-americano. Existem hoje paradigmas 
políticos e ideológicos muito sérios. Portanto, falar que 
esse debate não tem ideologia é esconder o sol com a 
peneira, pois a ideologia comandou todo o processo de 
privatização e afastamento do Estado desses serviços. 
Temos, sim, que discutir essa questão à luz de ideolo-
gias, pois é isso o que o mundo experimenta, que faz 
parte da construção política que queremos para este 
momento peculiar e particular do pré-sal. 

Há países que crescem com as guerras, que de-
las se aproveitam para crescer. O Brasil tem a oportu-
nidade de dar um salto gigantesco com a descoberta 
do pré-sal, pois a boa gestão desses recursos pos-
sibilitará expressiva transformação política, social e, 
diria, até ambiental. 

Nós, do Congresso Nacional, estamos convi-
dados e desafiados a fazer uma boa legislação, que 
reconheça, primeiramente, que os recursos naturais 
fazem parte da nossa soberania, do direito de o Bra-
sil se constituir enquanto Nação soberana. Portanto, 
esses recursos devem produzir o desenvolvimento do 
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País, com justiça social, com distribuição de renda e 
com crescimento da capacidade tecnológica. 

O Brasil, além de aproveitar a competência da 
PETROBRAS, tem de desenvolver a área de recursos 
humanos, que, por exemplo, enfrenta atualmente gar-
galos na formação de engenheiros. Quando me formei 
em Engenharia, minha turma tinha 30 estudantes. Há 
uns 2 ou 3 anos, as faculdades de Engenharia em Per-
nambuco vêm formando 3 a 4 estudantes, por conta 
de um processo de esvaziamento, transferências, ter-
ceirizações e dependência de caixas pretas. Vamos 
ter de correr para capacitar nossa área de recursos 
humanos, para desenvolver tecnologia e fazer a parte 
que nos compete neste momento. 

Neste breve tempo de que disponho, registro 
que esta Casa terá a grande oportunidade de dotar 
o País de uma legislação que acolha este importante 
momento no cenário mundial, que reconheça a crise 
que vivemos e a necessidade de desenvolver, apro-
fundar e controlar essas fontes de energias.

É uma pena que o Deputado Sarney Filho não 
esteja presente, pois é importante a presença dos 
ambientalistas neste debate. De nada adianta falar e 
correr do local. Eu quero fazer este debate, até porque 
o petróleo não sairá do cenário mundial na semana 
que vem, pois não será substituído por fontes reno-
váveis de energia. 

É preciso fazer um processo gradativo de subs-
tituição, constituir um fundo com esses recursos, para 
que haja melhorias sociais e ambientais para o Brasil. 
Temos que fazer este debate com a compreensão de 
que o mundo não vai mudar ou acabar daqui a 15 dias. 
Temos a possibilidade de manter e melhorar nossa 
invejável matriz energética. Não temos de aprender 
nada com ninguém, mas, sim, de ensinar o que fize-
mos e construímos. 

Temos de aproveitar nosso diferencial com relação 
aos recursos naturais, que permitem que reforcemos 
nossa matriz energética limpa. Por isso, devemos nos 
apropriar dessa grande dádiva que foi a descoberta do 
pré-sal. Esse potencial é muito maior do que se falou 
aqui, terá grande repercussão no País e vai requerer, 
além de nossa excelência técnica e profissional, a ca-
pacidade de protegermos essas reservas.

Em virtude da cobiça que existe em torno das nos-
sas reservas de petróleo, não podemos usar o discurso 
ingênuo de que não temos de nos adequar, inclusive 
diplomática e militarmente, para enfrentar este momen-
to, construindo alternativas para o desenvolvimento e 
para geração de emprego e renda no País. Assim, o 
Brasil poderá assumir seu destino de grande Nação, 
que já está sendo traçado neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, realmente o 
Brasil vive um momento especial e ocupa agora novo 
local no cenário mundial, com as reservas do pré-sal 
e com a significativa ampliação, nos próximos anos, 
de nossa plataforma continental.

Em primeiro lugar, quero registrar que toda vez em 
que o Estado brasileiro investiu em ciência, tecnologia e 
inovação, o maior beneficiado foi o povo – cito o exemplo 
da PETROBRAS, da EMBRAPA e da EMBRAER. Se 
hoje as tecnologias desenvolvidas pela PETROBRAS 
identificaram a enorme riqueza no pré-sal, imaginem 
do que este País poderá dispor com a ampliação da 
nossa fronteira marítima, hoje em curso por meio do 
levantamento da plataforma continental.

A questão urgente e primordial neste momento 
é fazer o inventário de todas as nossas reservas do 
pré-sal. Qualquer que seja o modelo a ser definido por 
esta Casa, é fundamental que o Brasil saiba o tamanho 
das reservas do pré-sal.

Em segundo lugar, precisamos discutir nova-
mente a Lei Geral do Petróleo e Gás Natural. Ora, o 
regime de concessão justificava-se num ambiente em 
que ainda não sabíamos a quantidade de petróleo que 
possuíamos, em que os contratos eram de risco. Agora 
que sabemos sobre a enorme quantidade de petróleo 
no pré-sal, esse regime já não se justifica e temos de 
partir para um modelo de partilha, no qual se defina, 
com antecedência, a parte da União e das empresas 
exploradoras.

De qualquer modo, considero que seria fundamen-
tal um debate com relação à destinação dos recursos 
auferidos com a exploração do petróleo. Sabemos que, 
nos próximos anos, a humanidade não poderá pres-
cindir do petróleo e do gás natural, que serão a mais 
importante matriz energética, juntamente com o carvão. 
Mas o Brasil precisa investir em ciência, tecnologia e 
inovação para que não perca a característica que o 
diferencia no mundo: as energias renováveis e as se-
gunda e terceira gerações de biocombustíveis.

Também não somos exportadores do óleo cru. 
Portanto, é preciso desenvolver nossas indústrias quími-
ca, petroquímica e de insumos agrícolas, para que pos-
samos agregar maior valor a esse setor produtivo.

Sem dúvida alguma, precisamos fazer um deba-
te profundo sobre o novo marco regulatório do petró-
leo, no que se refere à necessidade de uma empresa 
100% estatal, que represente a União nos contratos 
de partilha.
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É importante ressaltar que a unitização dos cam-
pos de petróleo só se dá entre dois campos licitados. 
A legislação não regulamenta unitização entre campos 
licitados e não licitados. Portanto, precisamos também 
regulamentar essa questão.

Ao defender a criação de uma empresa 100% 
estatal, que represente a União nos contratos de par-
tilha, entendo que essa empresa deva ter uma rela-
ção privilegiada com a PETROBRAS, grande braço 
executor e explorador, detentora de toda a tecnologia 
de prospecção de petróleo em águas profundas. De-
fendo uma empresa 100% estatal, porque temos de 
reconhecer que esses recursos são da União, de todo 
o povo brasileiro. Embora reconheçamos toda essa 
inestimável contribuição que a PETROBRAS deu e 
dá ao desenvolvimento do nosso País, ela é uma so-
ciedade de economia mista e grande parte das suas 
ações são de propriedade privada.

Este debate precisa ser feito pelo Congresso 
Nacional, reconhecendo o papel estratégico da PE-
TROBRAS. Patrimônio e orgulho de todos os brasi-
leiros, desempenha papel estratégico seja nas obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento, seja na 
própria perspectiva que o pré-sal traz ao País, seja no 
Programa Brasileiro de Biocombustíveis.

Quero cumprimentar todos os membros da Mesa 
pela excelente contribuição que trouxeram ao debate. 
Cumprimento sobretudo o Deputado Bernardo Ariston, 
por trazer este debate tão importante para o plenário 
do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Muito obrigado, Deputado Rodrigo Rollemberg.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Passo a palavra ao Deputado Osório Adriano.

O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO – Sr. Pre-
sidente, digníssimas autoridades presentes, senhores 
e senhoras, primeiramente cumprimento o Deputado 
Bernardo Ariston por apresentar requerimento de re-
alização deste debate sobre a política nacional para 
exploração da província petrolífera do pré-sal.

O assunto tem sido motivo de preocupação mi-
nha e já o abordei por várias vezes, inclusive numa 
audiência pública promovida pela Comissão de De-
senvolvimento Econômico. Apresentei também proje-
tos sobre o assunto.

A minha preocupação, Sr. Presidente, é a seguin-
te: o que vemos como essencial, no que se refere aos 
resultados da produção de petróleo e gás na platafor-
ma continental e na área de exploração exclusiva do 
Oceano Atlântico, que se estende por cerca de 300 
milhas, é o estabelecimento de justa participação de 
toda a Nação brasileira.

Nesse aspecto, é indispensável que seja refor-
mulado o procedimento da partilha dos dividendos 
provindos da exploração e da produção do petróleo 
nas áreas oceânicas, consideradas hoje extensões 
geográficas de Estados e Municípios confrontantes, 
beneficiados por esses dividendos, ficando excluídos 
dessa participação os Estados e os Municípios das 
regiões interioranas.

Para se ter uma ideia, somente um Estado neste 
País recebe 80% dos royalties produzidos pela PE-
TROBRAS.

As áreas oceânicas – e isso está escrito na Cons-
tituição – são patrimônio comum da Nação brasileira e 
não extensão territorial dos Estados costeiros.

Nesse sentido, já apresentei a esta Casa projeto 
de lei sobre a distribuição de forma mais justa entre 
todos os Estados e Municípios brasileiros, bem como 
a destinação dos recursos necessários ao desenvol-
vimento das atividades dos Ministérios da Marinha, da 
Ciência e Tecnologia e da Educação, além de serem 
mantidos os justos interesses, mas não exclusivos, 
de Estados e Municípios confrontantes com as áreas 
exploratórias da orla marítima.

Entretanto, estuda-se a alternativa da criação de 
uma empresa estatal – e o Presidente Lula já fez men-
ção a esse tópico -, com recursos exclusivos provindos 
do Tesouro Nacional, para administrar a exploração e 
a produção na zona do pré-sal. Essas condições serão 
decisivas para que os resultados auferidos sejam, de 
fato, distribuídos de forma equânime entre todas as Uni-
dades da Federação, beneficiando o povo brasileiro.

Essa é a nossa preocupação, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Obrigado, Deputado Osório Adriano.

Um dia quero levar V.Exa. ao Rio de Janeiro para 
passar pela Ponte Rio-Niterói e ver que maravilha são 
as plataformas construídas e conservadas na Baía da 
Guanabara. V.Exa. vai entender um pouco a importân-
cia do Rio de Janeiro para a Nação brasileira, no que 
diz respeito ao petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Passo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
– Sr. Presidente, nobre Deputado Bernardo Ariston, 
cumprimento V.Exa. não só pela forma como vem con-
duzindo a Comissão de Minas e Energia, mas por esta 
iniciativa muito importante.

Quero cumprimentar os convidados, os repre-
sentantes que compõem a Mesa, o Diretor Guilherme 
Estrella e o meu querido companheiro Haroldo Lima, 
que nas suas breves e iniciais palavras emocionou a 
todos. Haroldo Lima, assim como todos aqueles que 
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citou, ajudou a fazer a história da democracia do nos-
so País. É importante tê-lo conosco. Cumprimento o 
Diretor Haroldo pela forma como vem conduzindo os 
trabalhos à frente da Agência Nacional do Petróleo.

Não ousaria debater questões técnicas relativas 
à exploração de petróleo na camada do pré-sal. Esta-
mos diante daqueles que mais entendem do assunto. 
De minha parte, quero dizer que parcela importante e 
significativa do Congresso Nacional, e esse é o meu 
sentimento, sobretudo da Câmara dos Deputados, está 
ansiosa para receber a proposta do Poder Executivo 
que definirá o marco regulatório.

O pré-sal, cujo debate está parado por causa da 
crise, é para os brasileiros a maior notícia dos últimos 
tempos. Os recursos advindos do pré-sal não servirão 
apenas para transformar o Brasil em país exportador de 
petróleo ou para passá-lo da 14ª para a 8ª potência em 
termos de produção de petróleo, eles poderão mudar 
a face do nosso País, se utilizados corretamente.

No mundo gera-se muita riqueza, mas infeliz-
mente essa riqueza tem um destino certo, o destino 
de poucos. A riqueza que o mundo produz mantém 
um elevado padrão para poucas pessoas e mantém 
na marginalidade a grande maioria.

O Brasil é um país grande, rico do ponto de vis-
ta de recursos naturais, mas infelizmente muito pobre 
do ponto de vista de distribuição de riqueza. Envergo-
nham-nos os índices de desigualdade que marcam 
nossa Nação, que vão das desigualdades sociais às 
regionais.

Na Região Sudeste, um único Estado concentra 
quase a metade da produção, o que se transfere para os 
indicadores socioeconômicos da própria população.

Debatermos um novo marco regulatório que pro-
picie aplicação de parte significativa, ou da maior par-
te desses recursos no processo de desenvolvimento 
nacional, é o que nosso povo almeja. O pré-sal, que é 
uma boa e grande notícia, não o será, se permanecer 
a forma utilizada hoje no Brasil para pagamento de 
royalties ao Governo, ao Estado brasileiro. O Estado 
é compensado, mas muito pouco. Queremos inverter 
essa equação. Vamos remunerar quem explora e dei-
xar o pesado dos recursos para serem utilizados no 
processo de desenvolvimento nacional.

O tempo já se expira. Deputado Bernardo Ariston, 
fico muito feliz em ver que este não é um evento único. 
Haverá um seminário, na sequência, para também se 
discutir o pré-sal. Aguardaremos a chegada deste pro-
jeto de lei que reputo um dos mais importantes.

O importante não é aquela CPI, que é apenas um 
subterfúgio para quem quer enfraquecer o Governo. 
Acabam enfraquecendo não o Governo, mas o País 
e a empresa que não é só orgulho do povo, mas res-

ponsável por grande parte das obras que vêm sendo 
desenvolvidas no Brasil.

Li uma matéria recentemente na imprensa falan-
do dos tais possíveis, imagináveis superfaturamentos. 
Foi citado o Gasoduto Coari-Manaus, construído no 
meu Estado do Amazonas. Foi dito que a obra teria 
ficado muito cara. Aumentou muito o valor – e eu te-
nho acompanhado, pois já visitei 3 vezes a obra – por 
conta de ser uma obra feita numa área onde nunca ne-
nhum humano havia pisado. Nunca, Deputado Osório 
Adriano, nunca. Mas eu também quero saber como foi 
aplicado o dinheiro.

Muito mais grave do que qualquer irregularidade 
que possa ter acontecido ali é o fato de o Governo pas-
sado querer entregar a concessão de todo gás natural 
do Amazonas, que é a maior bacia em terra firme, para 
exploração de uma empresa norte-americana por 50 
anos. Isso é muito mais grave. (Palmas.)

Mas esse tempo passou, ficou para trás. Hoje te-
mos um novo tempo, o de fortalecer a PETROBRAS e 
a política do nosso País.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Muito obrigado, Deputada Vanessa Grazziotin.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan-
do Marroni. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI – 
Obrigado, Presidente.

Quero cumprimentar todos os nossos convidados, 
todas as Deputadas, todos os Deputados e aqueles 
que nos assistem. 

Eu penso que essa é a maior descoberta dos últi-
mos 30 anos no planeta e muda a geopolítica mundial. 
Não é à toa que se fala em reativar a Quarta Frota Na-
val Americana para proteger o Atlântico. E eu pergunto: 
proteger o quê e de quem? 

Então, o nosso País, com essa descoberta, com 
essa possibilidade de futuro, não pode abrir mão do 
monopólio estatal. Temos de rever essa legislação. 
(palmas) Não há qualquer possibilidade de o País 
abrir mão de se beneficiar dessa riqueza e dividi-la 
com seu povo. 

Eu sou do Rio, mas do Rio Grande do Sul, e não 
entendo como o povo brasileiro poderá dizer “o pré-
sal é nosso, o pré-sal é meu”, se não for ele dividido 
igualmente. Portanto, penso ser urgente que se mude, 
juntamente com o marco regulatório do petróleo, a fór-
mula de distribuição dos royalties. 

Penso que alguns intelectuais da sociedade bra-
sileira leram Monteiro Lobato às avessas. No livro O 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando o personagem 
Visconde cavou um buraco e encontrou petróleo, ele 
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colocou um elefante em cima do buraco, pois não ti-
nha como explorar. E disse: “Tudo aquilo que acho no 
meu quintal é meu”. Ele não se referia ao seu terreno, 
mas ao seu país. 

E aqui no Brasil, em 1997, essa mensagem foi 
entendida ao contrário. Ou seja, quem achasse petróleo 
no solo brasileiro deveria ser o dono desse petróleo.

Portanto, o País está desafiado. Felizmente, o 
Presidente Lula foi firme em não fazer novas conces-
sões, e nós estamos fazendo este debate aqui. 

Quero anunciar que a Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, a partir da AJURIS, do Ministério Pú-
blico, da OAB, da CUT, dos petroleiros, promoveu uma 
audiência pública da qual resultou uma carta dirigida 
ao Presidente Lula. Na referida carta está demonstrada 
de forma muito firme a posição da sociedade gaúcha 
no sentido de que devemos ter o monopólio sobre esse 
petróleo, dirigir essa riqueza igualmente para todo o 
povo brasileiro e preparar a área de defesa brasileira 
porque as guerras que se deram no século XX virão 
para a América do Sul, para a América Latina. 

Não é demais lembrar que nenhum outro país 
tem as condições que o Brasil tem hoje. Não precisa-
mos queimar o petróleo, que é o uso mais indevido que 
se faz dele. São 3 mil os produtos atualmente deriva-
dos do petróleo. Em tudo que tocamos tem petróleo. 
É para isso que deve servir o nosso óleo. E o nosso 
capital financeiro para essa exploração está lá reser-
vado. Temos de transformar essa riqueza em capital; 
temos de obter a capacidade de explorá-la e não nos 
transformar em bebedores de petróleo, como ocorreu 
nos últimos 150 anos de domínio dos países mais ri-
cos do mundo, que exauriram suas reservas e agora 
estão nos estertores para enfrentar o futuro. 

O Brasil está desafiado a dizer se vai interromper 
a história de exploração deste País, tal como ocorreu 
no ciclo do pau-brasil, no ciclo da borracha, no ciclo 
do cacau, no ciclo do café, no ciclo do açúcar. Os pro-
dutos foram levados daqui; não nos deixaram riqueza 
alguma, apenas miséria e fome. 

Agora, o petróleo vai deixar riqueza. Faremos um 
novo processo civilizatório e construiremos uma nova 
nação para o mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes. 

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES – Prezado Sr. 
Presidente dos trabalhos, Deputado Bernardo Ariston, 
que teve a ideia, com outros companheiros, de realizar 
o seminário intitulado “O Brasil Diante do Pré-Sal”. 

Eu quero discordar daqueles que afirmam que a 
luta não é ideológica. É ideológica, sim. Foi ideológica 
na época da campanha O Petróleo é Nosso e é ide-

ológica agora. Não adianta fugir disso e querer fazer 
reunião de freiras ou padres para celebrar a Semana 
Santa. Estamos falando de segurança nacional. Esta-
mos falando de desenvolvimento. Uma vez que o pré-
sal é uma riqueza, vai servir a quem? Aos acionistas 
da PETROBRAS, para aumentar cada vez mais o seu 
poder de fogo? Ou vamos colocar o pré-sal a serviço 
do social, da sociedade e do povo brasileiro? Essa 
é uma decisão que deve ser tomada. Aqueles que 
acham que não, preparem-se, porque organizaremos 
a sociedade, não nos mesmos moldes da campanha 
O Petróleo é Nosso, mas muito mais fortemente, pela 
compreensão política e em razão das adversidades 
que passamos neste momento no mundo.

Prova é que a ação na mão do Estado resolve 
às vezes até os problemas do capitalismo. Estão aí os 
Estados Unidos como prova. Se o Brasil tivesse ven-
dido o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outras 
estatais, eu queria ver se o País não teria sido o último, 
e não o primeiro, a sair dessa crise.

Temos um Presidente que pensa no Brasil, que 
veio do povo, que sabe o que é ser nordestino e o que 
é vender mão de obra barata no Sul do País. Um País 
que tem um Presidente com essa origem não poderia 
ter outra atitude senão querer que explore o pré-sal 
uma empresa estatal.

Com a experiência tecnológica da PETROBRAS, 
podemos muito bem caminhar nesse sentido, sem pre-
judicar a empresa. Pelo contrário, ela será fortalecida, 
em razão da tecnologia de que é detentora.

Portanto, senhores e senhoras, nesta Casa já 
estamos ouvindo um desfile de discursos, afirmando 
que os rendimentos do pré-sal têm que servir para in-
vestimentos externos, porque não temos tecnologia. 
Conversa fiada! Nós faremos mesmo esse embate, e 
os rendimentos do pré-sal serão destinados à educa-
ção do povo brasileiro, para termos uma verdadeira 
educação, não essa que estamos dando às nossas 
crianças. Quando avaliamos a educação do nosso 
País, percebemos que o ensino público só atinge 2% 
ou 3%, porque não há investimento.

Um País que diz que não pode pagar 950 re-
ais a um professor do interior, como pode pensar em 
educação de qualidade? Para educar o filho do povo 
é uma dificuldade imensa. Agora, quem pode coloca 
seu filho nos Galois da vida, nos grandes colégios e 
nas universidades ricas. Mas nós temos que competir 
de maneira não muito boa para nosso País.

Portanto, o pré-sal é nosso. Quem for contra, que 
se lixe, porque vamos em frente. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Pu-
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dim, PMDB-RJ. S.Exa. está acostumado ao petróleo, 
pois é de Campos.

O SR. DEPUTADO GERALDO PUDIM – Sr. Pre-
sidente, parabenizo V.Exa. pela iniciativa. Saúdo V.Exa., 
todos os presentes à Mesa, os Deputados e Deputa-
das e os membros da sociedade civil organizada que 
se fazem presentes.

É uma pena não termos tempo, Chico, para de-
bater sobre a divisão de royalties do petróleo. Teríamos 
um vasto campo para discussão.

Sr. Deputado Bernardo Ariston, no ano passado 
apresentamos a esta Casa de leis o Projeto de Lei nº 
4.290, de minha autoria, que dispõe sobre o exercício 
do monopólio da União para pesquisa e lavra de pe-
tróleo e gás natural, sobre a adoção de contratos de 
partilha de produção e sobre acordos de individuali-
zação da produção.

O referido projeto está tramitando na Casa. Gos-
taria que V.Exa. me concedesse um minuto a mais para 
que eu exponha minha justificação.

Em 1995, foi aprovada a Emenda Constitucional 
nº 9, que, ao alterar o art. 177 da Carta Magna, flexibi-
lizou o monopólio do petróleo, promoveu a abertura do 
mercado e criou a possibilidade de a União contratar, 
com empresas estatais ou privadas, a pesquisa e a 
lavra de petróleo e gás natural.

Depois dessa alteração constitucional, foi pro-
mulgada a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, tam-
bém conhecida como Lei do Petróleo, que instituiu o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
e estabeleceu um novo marco legal para o setor pe-
trolífero nacional.

Essa lei, na verdade, não regulamenta o art. 177 
da Carta Magna, visto que ela limita o exercício do 
monopólio estatal ao obrigar a União a assinar con-
tratos unicamente de concessão e fazer com que todo 
o petróleo produzido no País seja de propriedade dos 
concessionários.

Para resgatar o espírito da Emenda nº 9, pro-
põe-se que o art. 177 da Constituição Federal seja, 
de fato, regulamentado, de modo a permitir à União a 
adoção de um novo modelo de exploração de áreas 
de grande potencial e baixo risco exploratório, como 
a camada pré-sal.

Essa camada, que provavelmente se estende do 
litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina, 
pode conter mais de 50 bilhões de barris de petróleo 
recuperáveis. Esse volume corresponde a cerca de 4 
vezes a atual reserva brasileira.

No novo marco legal aqui proposto, a União po-
deria celebrar contratos de partilha com as empresas 
petrolíferas e ser parte de acordos de individualização 

da produção de campos que se estendam de áreas 
concedidas por áreas não concedidas.

Acordos para tratar como uma unidade um cam-
po que se estenda para fora de uma determinada área 
licitada, de modo a permitir a individualização da sua 
produção, recebem o nome de unitização.

Como a PETROBRAS foi, de certa forma, privati-
zada e desnacionalizada, sendo hoje uma concessioná-
ria que atua em parceria com outras concessionárias, 
geralmente multinacionais, ela não reúne as condições 
para representar a União nem em acordos de unitiza-
ção nem em contratos de partilha de produção.

Propõe-se, então, que a União possa ser repre-
sentada por uma empresa pública federal. Essa em-
presa, a ser criada, não seria operadora como a PE-
TROBRAS e contaria com poucos empregados; ela 
teria apenas a nobre missão de ser parte, em nome 
da União, de contratos de partilha de produção e de 
eventuais acordos de unitização.

Registre-se que a Presidência da PETROBRAS 
já divulgou que, no prospecto de lara, cuja estimativa 
de petróleo recuperável é de 3 a 4 bilhões de barris, 
o campo na camada pré-sal provavelmente deve se 
estender da área concedida por área não concedida. 
O petróleo e o gás natural a serem extraídos desse 
campo, acumulados em área não concedida, são de 
propriedade da União.

Espera-se, com as medidas aqui propostas, que 
o Estado brasileiro passe a participar mais efetivamen-
te na exploração e na geração de receitas públicas 
decorrentes da extração de petróleo e gás natural em 
áreas estratégicas.

Registre-se que o percentual de participação do 
Estado brasileiro nas receitas de extração de petróleo 
é inferior à metade do percentual de participação do 
Estado norueguês e de muitos outros Estados expor-
tadores.

Em razão dos benefícios que advirão do presente 
projeto, contamos com o apoio do Congresso Nacional. 
E nós não esperamos que o Governo Federal possa 
mandar para cá um modelo que devemos adotar daqui 
para frente. No Congresso Nacional, Deputados e De-
putadas também estão pensando essa questão. E, junto 
comigo, outros Deputados apresentaram proposição 
similar, que, em igual sentido, sugere um novo modelo, 
para que possamos oferecer ao Congresso Nacional 
uma peça de discussão para elaborar um novo modelo 
que deveremos adotar daqui para frente.

Sobre a questão de royalty de petróleo, vamos 
ter outra oportunidade para discutir o assunto. Volto a 
dizer, royalty de petróleo não é imposto e, de tal for-
ma, não pode, como alguns pensam, ser dividido da 
forma como estão querendo dividi-lo. Senão Estados 
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que não são produtores, que recebem FPE e FPM, 
daqui a pouco vão estar recebendo mais royalties de 
petróleo do que os Estados produtores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Muito obrigado, Deputado Geraldo Pudim.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio, do PT 
do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO – Quero saudar 
o Deputado Bernardo Ariston, que preside esta sessão; 
o Sr. Guilherme Estrella; o Sr. Maurício Tolmasquim; o 
Sr. Haroldo Lima e o Sr. João Carlos de Luca.

Como dispomos de 3 minutos, temos de agilizar 
o pronunciamento para ganhar tempo.

Primeiro, registro que este é o lugar para se fa-
zer o debate central do setor do petróleo, da PETRO-
BRAS, das alternativas, e não numa CPI, que, na his-
tória desta Casa, tem dado muito pouca contribuição. 
A diferença é que neste debate não temos as câmeras 
de televisão, os repórteres. Na CPI, logo mais, vamos 
ver todos eles, muito mais preocupados com o show 
do que com a realidade do que se vai produzir. 

Segundo, quero dizer que o debate que tem sido 
travado sobre algumas questões é, às vezes, muito pe-
queno. “Uma plataforma tem custado mais caro aqui 
do que lá fora”. Isso é simplificar o debate, porque, se 
formos discutir o preço, também teremos de debater 
os impostos que uma obra dessas gera para Municí-
pios e Estados. Temos também de fazer o debate do 
que uma obra dessas gera para o País, em termos de 
desenvolvimento e de tecnologia. 

Lembro que, quando a PETROBRAS modificou 
o seu edital de licitação, colocando o percentual de 
conteúdo nacional, Deputados da Oposição disseram 
que não tínhamos capacidade de produzir aqui aqueles 
equipamentos. Portanto, há que se debater também o 
impacto social de uma obra dessas, os empregos que 
vai gerar, a economia que vai ser fomentada. Deve-se 
ampliar o debate. 

Terceiro, quero dizer que é verdade que o mun-
do é outro. Ouvimos muitos discursos quando o Muro 
de Berlim caiu. Mas é verdade também que o muro da 
ideologia do mercado, por si só, dando conta de tudo, 
também acabou com a nova crise. O mundo é outro, e 
a capacidade energética do Brasil, a partir da desco-
berta do pré-sal, que é um atestado da competência 
da PETROBRAS, da nossa Engenharia, dos nossos 
técnicos, do Brasil, das empresas que participaram, 
leva-nos a uma nova realidade. E, diante de uma nova 
realidade, precisamos de um novo modelo. O debate 
que precisamos travar é no sentido de que o Brasil não 
pode ser, por exemplo – fazendo uma comparação -, 

uma Venezuela, que faz parte da OPEP há muito tem-
po, explora petróleo e, no entanto, a sua riqueza não 
foi capaz de produzir uma sociedade mais justa e com 
melhor distribuição de renda.

O debate sobre a propriedade do petróleo e so-
bre o que esse bem vai produzir para se fazer justiça 
social é o que precisamos fazer. Acho que um desafio 
desses não se pode descartar de pronto, porque va-
mos precisar de investimentos, possivelmente através 
de parcerias com empresas, para produzir. 

A meu ver, o debate central é sobre quem será o 
proprietário dessa riqueza, e se essa riqueza produzirá 
concentração de renda e capital ou um país mais jus-
to. Isso está no centro da nossa luta histórica de fazer 
com que o Brasil incorpore, a cada ação, mais e mais 
brasileiros, dando a eles cidadania.

Acho que esse é o grande desafio e o verdadeiro 
debate que esta Casa precisa travar. Não numa CPI, 
que, em vez de construir, tem o objetivo de descons-
truir e, assim, não contribuir para a produção de algo 
positivo para a sociedade brasileira. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Muito obrigado, Deputado Luiz Sérgio.

Passo a palavra ao Deputado Luiz Alberto, do 
PT da Bahia.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Saúdo 
V.Exa., Sr. Presidente, Deputado Bernardo Ariston, e 
os componentes da Mesa: o Sr. Maurício Tolmasquim; 
o nosso companheiro Haroldo Lima; o representante 
do IBP; o Sr. Guilherme Estrella, Diretor de Exploração 
e Produção da PETROBRAS, que parabenizo pelas 
exposições que tem feito nesta Casa, trazendo as in-
formações necessárias para o debate.

Concordo com os que me antecederam, que 
disseram que este é o debate central que esta Casa 
precisa fazer e que o País já está fazendo. Aliás, nes-
ta Casa, diversos seminários têm sido realizados para 
debater o pré-sal. O povo brasileiro deverá decidir 
sobre os destinos dessa riqueza. Esse é um debate 
fundamental.

Sr. Presidente, Deputado Bernardo Ariston, Sr. 
Guilherme Estrella, saliento que os investimentos da 
PETROBRAS são tão importantes hoje, com a decisão 
política do Presidente Lula de investir na empresa, que 
chegamos a descobrir o pré-sal. 

Deputado Fernando Marroni, para a simples du-
plicação da Refinaria de Mataripe, na Bahia, a PE-
TROBRAS contratou a mão de obra de cerca de 6 mil 
trabalhadores. Se avaliarmos o impacto dos investi-
mentos que a PETROBRAS tem decidido fazer no seu 
plano de investimentos até 2013, como foi apresentado 
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pelo Diretor Estrella, veremos que mais de 1 milhão 
de empregos serão gerados no País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, regis-
tro que todos os componentes da Mesa fizeram uma 
explanação importante sobre o papel estratégico da 
PETROBRAS, o papel que cumpre de alavancadora 
do desenvolvimento nacional.

E o povo na rua pergunta: “Por que uma empresa 
tão exitosa é objeto de investigação por uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito?” Na minha opinião, só há 2 
justificativas que podem ser entendidas pelo povo. A 
primeira é a disputa eleitoral que se avizinha. A Opo-
sição, não tendo conseguido entregar uma mercadoria 
em 1997, quer entregá-la agora, mais valorizada ainda 
com o pré-sal. A segunda: a Oposição e, por trás dela, 
a militância de grandes meios de comunicações, têm 
apresentado argumentos baseados em informações 
pinçadas de noticiários da imprensa e muitas outras 
do site da PETROBRAS.

Pergunto: o Tribunal de Contas da União – e 
não conheço outra empresa que seja tão auditada e 
controlada como a PETROBRAS no Brasil – precisa 
resolver se quer cumprir o papel constitucional de au-
ditar a empresa, de investigar os possíveis indícios de 
irregularidade, ou se quer dirigir a PETROBRAS. Essa 
é a opinião do povo na rua.

A mobilização deste debate, Sr. Presidente, não 
se dá apenas nesta Casa. Como disse o Deputado 
Fernando Marroni, vários Estados estão debatendo 
este assunto nas suas Assembleias Legislativas, nas 
Câmaras de Vereadores.

Aliás, no dia 10 de junho, Deputado Fernando 
Ferro, haverá grande audiência pública na Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, com a presença do 
movimento social e de dirigentes da PETROBRAS, 
sobre o pré-sal. 

O povo brasileiro quer discutir o destino dessa 
fabulosa riqueza que influenciará o novo modelo da 
sociedade brasileira, com justiça social e menos mi-
séria.

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. 
a oportunidade e dizer à população brasileira que este 
debate não se encerrará na Comissão Geral que ora 
se realiza. Será um debate maior e mais tencionado do 
que o que ocorreu no período em que houve a quebra 
do monopólio estatal do petróleo, ou seja, em 1997.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-

ton) – Concedo a palavra ao Deputado Pedro Eugênio, 
do PT de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Sr. Pre-
sidente, senhores integrantes da Mesa, demais convi-
dados, colegas Deputadas e Deputados, no momento 

em que se discute o novo marco regulatório para a 
exploração de petróleo e gás em nosso País, é impor-
tante fixar alguns pontos. 

Chamo atenção para o fato de que a questão 
não é apenas fiscal, não é o caso de discutirmos se o 
atual modelo pode trazer para a União mais recursos 
através de modificação no novo modelo de natureza 
tributária. É uma questão, antes de tudo, de soberania 
nacional, do controle soberano do País sobre o ativo, 
que hoje é o principal ativo materializado nas reservas 
descobertas, na chamada camada pré-sal. Tal a mag-
nitude desse ativo, tal a sua expressão quantitativa, 
maior do que se conhecia antes, que, de imediato, se 
faz necessário um novo patamar regulatório.

O risco exploratório caiu consideravelmente. O do-
mínio sobre essa quantidade de ativos, representados 
por petróleo e gás, que poderão e serão explorados, o 
controle sobre isso e sobre a tecnologia, sobre a quali-
dade da produção a ser exportada se faz necessário 

Falou-se aqui que o mercado de derivados talvez 
seja muito arriscado. Mas o País precisa ter controle 
sobre a decisão de exportar ou não petróleo bruto na 
forma de derivados. Essa decisão é nacional e sobe-
rana e tem der ser mantida na mão da União. 

A propriedade estatal e a PETROBRAS, contra-
tada para realizar a exploração, a operação, são fato-
res fundamentais que exigem modificação do marco 
regulatório atual. Esse marco regulatório há de colocar 
recursos para a União, os quais deverão passar, ne-
cessariamente, pelo Orçamento desta Casa, a fim de 
alavancar a capacidade de o Estado brasileiro promo-
ver desenvolvimento, fazer investimentos, aplicar em 
educação, em saúde, na previdência, como se faz na 
Noruega, com o Fundo Soberano, do qual fui Relator 
nesta Casa, e com outros fundos que poderão ser cria-
dos para complementar a função que o atual Fundo 
Soberano do Brasil tem condição de realizar.

Proteger o País da chamada doença holandesa, 
colocar os recursos em moedas estrangeiras, aplica-
dos, garantindo a permanência do seu valor e fazer 
fluir, dentro da economia brasileira, ao longo do tempo 
e a longo prazo, recursos para mudar a face do País, 
num desenvolvimento mais justo, numa distribuição 
de qualidade de vida mais equitativa, como merece o 
povo brasileiro.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal-
mas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Muito obrigado, Deputado Pedro Eugênio.

Passo a palavra ao Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres membros da 
Mesa, que com brilho e representatividade a compõem, 
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senhoras e senhores, não queria tratar de CPI, porque 
acho que não é a oportunidade, mas dado que outros 
ilustres companheiros trataram do assunto aqui, vou 
dizer duas coisas sobre isso.

Não é aqui o lugar, efetivamente, para tratarmos 
disso, e a mim não me preocupa, de nenhuma forma, 
a CPI. Todos os depoimentos que ouço são no senti-
do de que vai enfraquecer a PETROBRAS, de que o 
mundo vai se acabar, de que não vão investir mais nas 
ações da PETROBRAS. Pois eu tenho certeza de que 
esta CPI fortalecerá a PETROBRAS. Ela sairá desta 
CPI mais forte do que entrou.

Vou lhes dizer por quê. Eu já vi todos esses ar-
reganhos aqui em outros momentos. Vi isso quando 
decidimos quebrar o monopólio do petróleo. O petróleo 
– o Deputado Haroldo Lima sabe disso, era Deputa-
do àquela época – é nosso e continua sendo. Valeu a 
campanha de O Petróleo é Nosso e continua valendo. 
Quem diz que não é nosso está falando uma grande 
asneira.

Garante a Constituição que o petróleo é nosso. O 
que se quebrou foi o monopólio. E quando íamos que-
brar o monopólio, foi dito: a PETROBRAS vai embora, 
porque só existe em razão do monopólio. Quebrou-se 
o monopólio, a PETROBRAS hoje é muito mais forte 
do que no tempo que era monopolista, indiscutivel-
mente. 

Mede-se uma empresa pelo quê? Pelo mono-
pólio que detém ou pelos resultados que produz? A 
indústria do petróleo cresceu enormemente no País, 
gerando emprego, renda, dividendo, tecnologia. E a 
PETROBRAS é muito mais forte. Hoje tem maior co-
nhecimento de tudo. Possibilitou até o descobrimento 
do pré-sal. Então, fortaleceu-se. 

Depois, tivemos um acidente na PETROBRAS 
de grandes proporções, aquele afundamento da pla-
taforma, e um outro acidente de grandes proporções 
ambientais. As mesmas pessoas disseram: a PETRO-
BRAS acabou! Acabou, nada. A PETROBRAS investiu 
logo 1 bilhão de reais em meio ambiente. Assumiu a 
liderança. Assumiu todas as responsabilidades sobre 
tudo que possa acontecer relativamente a petróleo. Ela 
se fortaleceu e o meio ambiente teve maior proteção.

Então, eu não estou preocupado. Acho que a 
CPI fortalecerá a PETROBRAS. Temos de discutir. E 
a discussão é política, não é técnica. Eu até tenho um 
título de geólogo, mas não quero discutir isso, porque 
essa discussão não é técnica, é eminentemente políti-
ca. Como vamos enfrentar a realidade da riqueza que 
temos do pré-sal se não a conhecemos, como muitos 
dizem? Estamos no estágio inicial de conhecimento. 
Creio que o geólogo Estrella deve ter dado informações 
aqui. Há muito por se conhecer, muito por se descobrir. 

Não se sabe ainda verdadeiramente como são essas 
reservas, quais são as suas dimensões, etc. 

Enfim, precisamos discutir como iremos explorar 
essa riqueza extraordinária que temos, sabendo, de 
antemão, que ela não foi feita por nenhum de nós. Ela 
não foi posta lá onde está agora. Ela está lá há milhões 
de anos. A PETROBRAS não a descobriu agora. Vem 
acumulando conhecimentos ao longo de 50 anos para 
possibilitar essa descoberta agora. Não é obra de ne-
nhum Governo. É obra de todos os Governos dos 50 
anos, que souberam criar e manter a PETROBRAS 
em condições de ser uma empresa cada dia mais for-
te e mais capacitada a desenvolver tecnologia e fazer 
descobertas de petróleo, como as atuais. 

Temos de acabar com esses mitos, com essas 
coisas que se quer criar. A discussão efetivamente é 
essa. Ela começa com o modelo que devemos adotar 
para explorar os recursos do pré-sal. Fico com o ilustre 
representante do IBP. Até aqui, não conheço nenhum 
argumento que me indique a necessidade de mudan-
ça do modelo atual para um novo modelo. Estou con-
vencido – e acho que toda a sociedade também – da 
necessidade de mudar o sistema. Mas a lei, o modelo 
que está aí é ajustável a essa nova realidade. A reali-
dade do pré-sal é diferente das descobertas offshore 
anteriores e, sobretudo, das descobertas continentais. 
O modelo que está em vigor deu grandes resultados, 
só não vê quem não quer. 

Os que querem a volta do monopólio do petróleo 
têm todo o direito de pleiteá-lo. Mas precisam vir com 
argumentos demonstrando por que o monopólio seria 
melhor do que o modelo que temos hoje. E há de se 
respeitar e fazer o debate político em torno disso. Mas 
até agora não vejo nada disso.

Temos que avançar, sim, no debate sobre os 
usos desses recursos. Qual é a escala de produção 
adequada? Como vamos usá-la melhor para produzir 
mais resultados para a sociedade? Tecnologia, de-
senvolver ainda mais a indústria brasileira, fazer as 
encomendas aqui ou lá fora. Há vários aspectos que 
devem compor a política geral de exploração do pré-
sal e devemos discutir, sim. 

Talvez a primeira discussão seja a do modelo 
exploratório. O que é objeto de discussão, e não tem 
vinculação necessariamente com a CPI, se dá em ou-
tro campo. E não é técnico. Insisto: a discussão não é 
técnica, os elementos técnicos baseiam a discussão, 
mas a discussão, sim, é política. Do ponto de vista de 
modelo, para onde se quer levar isso, como se quer 
fazer, se podemos e devemos voltar ao monopólio do 
petróleo de outrora, ou se devemos prosseguir am-
pliando, melhorando, atualizando, sim, porque deve 
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ser atualizado, sempre para melhorar práticas que te-
mos hoje em voga.

Muito obrigado. (Palmas)

 O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) – Que-
ro informar que, a pedido da bancada do Partido dos 
Trabalhadores, e na ausência do Sr. Fernando Leite 
Siqueira, Presidente da Associação dos Engenhei-
ros da PETROBRAS, o Sr. João Antonio de Moraes, 
Coordenador-Geral da FUP – Federação Única dos 
Petroleiros, usará a tribuna para fazer as suas consi-
derações. 

Peço vênia a todos a fim de quebrarmos o pro-
tocolo e, após ouvirmos o Deputado Emiliano José, 
ouvir o Sr. João Antonio de Moraes. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Passo a palavra ao Deputado Emiliano José.

O SR. DEPUTADO EMILIANO JOSÉ – Sr. Presi-
dente, peço licença a V.Exa. para saudar toda a Mesa, 
e, de modo especial, meu amigo e companheiro Harol-
do Lima, de tantas batalhas pela vida militante. Saúdo 
ainda o Diretor Guilherme Estrella, que tem trabalhado 
pela soberania e eficiência da PETROBRAS.

Quero concordar num aspecto com o Deputado 
João Almeida: essa questão é essencialmente política. 
Registro que a PETROBRAS alcançou extraordinário 
patamar neste Governo, nos anos de Governo Lula, por 
políticas claras e estabelecidas para torná-la uma das 
maiores empresas do mundo e a favor dos interesses 
do País. Foi isso o que fez o Governo Lula, e temos de 
dizer com toda clareza, contrariamente ao Governo do 
passado, que fez tudo para privatizar a PETROBRAS, 
que inventou até uma PETROBRAX. Queria mudar o 
nome, porque sabia perfeitamente da carga profunda no 
imaginário popular que tem a PETROBRAS (Palmas.). 
Queria transformá-la em PETROBRAX para leiloá-la 
na bacia das almas do mercado internacional. Era isso 
o que estava planejado claramente e o que havia sido 
dito claramente. É, sim, uma questão política o que 
estamos enfrentando. Não se trata de discutir aqui o 
lado técnico das coisas, mas discutir modelos. 

Mais ainda, jabuti não sobe em árvore. O que fize-
ram agora, instalando essa CPI, tem um claro objetivo. 
Ela não surge ao acaso, não surge neste momento ale-
atoriamente. Surge no momento do Pré-sal I, justamente 
quando o Governo discute um novo marco regulatório 
para essa exploração. É exatamente isso o que está 
em jogo. São interesses muito profundos, interesses do 
País que tentam solapar efetivamente com essa CPI. 
Ela não tem outro objetivo a não ser o de conturbar a 
existência de um novo marco regulatório.

Tenho a convicção de que, de fato, vamos se-
guir adiante, por força das mobilizações, mais até do 
que de nossa atuação, dos Parlamentares. Será por 
força da mobilização da sociedade brasileira, e que 

já começou. Não adianta. Não tentem destruir a PE-
TROBRAS, porque o povo brasileiro reage. (Palmas.) 
O Governo passado já entendeu isso. Quando o Go-
verno lá atrás tentou destruir a PETROBRAS, o povo 
foi às ruas. Tiveram que recuar até na mudança do 
nome. Não adianta. Vamos seguir adiante, porque o 
povo brasileiro quer assim. 

Podemos voltar bem ao passado e lembrar Do-
lores Ibárruri: Eles não passarão. 

Um grande abraço, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Muito obrigado, Deputado Emiliano José.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Conforme solicitado pela bancada do PT, e que-
brando o nosso protocolo, vamos conceder a palavra 
ao Sr. João Antonio de Moraes, Coordenador-Geral 
da Federação Única dos Petroleiros, pelo prazo de 3 
minutos. 

O SR. JOÃO ANTONIO DE MORAES – Saúdo, 
em nome dos trabalhadores petroleiros, o Sr. Presi-
dente Bernardo Ariston, a quem agradeço pelo espaço 
concedido aos trabalhadores. 

Penso que este momento do debate é funda-
mental para desmistificar algumas coisas. A primeira 
delas é que a descoberta do pré-sal deve-se à que-
bra do monopólio. Ao contrário, a descoberta do pré-
sal deve-se à existência da PETROBRAS, que, por 
sua vez, deve sua existência ao monopólio estatal do 
petróleo. É preciso resgatar isso. Diferentemente, se 
não fosse a quebra do monopólio e a Lei nº 9.478, de 
1997, o pré-sal hoje seria 100% brasileiro, o que não 
acontece graças à quebra do monopólio. 

Quero resgatar mais algumas coisas.
É importante fazer esse depoimento e esse deba-

te no exato dia em que o Estado norte-americano, que 
pregava a abertura e a quebra do monopólio, acaba 
de estatizar a General Motors, símbolo do capitalismo. 
É neste dia que fazemos este debate.

Precisamos ter a clareza de que se o Brasil encara 
hoje a crise econômica de maneira singular, a crise do 
subprime, isso se deve principalmente ao povo brasi-
leiro, que não permitiu o avanço do projeto neoliberal 
no Brasil, como desejavam alguns. 

O povo brasileiro resistiu à mudança da PETRO-
BRAS e preservou não só a PETROBRAS, mas o Ban-
co do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, 
em suma, instrumentos do Estado brasileiro. Com isso, 
tivemos condições melhores de enfrentar o atual mo-
mento da crise econômica internacional. 

E por que não olharmos para o que acontece tam-
bém no mundo neste momento? Que países vêm-se 
saindo melhor neste momento? Aqueles que preser-
varam o seu Estado. Por que não olhar o exemplo da 
Inglaterra e da França? Qual delas está em melhores 
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condições de sair da crise? A França, onde o Estado 
é mais protagonista. 

Temos de analisar também a questão da regu-
lação. Se o mundo hoje se depara com uma grande 
crise é porque não regulou o setor financeiro, eco-
nomia, muito menos a energia. Qualquer um de nós 
pode viver sem banco, mas quem viverá sem energia, 
sem petróleo? É esse o debate que necessariamente 
precisamos fazer.

Penso também, Sr. Presidente, que um debate 
extremamente importante é o do meio ambiente. Este, 
sim, garantirá o futuro das próximas gerações. Nossos 
filhos talvez não terão a oportunidade de ter netos, se 
não debatermos agora o meio ambiente.

É o caso de se perguntar aos Deputados presen-
tes e àqueles que nos ouvem: será possível preservar o 
meio ambiente sem o controle do Estado sobre a área 
de energia? Temos a convicção, trabalhadores do setor 
que somos, de que não. No momento em que se esva-
ziou o Estado brasileiro, os investimentos da PETRO-
BRAS foram reduzidos. Pior ainda, nós, trabalhadores, 
fomos as vítimas. Lembro aqui dos 11 petroleiros que 
foram ao fundo do mar com a P-36, que era, naquela 
ocasião, a maior plataforma petrolífera do mundo. Por 
que não citar o acidente na Baía da Guanabara, tam-
bém num ambiente de redução do Estado e de esva-
ziamento dos investimentos da PETROBRAS? Àquela 
época, há 6 anos, ela investia 3 bilhões de reais; hoje 
investe 30 bilhões de reais só na área de exploração 
petrolífera, não é isso, Dr. Estrella? É sob essa ótica 
que temos acompanhado essa questão. 

É impossível encerrar este depoimento, como 
trabalhador e representante da Federação Única dos 
Petroleiros, sem tratar da CPI da PETROBRAS. Não 
que ela seja o mais importante. Mais importante para 
nós é rediscutir da Lei do Petróleo e a importância do 
monopólio estatal para o nosso País.

Temos a convicção de que a CPI é uma pedra 
nesse caminho. Ela vem com o intuito claro de tentar 
diminuir a luta do nosso povo e de tentar apequenar 
aqueles que lutam pela soberania nacional. Mas isso – 
já foi dito aqui e eu quero repetir – não acontecerá!

Sr. Presidente, aqueles que tiveram a cara-de-
pau de propor a quebra do monopólio, de propor a 
redução de investimentos da PETROBRAS e a mu-
dança de nome para PETROBRAX, deveriam ocupar 
as tribunas das casas legislativas do nosso País hoje, 
não só nesta Casa, mas nos Estados e nos Municí-
pios, para pedir desculpas a seus eleitores, para se 
desculparem pelo que fizeram. O que representam o 
pré-sal e o gás para o nosso País? Se não fossem 
aquelas mudanças, as condições hoje seriam ainda 
melhores. Mesmo com esses que propuseram isso lá 
atrás e que propõem a CPI hoje, mesmo com eles, o 
povo vem tomando as ruas. 

As mobilizações chamadas pelo Federação Única 
dos Petroleiros vêm tendo presenças 3 a 4 vezes maior 
do que a que esperávamos. Isso vem acontecendo no 
Brasil. Então, eles deveriam se desculpar, porque se-
não pode piorar mais ainda a sua situação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Agradeço ao Sr. João Antonio de Moraes, Co-
ordenador-Geral da FUP, que veio aqui contribuir com 
sua visão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Ariston) 
– Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa 
dá conhecimento ao Plenário do seguinte

 Ofício nº 178, de 2009-CN
Sr. Presidente, comunico a V.Exa. e, por 

seu alto intermédio, à Câmara dos Deputa-
dos, que esta Presidência, em entendimento 
com esta Casa do Congresso Nacional, con-
voca sessão solene conjunta do Congresso 
Nacional, a realizar-se no dia 4 de junho do 
corrente, às 10 horas, no plenário do Senado 
Federal, destinada a comemorar os 30 anos 
do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior do Es-
tado de São Paulo – SEMESP.

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a V.Exa. protestos de estima e consideração.

Senador José Sarney, Presidente do Se-
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Aris-
ton) – Antes de finalizar, quero agradecer mais uma 
vez a presença a todos. Estamos, nesta Comissão 
Geral, certos de que o Parlamento brasileiro é o fó-
rum correto e adequado para o debate sobre o marco 
regulatório do pré-sal.

Precisamos, na opinião da Comissão de Minas e 
Energia, fazer a sistematização das propostas que tra-
mitam nesta Casa, para podermos avançar e receber 
a proposta do Governo e, então, debatê-la e adequá-
la aos interesses do País. 

A Comissão de Minas e Energia continuará trabalhan-
do na busca incessante do conhecimento que se impõe 
em face da complexidade do tema, bem como continuará 
trabalhando para que todas as ações relativas ao seu ob-
jeto temático sejam sempre tratadas de forma cristalina e 
direcionadas para o desenvolvimento do Brasil.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) – En-

cerro a sessão, lembrando que foi convocada sessão 
ordinária para hoje, terça-feira, dia 02 de junho, às 
14h, com a seguinte 
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antônio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Odair Cunha
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 4

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-A, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 460-A, de 2009, que dá nova re-
dação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que tratam de patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias, 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser 
dado às receitas mensais auferidas pelas 
empresas construtoras nos contratos de 
construção de moradias firmados dentro 
do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV, atribui à Agência Nacional de Te-
lecomunicações – ANATEL as atribuições 
de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar 
a Contribuição para o Fomento da Radio-
difusão Pública, e dá outras providências; 
tendo parecer do Relator da Comissão Mis-
ta, proferido em Plenário e entregue a Mesa; 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e or-

çamentária desta e das Emendas de nºs 1 
a 76; e, no mérito, pela aprovação desta e 
das Emendas de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 a 
19, 28 a 30, 45, 46, 63, 68 e 71, na forma do 
projeto de lei de conversão apresentado, e 
pela rejeição das Emendas de nºs 1, 2, 4 a 
6, 9, 10, 13, 15, 20 a 27, 31 a 44, 47 a 62, 64 
a 67, 69, 70 e 72 a 76 (Relator: Dep. André 
Vargas).

Prazo na Comissão Mista: 13-4-09
Prazo na Câmara: 27-4-09
Sobresta a Pauta em: 15-5-09 (46º 

Dia)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 11 Dias

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida provisória nº 461, de 2009, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$ 300.000.000,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 29-4-09
Prazo na Câmara: 13-5-09
Sobresta a Pauta em: 31-5-09 (46º 

Dia)

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 11 
minutos.)

Ata da 132ª Sessão, em 2 de junho de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Marco Maia,  

11º Vice-Presidente; Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente
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PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 7

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB

Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 9

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 7

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Emiliano José PT
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Fábio Souto DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Paulo Magalhães DEM
Sérgio Brito PDT
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Bahia: 14

MINAS GERAIS

Carlos Melles DEM
Edmar Moreira DEM
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico Alencar PSOL
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Fernando Gabeira PV
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Presentes Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Arnaldo Faria de Sá PTB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Eleuses Paiva DEM
Fernando Chiarelli PDT
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Roberto Santiago PV
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 27

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Presentes Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 6

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Tatico PTB
Presentes Goiás: 4
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MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Assis do Couto PT
Chico da Princesa PR
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 13

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Vieira da Cunha PDT
Presentes Rio Grande do Sul: 16

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-
parecimento de 208 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
A SRA. JANETE CAPIBERIBE, servindo como 

2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão an-
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Be-

zerra.
 O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro com muita tristeza e pesar 
o falecimento, na manhã do último domingo, dia 31 
de maio, do Sr. José Maria Monteiro, empresário e 
ex-Prefeito de Itarema, no Ceará, o qual deixa muitas 
saudades aos familiares e amigos.

Nascido em 7 de julho de 1934, em Córrego 
Grande, Município de Acaraú, hoje Itarema, construiu 
sua família e desenvolveu suas atividades empresa-
riais por mais de 50 anos na localidade de Sítio Uru-
bu, hoje Torrões.

Conquistou a admiração e o respeito de todos 
através de sua simplicidade, chegando a ser conheci-
do como o pai da pobreza da região.

Era exemplo de pai, dedicado à família, homem 
de bom senso e empreendedor e que se importava e 
se envolvia com os problemas do povo da sua comu-
nidade. Tratava todos igualmente, independentemente 
de se tratar de uma autoridade ou de uma pessoa da 
comunidade.

Empresário do setor de pesca e agronegócios, 
desenvolveu a pesca e com isso ofereceu centenas de 
empregos diretos e indiretos à população local e da 
região. Foi Vereador pelo Distrito de Acaraú. Primeiro 
Vice-Prefeito do Município de Itarema (1986-1988) e 
Prefeito no Município de Itarema (1993-1998).
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José Maria Monteiro deixa a viúva, a Sra. Maria 
Djanira Ribeiro Monteiro, 10 filhos, 3 genros, 7 noras, 
netos e bisnetos. Atendendo o seu pedido, seu corpo 
descansa na localidade de Torrões, no seio do seu 
povo e entre os seus coqueirais.

Dessa forma, quero associar-me às manifestações 
de pesar pela sua morte e me solidarizar com a família 
enlutada, por intermédio de seu filho e atual Prefeito 
do Município de Itarema, Robério Monteiro, o qual de-
cretou luto oficial de 3 dias naquele município.

Que Deus abençoe e console o coração de todos 
os familiares e amigos.

Muito obrigado. 

 O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra o nobre Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de fazer um registro. No fim de semana passado, 
foi concluído um festejo que já se realiza há 115 anos no 
Vale do Guaporé, a chamada Festa do Divino, iniciada, 
organizada e promovida pelos quilombolas do Vale. 

O festejo, de caráter religioso, cultural, étnico e 
racial, durante os últimos 115 anos tem alavancado e 
estimulado a relação binacional entre os brasileiros 
que vivem de um lado do Rio Guaporé e os bolivia-
nos, que vivem do outro lado, todos eles mantendo a 
mesma religiosidade, cultivando o Divino e fazendo 
talvez a mais importante festa cultural e religiosa do 
Estado de Rondônia. 

No sábado e domingo passados, no Distrito de 
Surpresa, cidade de Guajará-Mirim, aconteceu o ponto 
culminante do festejo, que congregou os quase 4 mil 
rondonienses que para lá se dirigiram. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à nobre Deputada Janete 
Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, no dia 1º de junho, comemora-
se no Estado do Amapá o ingresso das mulheres na 
Polícia Militar. 

Este ano, a primeira turma de policiais femininas 
formadas completou 20 anos. Na pessoa da Tenente-
Coronel Palmira, primeira mulher a comandar um bata-
lhão, o 1º Batalhão da Capital, que cuida da segurança 
da zona sul de Macapá, homenageio as mulheres que 
militam na corporação e festejo mais esta conquista. 

Parabéns a todas as mulheres trabalhadoras da 
polícia e parabéns à Tenente-Coronel Palmira, que atin-
giu um ponto importante na carreira e que, com sua 
liderança, leva várias mulheres para assessorá-la.

Peço, Sr. Presidente, a divulgação do meu pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.

Obrigada.

O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, mais 
uma vez, fazer um pedido. Estamos no período de frio, 
e as pessoas com deficiência não recebem a vacina 
gratuita com que o Governo contempla os idosos. 

Temos no Brasil 14,6% de pessoas com deficiências 
físicas, mentais, visuais, auditivas, orgânicas e múlti-
plas. É claro que nossa população de idosos aumenta 
cada vez mais, porém, todo ano, sobram vacinas. O 
que custa fazermos um cálculo e contemplarmos de 
vez essa parcela da população que tem a imunidade 
deprimida, a resistência diminuída? Uma gripe numa 
pessoa com Síndrome de Down, por exemplo, pode 
evoluir para uma sinusite, para uma bronquite, para uma 
pneumonia. A pessoa enferma pode vir a ser internada 
e a ficar com uma sequela, ou mesmo falecer. 

Sr. Presidente, em consideração a essa popula-
ção, solicito que a campanha de vacinação seja esten-
dida a todos os deficientes físicos do País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, logo mais, no Plenário 4, na Co-
missão Especial que aprecia a Proposta de Emenda 
à Constituição relativa à criação do Conselho Nacio-
nal dos Tribunais de Contas, estará presente como 
convidado o Ministro Ubiratan Diniz Aguiar, expoente 
máximo de nossa Corte de Contas, a fim de oferecer 
subsídios sobre a iniciativa do colega Vital do Rego Fi-
lho, integrante da representação paraibana e um dos 
mais atuantes membros deste Plenário.

Na condição de Presidente daquela Comissão, 
acredito que o ilustre magistrado contribuirá, com sua 
clarividência e tirocínio, para que colhamos subsídios 
preciosos para o trabalho ora principiado, aos quais 
se juntarão os de outros especialistas nessa temática, 
de conformidade com o que sugere o representante 
nordestino, que recolheu apoio de cerca de 200 De-
putados para a efetivação de sua proposta, a exemplo 
do Conselho Nacional de Justiça.
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Com a vivência pública de quem foi um dos mais 
distinguidos componentes do Congresso Nacional, Ubi-
ratan Aguiar certamente alinhará ideias apropriadas e 
capazes de orientar a missão de que fomos formalmente 
incumbidos pelo Presidente Michel Temer.

Destaque-se que, no roteiro fixado para o cabal 
cumprimento de nossa tarefa, foram listados dirigentes 
de tribunais de Estados e Municípios, com o objetivo 
de congregar experiência válida para aprimorar a con-
cepção esquematizada por Vital do Rego Filho.

Com prazo limitado para seu desempenho, nos 
termos previstos em nosso Regimento Interno, a men-
cionada Comissão Especial trabalhará, a partir da 
semana entrante, com mais intensidade, de forma a 
que se somem opiniões abalizadas, em condições 
de melhor direcionar o nosso esforço para alcançar o 
objetivo colimado.

O pronunciamento do Ministro Ubiratan Diniz de 
Aguiar será, como se aguarda, uma peça de extraor-
dinária significação, com vistas à concretização do re-
ferenciado Conselho e aprimoradora da atuação das 
respectivas Cortes em todos os níveis hierárquicos.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Deputado 
Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, em 1989 caiu um muro, 
o Muro de Berlim, o muro do socialismo. Este ano, 2 
muros já caíram, ambos do capitalismo: uma severa 
crise bancária nos Estados Unidos tornou os bancos 
sócios, aliás, propriedades do Governo americano; e 
ontem a Government Motors, antiga GM, passou a ser 
comandada pelo Presidente Barack Obama – 70% dos 
recursos da empresa são agora estatais. 

Era preciso um mercado que se mantivesse. 
Acabou o mercado. Não há socialismo, muito menos 
mercado livre, muito menos capitalismo. Estamos vi-
vendo a oportunidade de ter uma nova ordem mundial 
na qual nem fiquemos naquele socialismo à antiga, 
muito menos nesse capitalismo que, quando quebra, 
cai de joelhos e recorre ao Estado.

Sr. Presidente, esses muros precisam ser recons-
truídos em novas bases.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Colbert Mar-
tins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, em 1989 caiu um muro, 

o Muro de Berlim, o muro do socialismo. Este ano, 2 
muros já caíram, ambos do capitalismo: uma severa 
crise bancária nos Estados Unidos tornou os bancos 
sócios, aliás, propriedades do Governo americano; e 
ontem a “Government Motors”, antiga GM, passou a 
ser comandada pelo Presidente Barack Obama – 70% 
dos recursos da empresa são agora estatais. 

Era preciso um mercado que se mantivesse. 
Acabou o mercado. Não há socialismo, muito menos 
mercado livre, muito menos capitalismo. Estamos vi-
vendo a oportunidade de ter uma nova ordem mundial 
na qual nem fiquemos naquele socialismo à antiga, 
muito menos nesse capitalismo que, quando quebra, 
cai de joelhos e recorre ao Estado.

Sr. Presidente, esses muros precisam ser recons-
truídos em novas bases.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos 
Brandão.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com profunda tristeza que venho hoje a esta 
tribuna hipotecar minha solidariedade aos familiares 
das vítimas da tragédia ocorrida com o Voo 447, da Air 
France, que saiu do Aeroporto Tom Jobim, no Rio de 
Janeiro, em direção ao Aeroporto Charles de Gaulle, 
em Paris, e sofreu um trágico acidente.

Este é um momento muito difícil para as famílias 
que perderam seus entes queridos. O mínimo que 
podemos fazer para amenizar o sofrimento dessas 
pessoas, que estão aflitas por notícias, é dar a elas o 
máximo de atenção.

Esperamos do Governo brasileiro providências 
no sentido de que o acidente seja esclarecido o mais 
rapidamente possível. Até agora foram encontrados 
poucos destroços do avião.

Muitos já perderam a vida aqui no Brasil em de-
corrência de acidentes aéreos, e, lamentavelmente, 
os laudos demoraram a ser elaborados, e as famílias 
das vítimas encontraram dificuldade em receber a 
indenização a que tinham direito, sendo obrigadas a 
recorrer à Justiça.

Peço à Justiça brasileira que agilize o processo 
de apuração do acidente e de elaboração do laudo. A 
sociedade precisa, sem demora, de um esclarecimento, 
de algo que, de alguma forma, leve algum consolo às 
famílias que perderam seus entes queridos.

É preciso que as autoridades competentes do 
nosso País estejam atentas a todos os procedimentos 
que serão tomados para atender essas famílias. Como 
envolve uma empresa internacional, precisamos ficar 
vigilantes para que tudo seja resolvido da melhor forma 
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possível e para evitar que, além de todo o sofrimento 
que essas pessoas vivem neste momento, tenham de 
esperar durante anos a fim de obter informações e ser 
indenizadas, se for o caso. 

Aqui cabe uma lembrança triste de outros aci-
dentes aéreos ocorridos no Brasil, por conta dos quais 
até hoje muitas famílias estão nas barras dos tribunais 
para receber indenizações e, inclusive, os laudos que 
trazem a verdadeira causa desses acidentes. 

Mais uma vez, quero prestar minha total e sin-
cera solidariedade a todas essas pessoas, brasileiros 
ou não, que vivem esta tragédia. Quero dizer que nós, 
Parlamentares – e falo em nome dos meus colegas, 
que, com certeza, não se oporão -, estamos todos à 
disposição para ajudar no que for preciso.

Muito obrigado. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, dentro de pouco tempo, nós, Deputados e 
Senadores, votaremos o veto do Presidente Lula à 
extensão do reajuste de 16,67% do salário mínimo 
de 2006 aos beneficiários do INSS que ganham mais 
de 1 salário. Dirijo-me a esta tribuna neste momento 
para falar da necessidade e da importância de derru-
barmos esse veto.

Na semana passada, cerca de 800 aposentados 
e pensionistas ocuparam este plenário para nos pedir 
exatamente isso. Esta é uma causa mais do que justa, 
que precisa do nosso apoio neste momento. 

Dos aproximadamente 25 milhões de aposenta-
dos e pensionistas, cerca de 8 milhões recebem acima 
do mínimo e, desde 1992, vêm tendo o valor do seu 
benefício achatado, porque o reajuste é diferenciado. 
Há quem afirme que as aposentadorias no Brasil es-
tão defasadas em mais de 70%. Em 2006, quando o 
salário mínimo foi reajustado em 16%, os inativos re-
ceberam apenas o índice inflacionário do período, de 
5%. A verdade é que os aposentados hoje estão cada 
vez mais endividados. O preço dos planos de saúde 
estourou, os preços dos remédios aumentaram e o 
desemprego cresce. Com a atual crise econômica, o 
benefício dos aposentados é ainda mais importante na 
composição da renda das famílias. Para milhares de 
brasileiros, essa é a única fonte de renda. 

O Governo Lula alega que a extensão do reajuste 
vinculada à política de recuperação do salário mínimo 
não cabe nos cofres da Previdência Social. Diz que 
isso elevaria demais os gastos com a aposentadoria 
e criaria um rombo no Tesouro, mesmo sem falar em 
valores. Não é verdade, Sr. Presidente. Ao contrário do 
que os neoliberais afirmam, a Previdência é superavi-
tária no Brasil. É possível que a extensão do reajuste 
vetada por Lula custe 10 bilhões de reais aos cofres 

públicos, um gasto factível e necessário. Mesmo se não 
houvesse superávit, basta lembrar que, em passado 
recente, operações de combate à sonegação ao INSS 
já recuperaram valores maiores do que esse.

A questão é que há recursos e há dinheiro para 
o reajuste na aposentadoria. Trata-se de uma questão 
de prioridade política, Sras. e Srs. Deputados. No úl-
timo período, vimos a Fazenda Nacional concedendo 
uma série de benefícios às empresas: redução do ISS, 
renúncia fiscal via alongamento e perdão das dívidas 
com o INSS e com a Receita Federal e várias outras. 
Agora, com a crise, o Governo não economizou no so-
corro aos bancos e montadoras. Está até emprestando 
dinheiro para o FMI! 

Então, o Governo não tem condições de justifi-
car aos aposentados brasileiros que eles não recebe-
rão os 16% de reajuste porque não há dinheiro. Não 
há justificativa para se manter o ajuste fiscal. Esse 
veto só interessa ao lobby do sistema de aposenta-
doria privado, ao cartel dos bancos e seguradoras, 
que atraem milhares de pessoas com a possibilidade 
de terem um complemento de suas aposentadorias, 
mas que segue excluindo permanentemente os mais 
pobres deste País. 

Sabe-se que a Previdência tem um efeito re-
distributivo, com implicações diretas no aumento do 
consumo. Não é hora, portanto, de titubear, caro Paulo 
Paim. Câmara e Senado já aprovaram o reajuste de 16, 
67%. Agora é hora de derrubar o veto do Presidente 
Lula e de colocar em pauta o projeto que equipara o 
reajuste de todos os benefícios da Previdência Social 
ao salário mínimo. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de me mani-
festar favoravelmente também ao projeto, em tramitação 
nesta Casa, que determina o fim do fator previdenci-
ário, outra luta histórica dos aposentados. Criado em 
1999 como parte da reforma da Previdência promovi-
da pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, o fator 
previdenciário é um dos maiores ataques aos direitos 
adquiridos pelos trabalhadores brasileiros. Esse me-
canismo cruel reduz o valor dos benefícios para pes-
soas que pedem aposentadoria com idade mais baixa, 
mesmo que tenham trabalhado 30 anos, no caso das 
mulheres, ou 35, no caso dos homens. 

Como estabelecido, o fator previdenciário conside-
ra o tempo de contribuição ao INSS e a idade de cada 
um no momento da aposentadoria, além da expectati-
va de vida nacional, estimada pelo IBGE. Ocorre que, 
anualmente, o IBGE pesquisa a expectativa de vida 
do brasileiro, que tem aumentado nos últimos anos. 
Isso faz com que, a cada ano, sempre que a expecta-
tiva de vida cresce, o fator previdenciário leve a uma 
redução do benefício, chegando a cortes de mais de 
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40%, trazendo enormes prejuízos aos trabalhadores 
e aposentados. Tal mecanismo desconsidera a hete-
rogeneidade e complexidade do nosso mercado de 
trabalho. Precisamos desenvolver regras gerais para a 
Previdência que contemplem, por exemplo, situações 
como a de um trabalhador que começa a trabalhar 
muito jovem, em condições precárias e que, portanto, 
tem uma expectativa de vida menor. 

Enfim, Sr. Presidente, é urgente que esta Casa 
coloque na pauta de votação o projeto que determina 
o fim do fator previdenciário e que, nos próximos dias, 
derrube o veto do Presidente Lula ao reajuste dos apo-
sentados. Isso é fundamental para recuperar um pouco 
da dignidade de uma categoria historicamente atacada 
em nosso País e para se fazer justiça social.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero saudar o I Seminário Legislativo de Agricultu-
ra Familiar e Camponesa e Reforma Agrária, que se 
realiza na Assembleia Legislativa de Goiás, uma pro-
moção do nosso mandato e do mandato do Deputado 
Estadual Mauro Rubem, do PT de Goiás.

Nesta semana, a Semana Nacional do Meio Am-
biente – do cerrado, da caatinga, do pampa, da floresta 
amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal -, vamos 
discutir também, Sr. Presidente, que representa um Es-
tado que tem caatinga e cerrado, a PEC que considera 
a caatinga, o cerrado e o pampa biomas nacionais.

Esse seminário quer debater as questões da 
agricultura familiar, da reforma agrária, da pequena 
propriedade no Estado de Goiás, com a presença 
de D. Tomás Balduíno; de Rolf Hackbart, do INCRA; 
do Dr. Helvécio Magalhães Ribeiro, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Dr. Otacílio 
Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
do Deputado Estadual Mauro Rubem; do Zé Antônio, 
da CUT, de Goiás.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar a reali-
zação da Festa do Divino Espírito Santo nas cidades 
de Formosa, vizinha de Brasília, e Pirenópolis, assim 
como a Festa das Cavalhadas, também em Pirenó-
polis, juntando religiosidade, cultura e folclore, onde 
tivemos a grata presença da Deputada Janete Rocha 
Pietá, nossa querida colega de São Paulo.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, tramita nesta Casa a PEC nº 47, 
de 2003, que visa assegurar a alimentação como di-
reito social. Essa PEC já foi para o Senado, onde foi 
aprovada, e retorna agora a este Plenário. Neste pro-
nunciamento, solicitamos um consenso entre os vá-

rios Líderes para que possamos garantir alimentação 
como direito social.

A ONU inclusive estabeleceu como Meta do Mi-
lênio nº 1 a erradicação da fome. Há milhares de bra-
sileiros nessa situação, nesse patamar de desnível 
social. E nós acreditamos que será de bom alvitre 
aprovar essa PEC, até porque a Lei Orgânica de Se-
gurança Alimentar foi aprovada, em 2006, pelo Con-
gresso Nacional.

Torna-se necessário também maior apoio do Po-
der Executivo aos conselhos estaduais e municipais 
para que...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Peço a V.Exa. que conclua, porque ainda há 
muitos oradores inscritos para dar seus discursos 
como lidos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – ...pos-
samos formatar a justiça social em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero deixar aqui minhas homena-quero deixar aqui minhas homena-
gens ao Dia Mundial do Meio ambiente e da Ecologia, 
celebrado oficialmente no dia 5 de junho. Aproveito para 
ressaltar uma questão crucial para a preservação de 
nossas vidas e de todos os ambientes ecológicos: o 
tratamento da rede de esgotos.

Devido à negligência do Poder Público, grande 
parcela da população fica sem rede de esgoto e água 
tratada. O que podemos observar é a inércia dos gover-
nantes de nosso País, que não garantem saneamento 
básico a todos os cidadãos, principalmente quando se 
trata de periferias, pequenos bairros ou localidades 
com pouca densidade populacional. 

Mais da metade da população nacional não con-
ta com coleta de esgoto, um dos requisitos primários 
para se garantir a saúde de todos, especialmente das 
crianças, as principais vítimas de doenças causadas 
por bactérias, vermes e outras pragas que se prolife-
ram nas valas em que dejetos e imundices correm a 
céu aberto. 

Estima-se que 65% das internações de crianças 
com menos de 10 anos sejam provocadas por males 
decorrentes da deficiência ou da inexistência de es-
goto e água limpa.

De acordo com pesquisa realizada pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), ficou constatado que, até 
2007, 50,56% das residências nacionais ainda não 
eram atendidas por redes públicas de esgotamento 
sanitário. 

Infelizmente, somente os grandes centros ur-
banos disponibilizam redes de tratamento de água 
e esgoto, mas, ainda assim, não são suficientes, e o 
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problema ainda se torna maior devido à grande den-
sidade populacional.

Nas grandes cidades, o volume de efluentes tra-
tados antes de serem despejados em rios, córregos e 
mananciais é praticamente nulo, resultando na baixa 
qualidade da água para consumo oferecida à popu-
lação. Isso ocorre porque estamos falando de bairros 
com infraestrutura adequada. O que dizer então dos 
bairros sem infraestrutura? É um descaso com a po-
pulação, principalmente a mais carente.

O tema aqui tratado é de tanta importância que 
envolve não só a questão do saneamento básico, mas 
também a qualidade da saúde da população.

Atualmente, o SUS (Sistema Único de Saúde) 
gasta uma média de 300 milhões de reais por ano 
só para curar doenças causadas pela falta de sane-
amento.

É muito mais viável aos cofres públicos a imple-
mentação de obras de universalização de saneamento 
em todo o País, o que deveria acontecer em centrais 
modernas e bem aparelhadas, capazes ainda de evitar 
a contaminação dos rios.

De fato, o investimento será muito oneroso, mas 
terá retorno incalculável, uma vez que não mais se pre-
cisará ter altíssimos gastos com o SUS, no tratamento 
das enfermidades ocasionadas pela falta de tratamento 
do esgoto e da água. Além disso, nossos rios, grande 
fonte de vida, ficariam isentos de poluição.

Contudo, nossos nobres governantes sustentam 
a ideia de que “obras enterradas não trazem votos”.

Pois eu digo justamente o contrário, pois a po-
pulação já está cansada de saber que sem qualidade 
de vida não adianta fazer grandes planos de vida. “É 
preciso descaracterizar saneamento como obra política 
e transformá-la em obra de demanda social”.

Essa, para mim, é a maior prova de que esse é 
o caminho correto a se seguir, e o mais rápido pos-
sível.

Não tenham dúvidas, Sras. e Srs. Deputados, de 
que, com a implementação da universalização do sa-
neamento, garantiremos qualidade de vida adequada 
à população, reduzindo os índices mortalidade.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre De-
putado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados e todos os que assistem a esta sessão ou 
nela trabalham, estamos no início da Semana Mun- estamos no início da Semana Mun-
dial do Meio Ambiente. E, para além da importante 
reflexão, que tem de se traduzir em prática concreta, 
sobre os sistemas econômicos predatórios que es-
tão levando o planeta ao esgotamento, produzindo o 

aquecimento global e, por incrível que pareça, até a 
possibilidade de estar gerando zonas de turbulência, 
tempestades e descargas elétricas jamais vistas, que 
pode ter provocado inclusive essa tragédia com o voo 
da Air France – tudo isso tem que ser muito meditado 
-, uma postura pessoal e individual não consumista é 
decisiva: viver mais simplesmente para que simples-
mente todos possam viver no século XXI.

“Salvar o Meio Ambiente”, como tanto se prega, 
ao menos nesta Semana Mundial da Ecologia, pressu-
põe também um novo estilo de vida, não consumista. 
Uma nova consciência, uma nova atitude. Para nos 
impulsionar nesta busca por mudança, Sr. Presiden-
te, solicito a inserção nos Anais da Casa de magnífi-
co artigo de autoria do Frei Betto, intitulado Salvar o 
Meio Ambiente:

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

“Ao viajar pelo Oriente, mantive contatos com 
monges do Tibete, da Mongólia, do Japão e da China. 
Eram homens serenos, comedidos, recolhidos em paz 
em seus mantos cor de açafrão.

Outro dia, eu observava o movimento do aeropor-
to de São Paulo: a sala de espera cheia de executivos, 
com telefones celulares, preocupados, ansiosos, ge-
ralmente comendo mais do que deviam. Com certeza, 
já haviam tomado café da manhã em casa, mas como 
a companhia aérea oferecia um outro café, todos co-
miam vorazmente.

Aquilo me fez refletir: “Qual dos dois modelos 
produz felicidade?”

Encontrei Daniela, 10 anos, no elevador, às nove 
da manhã, e perguntei: ‘Não foi à aula?’ Ela respondeu: 
‘Não, tenho aula à tarde’. Comemorei: ‘Que bom, então 
de manhã você pode brincar, dormir até mais tarde’. 
‘Não’, retrucou ela, ‘tenho tanta coisa de manhã...’ ‘Que 
tanta coisa?’, perguntei. ‘Aulas de inglês, de balé, de 
pintura, piscina’, e começou a elencar seu programa 
de garota robotizada. Fiquei pensando: Que pena, a 
Daniela não disse: ‘Tenho aula de meditação!’

Estamos construindo super-homens e supermu-
lheres, totalmente equipados, mas emocionalmente 
infantilizados. Por isso as empresas consideram agora 
que, mais importante que o QI, é a IE, a Inteligência 
Emocional. Não adianta ser um superexecutivo se não 
se consegue se relacionar com as pessoas. Ora, coma 
seria importante os currículos escolares incluírem au-
las de meditação! Uma progressista cidade do interior 
de São Paula tinha, em 1960, seis livrarias e uma aca-
demia de ginástica; hoje, tem sessenta academias de 
ginástica e três livrarias! Não tenho nada contra malhar 
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o corpo, mas me preocupo com a desproporção em 
relação à malhação do espírito.

Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: ‘Como 
estava o defunto? ‘Olha, uma maravilha, não tinha 
uma celulite!’

Mas como fica a questão da subjetividade? Da 
espiritualidade? Da ociosidade amorosa? Outrora, 
falava-se em realidade: análise da realidade, inserir– 
se na realidade, conhecer a realidade. Hoje, a palavra 
é virtualidade. Tudo é virtual.

Pode-se fazer sexo virtual pela Internet, não se 
pega AIDS, não há envolvimento emocional, controla-
se no mouse. Trancado em seu quarto, em Brasília, um 
homem pode ter uma amiga íntima em Tóquio, sem 
nenhuma preocupação de conhecer o seu vizinho de 
prédio ou de quadra!

Tudo é virtual, entramos na virtualidade de todos 
os valores, não há compromisso com o real!

É muito grave esse processo de abstração da 
linguagem, de sentimentos: somos místicos virtuais, 
religiosos virtuais, cidadãos virtuais. Enquanto isso, a 
realidade vai por outro lado, pois somos também eti-
camente virtuais. 

A cultura começa onde a natureza termina. Cul-
tura é o refinamento do espírito.

Televisão, no Brasil – com raras e honrosas ex-
ceções – , é um problema: a cada semana que passa, 
temos a sensação de que ficamos um pouco menos 
cultos. A palavra hoje é ‘entretenimento’; domingo, en-
tão, é o dia nacional da imbecilização coletiva.

Imbecil o apresentador, imbecil quem vai lá e se 
apresenta no palco, imbecil quem perde a tarde dian-
te da tela. Como a publicidade não consegue vender 
felicidade, passa a ilusão de que felicidade é o resul-
tado da soma de prazeres: ‘Se tomar este refrigerante, 
vestir este tênis, usar esta camisa, comprar este carro, 
você chega lá!’

O problema é que, em gera!, não se chega!
Quem cede desenvolve de tal maneira o desejo, 

que acaba precisando de um analista. Ou de remédios. 
Quem resiste, aumenta a neurose.

Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer 
com o desejo dos seus pacientes. Colocá-los onde? 
Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de 
apresentar uma sugestão.

Acho que só há uma saída: virar o desejo para 
dentro. Porque, para fora, ele não tem aonde ir!

O grande desafio é virar o desejo para dentro, 
gostar de si mesmo, começar a ver o quanto é bom 
ser livre de todo esse condicionamento globalizante, 
neoliberal, consumista.

Assim, pode-se viver melhor.

Aliás, para uma boa saúde mental três requisitos 
são indispensáveis: amizades, auto-estima, ausência 
de estresse.

Há uma lógica religiosa no consumismo pós-
moderno.

Se alguém vai à Europa e visita uma pequena 
cidade onde há uma catedral, deve procurar saber a 
história daquela cidade – a catedral é o sina! de que 
ela tem história.

Na Idade Média, as cidades adquiriam status 
construindo uma catedral; hoje, no Brasil, constrói-se 
um shopping center.

É curioso: a maioria dos shopping centers tem li-
nhas arquitetônicas de catedrais estilizadas; neles não 
se pode ir de qualquer maneira, é preciso vestir roupa 
de missa de domingos. E ali dentro sente-se uma sen-
sação paradisíaca: não há mendigos, crianças de rua, 
sujeira pelas calçadas...

Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano 
pós-moderno, aquela musiquinha de esperar dentista. 
Observam-se os vários nichos, todas aquelas capelas 
com as veneráveis objetos de consumo, acolitados 
por belas sacerdotisas. Quem pode comprar à vista, 
sente-se no reino dos céus. Se deve passar cheque 
pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, 
sente-se no purgatório.

Mas se não pode comprar, certamente vai se sen-
tir no inferno... Felizmente, terminam todos na eucaristia 
pós-moderna, irmanados na mesma mesa, com o mes-
mo suco e o mesmo hambúrguer do McDonald’s.

Costumo advertir os balconistas que me cercam 
à porta das lojas: ‘Estou apenas fazendo um passeio 
socrático’. Diante de seus olhares espantados, explico: 
Sócrates, filósofo grego, também gostava de descansar 
a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. 
Quando vendedores como vocês o assediavam, ele 
respondia: ‘Estou apenas observando quanta coisa 
existe de que não preciso para ser feliz’.”

Agradeço a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Mo-
reira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na semana passada, um conterrâneo meu do 
Município de Cacoal, Sr. Marciano Brito da Cunha, 
procurou-me, preocupado com a notícia de que have-
ria a extinção ou a mudança do horário do programa 
A Voz do Brasil.

Preocupado também com o assunto, quero fazer 
um breve pronunciamento sobre a história do progra-
ma A Voz do Brasil.
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Atendendo ao apelo desse nosso conterrâneo, 
quero aqui registrar que um programa tão importante 
quanto esse não pode ser extinto nem modificado. Por 
toda a sua história, o programa A Voz do Brasil tem 
sido para os brasileiros mais do que um programa, 
um patrimônio cultural do País e, portanto, não pode 
ser extinto nem modificado, porque é a voz do povo 
brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, é com muito orgulho que 
hoje ocupo esta tribuna para defender esse antigo, efi-
caz, louvável e amplamente conhecido programa de 
rádio nacional: A Voz do Brasil.

Esse importante programa faz parte da história de 
radiodifusão brasileira. O mais tradicional noticiário de 
rádio do País está no ar há quase 70 anos, com o obje-
tivo de levar informação jornalística diária dos Poderes 
da República aos mais distantes pontos do Brasil. 

A Voz do Brasil começou a ser veiculada no dia 22 
de julho de 1935, no Governo Getúlio Vargas. Naquele 
período, chamava-se Programa Nacional. De 1936 a 
1962, era levado ao ar com o nome de Hora do Brasil. 
A transmissão obrigatória do programa por todas as 
emissoras de rádio do País, em rede nacional, iniciou-
se após 1938. Nos primeiros 25 anos, apenas os atos 
do Poder Executivo eram divulgados. Esse perfil edi-
torial mudou em 1962, quando o Congresso Nacional 
passou a integrar o noticiário. A partir daquele ano, o 
Senado e a Câmara dividiram a segunda meia hora 
do programa. Também em 1962 ocorre a mudança de 
nome, com o programa passando a chamar A Voz do 
Brasil. Em 1995, A Voz do Brasil entrou para o Guiness 
Book (livro de registro dos maiores feitos de pessoas 
e entidades no mundo inteiro) como o programa de 
rádio mais antigo do Brasil. Também é o mais antigo 
programa de rádio do hemisfério sul. Atualmente, A 
Voz do Brasil é regulamentada pelo Código Brasileiro 
de Telecomunicações, que prevê a sua transmissão 
diária obrigatória, no horário compreendido entre as 
19 e 20 horas. 

Além de ser o mais antigo, A Voz do Brasil tam-
bém é muito ouvida, embora haja rumores de que o 
programa perdeu a sua importância com o advento dos 
novos veículos de comunicação de massa. Pesquisa 
do Instituto Datafolha, feita em dezembro de 1995, 
informa que 88% dos brasileiros com idade acima 
de 16 anos conhecem A Voz do Brasil. Mais da me-
tade deles aprova que o programa seja obrigatório. A 
mesma pesquisa mostra que nas Regiões Nordeste 
e Centro-Oeste a audiência é maior. Dois terços dos 
entrevistados dessas regiões que conhecem A Voz do 
Brasil ouvem o programa regularmente, o que é um 
índice altíssimo. 

Brasileiros das mais distantes regiões, desde os 
grandes centros urbanos até o interior da Amazônia, 
têm como hábito ouvir o programa diariamente. Lá, 
nesse curto e exato espaço de tempo, têm a oportu-
nidade de saber o que ocorre nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Muitas vezes não têm acesso 
a televisores, muito menos à Internet, mas o rádio, 
Sr. Presidente, faz parte da história nacional. Quan-
tos rumos já foram mudados pela comunicação feita 
pelo rádio, em um país como o nosso, de dimensões 
continentais? Haveria algo mais democrático do que 
um programa com cobertura em todo o território, com 
horário certo e pré-definido, destinado a dar conheci-
mento ao povo do que seus representantes estão a 
fazer, mesmo tão longe? 

Embora algumas propostas já tenham sido apre-
sentadas neste Congresso em prol do fim da trans-
missão do programa, diminuição de sua duração, ou 
mesmo flexibilização do seu horário, é importante res-
saltar que todas, num total de 20, foram rejeitadas e 
arquivadas. Não queremos o fim do programa A Voz 
do Brasil, muito menos que ela seja veiculada por 10 
minutos, ou em horários de pouca audiência. É certo 
que há interesses comerciais nessa mudança, mas 
há interesses do Estado brasileiro que estão acima 
de quaisquer interesses econômicos. Mesmo que a 
sua audiência tenha caído com o passar dos anos, o 
programa continua desempenhando o papel para o 
qual foi criado: servir aos brasileiros, principalmente 
aos que mais carecem de informações. 

E aqui, Sr. Presidente, falo em nome de pessoas 
como o Sr. Marciano Bento da Cunha, do Município de 
Cacoal, no meu Estado de Rondônia, e tantas outras 
que têm vindo até mim pedir para que A Voz do Brasil 
seja mantida como está. 

Por toda a sua história, pelo significado que A 
Voz do Brasil tem para os brasileiros, nós deveríamos 
alçá-la à condição de patrimônio cultural do País, como 
marca de nossa unidade e de nossa cidadania, e não 
mais discutir sua flexibilização. Afinal, ela é a minha 
voz, a sua voz, é a voz do Brasil, e não pode, jamais, 
ser calada.

Era o que tinha a dizer.

 O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, afasto-me por um momento do debate 
político para elevar meu pensamento em homenagem 
aos nossos irmãos que viajavam no Voo 447, da Air 
France, tragicamente desaparecido sobre o Oceano 
Atlântico.

A dura realidade é que a esperança de sobrevi-
ventes é por demais pequena.



25618 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Refiro-me especialmente aos 58 brasileiros ir-
manados em tão terrível destino, mas também às 
pessoas de todas as nacionalidades que comunga-
ram da tragédia.

Já estalam debates e especulações a respeito 
das causas do desaparecimento da aeronave: con-
dições meteorológicas? falha estrutural? atentado? 
Talvez nunca saibamos a resposta.

Algo, porém, é certo: milhões de pessoas em todo 
o mundo continuarão a recorrer ao transporte aéreo, 
viajando a trabalho ou por lazer. E a razão é muito sim-
ples: a humanidade não se deixa abater, as tragédias 
não lhe rebaixam a disposição de superar desafios, 
de cumprir com suas obrigações, ou simplesmente de 
aproveitar os seus melhores dias.

Em suma, nada deprime nos seres humanos a 
incansável vontade de viver.

No genial monólogo Grande Sertão: Veredas, do 
ilustre mineiro Guimarães Rosa, o personagem cen-
tral, Riobaldo, prontificava a todo momento: “Viver é 
muito perigoso!”

E de fato é, pois que, desde a concepção, os se-
res humanos desafiam continuamente a realidade da 
morte, palpável, traiçoeira, a tocaiá-los em cada esqui-
na, a cada segundo de sua frágil existência.

O que seria da Criação, no entanto, se o medo 
da morte condicionasse permanentemente o pulsar 
da vida?

Certamente, não teria a humanidade lançado-se 
ao mar, nas grandes navegações; não teria a humani-
dade lançado-se ao espaço; não buscaria ela contato 
com civilizações extraterrestres. Em suma, não vive-
ria, mas meramente subsistiria, acossada pelo terror 
da própria finitude.

Aqueles irmãos brasileiros embarcaram no Voo 
AF 447 porque se recusavam a deixar de viver. Lá esta-
vam no cumprimento de uma missão, ou em busca da 
realização de algum sonho longamente acalentado.

Se o leito abissal do Atlântico houver de ser-lhes 
a última morada material, dirijo-lhes, naquela imensidão 
líquida, um pensamento carinhoso, uma mensagem 
fraternal, uma contrita oração – e expresso-lhes minha 
certeza de que se tornaram dignos de reverência e de 
figurar na memória de toda a humanidade.

Que Deus, em sua infinita bondade, os acolha em 
sua paternal Casa, onde há muitas moradas.

Por último, Sr. Presidente, solicito a divulgação 
deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e 
nos meios de comunicação desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Geral-
do Simões. 

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com muita satisfação que venho re-
gistrar o avanço da Ministra da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, pré-candidata do PT à Presidência da República 
em 2010, na pesquisa divulgada pela CNT/Sensus, 
publicada na Folha de S.Paulo de domingo.

A pesquisa espontânea – quando os eleitores 
falam espontaneamente os nomes dos candidatos – 
mostra um empate técnico entre os candidatos: Serra 
com 5,7% das intenções de votos e Dilma com 5,4%.

Mesmo quando na pesquisa induzida, em que 
os nomes dos candidatos são apresentados para os 
eleitores, a Ministra Dilma avançou, de março para 
cá, passando de 16,3% de intenções de votos para 
23,5% na pesquisa atual. No mesmo período, Serra 
decresce em intenções de votos, passando de 47,5% 
para 40,4%.

O crescimento de Dilma, segundo o diretor do 
Instituto Sensus, Ricardo Guedes, “é conseqüência da 
percepção do eleitorado brasileiro de que a petista é 
efetivamente candidata – mesmo depois do anúncio de 
que sofre de câncer linfático. O PT tem uma identificação 
espontânea no eleitorado, é uma candidata que angaria 
os votos do partido. É uma tendência normal”.

Segundo a mesma pesquisa, “O presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, apesar de não poder disputar o 
terceiro mandato, ainda aparece como líder na pes-
quisa espontânea com 26,2% das intenções de voto. 
O percentual de votos em Lula subiu em relação a 
março, quando 16,2% dos eleitores afirmaram que 
votariam no petista”.

O crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais 
está estritamente vinculado a seu desempenho como 
Presidente, que subiu de 76,2%, em março, para 81,5%, 
em maio.

Esses dados explicam muitas coisas, mas dei-
xam claro, principalmente, o acerto do Presidente Lula 
na condução da economia brasileira nesta conjuntura 
internacional da crise, para desespero da Oposição. 
Esse resultado explica por que eles querem insisten-
temente vincular o Governo Lula à crise internacional 
e obrigar que o Presidente tome medidas impopulares 
de contenção e arrocho econômico.

Eles se esquecem quem é o Presidente Lula e 
seu desempenho como sindicalista que sempre lutou 
contra o arrocho econômico e agora luta com toda 
a firmeza para a consolidação das políticas sociais, 
implantadas no seu governo e para estimular o cres-
cimento do mercado interno, promovendo medidas 
totalmente antagônicas às políticas praticadas no tem-
po do Governo de FHC. Naquela época, as medidas 
do Governo buscavam a contenção dos salários e do 
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consumo e promoviam a rentabilidade do capital, in-
tensificando os efeitos das crises financeiras sobre a 
população. Hoje, o Governo usa de medidas restritivas 
da especulação e busca estimular o mercado interno 
por meio do consumo popular.

Essas medidas, sem nenhuma dúvida, são as 
responsáveis pela manutenção, pelo crescimento da 
popularidade do Presidente e pelo crescimento susten-
tado da candidatura da Ministra Dilma Rousseff.

Parodiando o velho ditado árabe, podemos di-
zer: “Enquanto a oposição grita, a candidatura Dilma 
avança!” 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar reunião do Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba – CODIVAP, realizada 
em Mogi das Cruzes. Cumprimento o Prefeito Berta-
nholi pela recepção e também o Prefeito Otacílio, que 
é o Presidente. A grande reclamação foi em relação 
ao FPM.

Registro a realização de reunião regional do PTB 
de Rio Preto e cumprimento, na pessoa do Prefeito Júlio 
Cesar Mazzo, de Itápolis, todos os Prefeitos que dela 
participaram; o Presidente do PTB local, Alexandre; os 
Vereadores, nas pessoas de Parisi e de Carlão, e o 
grande comandante, Deputado Campos Machado.

Quero registrar também a realização em Poá de 
reunião dos suplentes de Vereador, coordenada pelo 
Harat, em uma grande luta de todos os Vereadores.

Cumprimento a Previdência Social pela inaugu-
ração da Agência da Previdência em Lençóis Paulista. 
Por meio da Prefeita Bel e do Formigão, Presidente da 
Câmara, nossos cumprimentos a toda a população de 
Lençóis Paulista.

Registro a reunião sobre segurança em Caieiras, 
em Jardim Marcelino, e a melhoria do acesso ao Cristo. 
O Prefeito Roberto Hamamoto e o Vice-Prefeito Ger-
sinho assumiram esse compromisso, mostrando uma 
grande intenção de atender aos moradores do local.

Registro, finalmente, a reunião realizada em Can-
tareira, promovida pelo Cláudio e pelo Renato Amaral, 
com o Prefeito Ayacida e também com o João Paulo, 
Presidente da Associação de Moradores.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. 
José Carlos Vieira.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, 3 assuntos me trazem hoje à tribuna 
desta Casa. O primeiro deles é sobre fato de que o 

Governo da Colômbia, em abril de 2009, apresentou 
ao Congresso o Projeto de Lei nº 277, que aprova a 
adesão daquele país ao Protocolo de Madri, referente 
ao Registro International das Marcas.

A exposição de motivos foi assinada pelos Mi-
nistros das Relações Exteriores, Jaime Bermúdez 
Merizalde, e de Comércio, Indústria e Turismo, Luis 
Guillermo Plata, e o projeto encontra-se no Senado 
para exame.

No Brasil, idêntica medida, depois de longos es-
tudos e aprovação de todos os Ministérios aos quais 
foi submetida, aguarda remessa da Casa Civil ao 
Congresso Nacional já há algum tempo. Ela tem a ver 
com a desburocratização do registro de marcas no 
País, que será possível com a adesão brasileira ao 
chamado Protocolo de Madri e permitirá às nossas 
empresas exportadoras apresentar e proteger suas 
marcas no exterior a um custo significativamente me-
nor e com extrema celeridade, como já fazem quase 
100 nações. 

Quero ressaltar nesta Casa meu orgulho em ter 
mais um projeto de lei de minha autoria aprovado. Os 
nobres Deputados e Deputadas sabem o quanto é 
trabalhado para que uma idéia entre em pauta e seja 
votada. Porém, o que me deixou mais honrado foi o 
fato de o PL nº 2.630, de 2007, ser aprovado com una-
nimidade, em 27 de maio, na Comissão de Desenvol-
vimento Urbano.

O projeto dispõe sobre a adoção de providências 
no sentido de economizar ou otimizar o uso da água 
nas instalações hidráulicas e sanitárias das edificações 
que estejam sob a responsabilidade de órgãos perten-
centes à Administração Pública Federal.

Sendo assim, gostaria de ler parte do parecer do 
Relator, Deputado José Paulo Tóffano, em seu voto:

“A economia de água potável nos centros 
urbanos é, nos dias de hoje, um imperativo de 
ordem tanto ambiental quanto econômica: no 
primeiro caso, porque o aumento da oferta 
de água implica o uso de novos mananciais, 
pressionando a disponibilidade de recursos 
hídricos e concorrendo com outros usos da 
água, incluindo a preservação do meio am-
biente natural; e, no segundo caso, porque 
novos mananciais, com água de boa qualida-
de, estão cada vez mais raros e distantes dos 
centros urbanos geradores de demanda, além 
do fato de que produzir mais água potável sig-
nifica investir novos recursos financeiros em 
sistemas de captação, bombeamento, adução 
e tratamento, recursos esses que poderiam ser 
empregados no atendimento a outras deman-
das da sociedade.
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A produção de água potável, além dos 
investimentos em infra-estrutura, implica custos 
permanentes em energia elétrica, que move 
bombas e estações de tratamento, e em pro-
dutos químicos. Assim, o acréscimo na de-
manda de água significa, também, acréscimo 
na demande de energia elétrica e de outros 
insumos que dependem da disponibilidade e 
aproveitamento de recursos naturais.

Do ponto de vista estritamente urbano, a 
infra-estrutura para a produção de água potável 
exige áreas para a construção de estações de 
tratamento e de reservatórios de distribuição, 
sendo que as adutoras e as redes de distri-
buição ocupam espaços ao longo das vias 
públicas e, para serem implantadas, reque-
rem escavações, com a interdição temporária 
delas, causando transtorno à população. São 
salutares, pois, quaisquer medidas que visem 
à redução e ao uso mais racional de água po-
tável nos centros urbanos”.

O terceiro assunto a que desejo me referir, não 
menos importante, é o desaparecimento da aeronave 
da Air France, Voo 477, que ia do Rio de Janeiro a Pa-
ris, com 228 pessoas a bordo, entre as quais 3 italia-
nos que, movidos pela solidariedade, vieram ao nosso 
País para entregar uma significativa ajuda financeira 
aos desabrigados do meu Estado. Eles estiveram no 
Município de Gaspar. Giovanni Batista Lenzi, Deputado 
da província autônoma de Trento; Luigi Zortea, Prefeito 
de Canal San Bovo, em Trento; e Rino Zandonai, Dire-
tor da Associazone Trentini Nel Mondo, atravessaram 
o oceano para trazer um pouco de conforto aos que 
perderam tudo na enchentes de Santa Catarina, e eles 
próprios, nesse mesmo oceano, perderam a vida.

Kafka considerava a solidariedade o sentimento 
que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, 
e o nosso notável pensador Betinho complementava, 
com a agudeza de humanista, que “solidariedade, ami-
gos, não se agradece, comemora-se”. É o que temos 
que fazer nesta hora: demonstrar a nossa solidariedade 
às famílias enlutadas e, se possível, adotar medidas 
que não deixem cair no esquecimento o altruístico 
exemplo do povo italiano, que, através de Giovanni, 
Luigi e Rino, demonstrou que a dor não precisa ser 
contemplada de perto para ser sentida. 

E eu me apresso em sugerir não só que o Ita-
maraty faça chegar as condolências do povo brasileiro 
aos familiares dos parentes e amigos das vítimas da-
quele terrível acidente aéreo, em especial ao Governo 
italiano, pátria dos 3, mas que também o Governo do 
meu Estado atribua os seus nomes a ruas, praças ou 
escolas, para, de certa forma, perenizar na memória 

dos catarinenses gesto tão elogiável como o que foi 
por eles praticados.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Fernando Nasci-
mento.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna externar minha solidarie-
dade às famílias das vítimas do voo Air France 447, 
que, infelizmente, ainda não foi localizado, agravando 
o sofrimento de familiares e amigos dos passageiros 
da aeronave. 

São momentos como este que suscitam os nossos 
mais nobres sentimentos de humanidade, na tentativa 
de unir as energias, numa grande corrente de força e 
paz. Um desastre ocorrido em escala internacional é 
traumatizante, choca-nos unanimemente e nos con-
voca a reconsiderar nossos passos. 

Que as forças e organismos internacionais es-
tejam imbuídos da busca incansável pela aeronave 
e seus passageiros, assim como toda a Força Aérea 
Brasileira – FAB está mobilizada, com todo o aparato 
necessário montado para iniciar a operação de busca 
e resgate. 

Mais uma vez, apresento minhas condolências e 
disponho-me a ajudar no que for possível as famílias 
brasileiras tocadas por esse triste episódio. 

Muito obrigado.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, depois de 153 dias, poderá amanhã 
o Tribunal de Justiça do Amapá decidir quem ocupará 
a vaga existente na Assembleia Legislativa do Estado. 
Há 153 dias estamos só com 23 Deputados. Mais uma 
vez faço um apelo para que a Justiça decida, conforme 
previsto, amanhã. 

Em segundo lugar, informo a Casa que, ama-
nhã, começa em Oiapoque o I Encontro Internacional 
Transfronteiriço, que envolve Brasil, França, Suriname 
e Guiana. Será um momento importante para conver-
sarmos, debatermos sobre as relações transfronteiri-
ças, cooperações, projetos de interesse da região dos 
4 países, substancialmente debater também sobre os 
brasileiros que vivem na fronteira, do lado do Brasil, 
em Oiapoque, mas, sobretudo, no exterior e que tem 
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sido vítima de maus-tratos por parte de alguns países. 
Esperamos que isso seja resolvido rapidamente.

Cumprimento e congratulo-me com o Deputado 
Paulo José, coordenador do evento.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Car-
reira.

O  SR. LUIZ CARREIRA (DEM-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, domingo passado a FIFA anunciou as 12 ci-
dades que sediarão a Copa do Mundo de 2014, para 
grande júbilo dos brasileiros.

Como não poderia deixar de ser, entre as 12 es-
colhidas está Salvador, minha cidade, indicada com 
muito mérito pela sua importância histórica, cultural, 
econômica e turística.

Sr. Presidente, porém, passada a euforia inicial, 
urge agora que União, Estados e Municípios preparem 
efetivamente as cidades para receber esse evento, sem 
levar em conta disputas políticas e interesses outros 
prejudiciais ao País.

Na Bahia poderemos ter sérios problemas a en-
frentar caso Estado e Prefeitura não se dignem a sen-
tar-se à mesa e discutir de forma harmônica e racional 
os projetos a serem implementados.

Para se ter uma idéia, nobres pares, até a se-
mana passada o Prefeito João Henrique, segundo os 
jornais baianos, simplesmente desconhecia os planos 
do Governo Wagner para o sistema viário de Salva-
dor. Imaginem V.Exas. as demais ações estruturantes 
a serem tocadas em conjunto?

Será que nesse descompasso chegaremos a um 
consenso para as obras nas arenas esportivas, que 
têm que estar prontas com brevidade?

Infelizmente foi preciso ocorrer uma tragédia em 
2007 para o Governo se convencer de que a Fonte 
Nova era de fato a melhor opção para a Copa de 2014. 
Mas, apesar dos pesares, ainda bem que o Governo 
acordou a tempo, propondo a reconfiguração da Fonte 
Nova de acordo com as exigências da FIFA.

A Fonte Nova era desde o começo a melhor op-
ção, não só por situar-se no coração do sistema de 
avenidas de vale e ao lado de uma das estações do 
futuro sistema de metrô da cidade, como também por 
sua vizinhança do Pelourinho. 

Mas não basta ter um bom projeto aprovado. É 
preciso que o estádio esteja de fato pronto em 2012, 
e não deixa de ser muito preocupante constatar que 
as obras do Estádio de Pituaçu, um projeto bem mais 
simples, sofreram enormes atrasos por conta dos des-
compassos entre Estado e Município.

De outro lado, é preciso entender que a Copa, 
como os Jogos Olímpicos, constitui um dos principais 
eventos desportivos do mundo, de forte impacto mi-
diático. Em sua última edição de 2006, por exemplo, 
alcançou-se uma audiência acumulada superior a 32 
bilhões de pessoas, em mais de 200 países. Nesse 
sentido, é preciso aproveitar essa oportunidade para 
uma fazer profunda reconfiguração urbana, de modo 
que, em 2014, se apresente ao mundo uma nova Sal-
vador. Uma Salvador bem infraestruturada e segura, 
realçando a imensa diversidade de suas riquezas cul-
turais e naturais. Entre outras ações, isso passa pela 
recuperação do Centro Histórico, integrando-o à nova 
Fonte Nova, bem como ao comércio, que deve ser to-
talmente repensado, com vistas ao desenvolvimento 
do turismo e lazer náuticos, incorporando a bela Baía 
de Todos os Santos.

Uma boa opção, se Município e Estado despirem-
se de suas desavenças políticas, é fazerem uso das 
boas propostas que o Deputado ACM Neto apresen-
tou quando da disputa do pleito municipal, um plano 
de reestruturação e dinamização da Salvador antiga; 
a integração da Salvador central (criação do 3º centro 
e deslocamento da Rodoviária); e reordenamento do 
vetor norte, com a requalificação da orla marítima e a 
transformação da Avenida Paralela em via expressa. 

Se isso ocorrer, se montarem uma boa infraes-
trutura de serviços urbanos, cultura e lazer, Salvador 
se transformará num importante destino turístico in-
ternacional que, mesmo após a Copa, seguirá evo-
luindo num longo ciclo virtuoso de desenvolvimento 
sociourbano.

Foi isso o que ocorreu em Madrid a partir da Copa 
de 1882, e o mesmo pode-se dizer de Barcelona, com 
os Jogos Olímpicos de 1992.

Claro que é isso que precisa e deve ocorrer em 
Salvador. O Governo atual, no entanto, parece não ter 
a mínima ideia desses potenciais. Como observamos, 
foi preciso que morressem 7 pessoas na Fonte Nova 
para que se começasse a considerá-la como opção. 
No Pelourinho, por outro lado, só passaram a se mexer 
após a ameaça de perda do título de Patrimônio da 
Humanidade. Mas mexeram-se muito pouco, diga-se 
de passagem, por que problemas como os de seguran-
ça, pedintes e ambulantes continuam completamente 
intocados. Isso sem falar no significativo abandono 
do Dique do Tororó e seus Orixás, obras de artes que 
rapidamente vem se deteriorando e outrora eram um 
cartão postal da Fonte Nova.

Enquanto isso, no tocante à macroestrutura urba-
na, é preocupante perceber também como o Governo 
Estadual vem-se posicionando de maneira completa-
mente independente, e muitas vezes contrária, da es-
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tratégia municipal. É como se a Prefeitura não tivesse 
nada a ver com a questão. Essas divergências, por 
exemplo, têm ficado bastante claras nas propostas 
para o sistema de transporte urbano, conforme já mos-
tramos, em que o Governo apresentou uma estratégia 
por inteiro distinta das diretrizes municipais.

Claro que desse jeito não teremos nada pron-
to em 2012, nem em 2014. É preciso parar com isso. 
Transformar Salvador para a Copa deve ser um objetivo 
de todos. É algo muito importante não só para cidade, 
como para todo o Estado, dado os desdobramentos 
socioeconômicos esperados. É preciso, assim, cons-
truir uma estratégia que esteja além dos interesses 
político-partidários, envolvendo todas as esferas de 
governo. 

É isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que todos os baianos esperam para que Salvador 
não só tenha um bom desempenho na Copa, como 
se transforme numa bela cidade do século XXI, cheia 
de oportunidades, muito boa e segura para se viver, e 
que todos adorarão conhecer.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de aproveitar a oportunidade para felicitar o 
Governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, pela bri-
lhante ideia de levar para a população pobre da baixa-
da fluminense o projeto Baixada Digital, que permitirá 
o uso da rede de banda larga de Internet gratuita por 
cerca de 2,7 milhões de moradores da região. O be-
nefício, que começa a chegar dentro de um mês aos 
Municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti 
e Belford Roxo, também será estendido, já a partir de 
julho, para as cidades de Queimados, Nova Iguaçu e 
Nilópolis. E, possivelmente, até o final do ano, serão 
contemplados os Municípios de Magé, Guaramirim e 
Paracambi. 

Não resta a menor dúvida, Sr. Presidente, de que 
a inclusão digital é um dos grandes desafios para a 
nossa sociedade. Até porque o Brasil apresenta, em 
seus indicadores, números que atestam a desigual-
dade social e que, apesar dos avanços econômicos 
verificados, não conseguem resolver as distorções 
da distribuição de renda no País. Diante de tais fatos, 
calcula-se que não chega a 10% a parcela da popula-
ção brasileira com acesso à Internet. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não seria exa-
gero dizer que a grande maioria do povo brasileiro 
encontra-se à margem da sociedade da informação. 
Portanto, a inclusão digital torna-se um instrumento de 
cidadania que permite aos cidadãos de comunidades 
carentes como a baixada fluminense terem acesso 
à tecnologia de última geração, que se comuniquem 

com o mundo e com isso possam dividir seus sonhos, 
utilizando a mesma ferramenta a que os mais privile-
giados têm acesso. 

No total, o projeto Baixada Digital deve atingir 
70% da baixada fluminense. Em algumas regiões, 
haverá até 100% de cobertura. O Secretário Estadual 
de Ciência e Tecnologia, nosso colega Alexandre Car-
doso, garante que o acesso à banda larga da Inter-
net vai ser possível para qualquer morador que tenha 
computador em casa. Isto significa dizer, em outras 
palavras, que, ao utilizar tecnologias que permitem a 
transmissão de dados e imagens em alta velocidade, 
o projeto Baixada Digital vai inserir a região no maior 
espaço de cobertura pública contínua da América La-
tina, atrás apenas da China e do México. Ou seja, os 
moradores da baixada fluminense vão se transformar 
em verdadeiros cidadãos do mundo. 

Isto posto, Sr. Presidente, só me resta torcer para 
que o projeto Baixada Digital sirva realmente de instru-
mento de busca ou de acesso ao conhecimento, para 
que assim as comunidades possam, por meio de sua 
capacidade de organização, alcançar o próximo pas-
so, ou seja, o de se tornar auto-sustentável e com isso 
melhorar a qualidade de vida de seus membros.

Muito obrigado.

 O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, farei 
um anúncio e uma denúncia. No final da manhã, em 
Aracaju, Capital do meu Estado, Sergipe, os professo-
res aprovaram em assembleia a proposta do Governo 
do Estado de implantar o Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério na região.

Tivemos um período de tensão, mas agora con-
seguimos avançar e, por meio do diálogo, implantare-
mos, definitivamente, o piso salarial na rede estadual 
de Sergipe. 

A denúncia é sobre algo que já deveria ter sido 
varrido do cenário político do nosso País, mas que 
ainda é uma constante entre os servidores públicos, 
principalmente os municipais. 

Mais uma vez, uso este espaço na Câmara dos 
Deputados para denunciar uma série de descalabros 
que vem ocorrendo nos últimos meses em diversos 
municípios de meu Estado. São atos dignos do perío-
do da República Oligárquica e que ainda assombram 
a democracia pela qual tanto nosso povo lutou para 
hoje vivenciarmos.

Trata-se de perseguições, práticas arbitrárias e 
violações de diplomas legais em prol de um persona-
lismo mesquinho na administração da coisa pública. É 
constante a inobservância dos princípios constitucio-
nais da administração pública, balizados nos arts. 5º 
e 37 da Constituição Federal, que tem como escopo 
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atingir o seguinte fim: privilegiar certos agrupamentos 
políticos sociais em detrimento da coisa pública, da 
sociedade.

Os Municípios de Campo do Brito e Ribeirópo-
lis são exemplos disso. Por motivo de perseguição 
política, alguns servidores tiveram suas respectivas 
remunerações reduzidas, entre eles muitos profes-
sores, ao arrepio do art. 7º, inciso VI, da Constituição 
Federal e do Estatuto do Magistério Público Municipal 
de Campo do Brito, que proíbe a redução de salário 
do agente estatal.

Também nos Municípios de São Domingos, Ma-
cambira, Campo do Brito e Canindé de São Francis-
co a perseguição se deu de modo diferente, sendo os 
servidores arbitrariamente removidos de seus locais de 
trabalho para locais distantes, única e exclusivamente 
por posicionamentos contrários aos dos vencedores 
do período eleitoral.

Em Nossa Senhora da Glória, a situação chegou 
ao nível do absurdo. A atual Prefeita do município ame-
aça os servidores municipais devidamente concursados, 
empossados e em pleno exercício de suas atribuições, 
de serem exonerados sem motivação e previsão legal, 
sendo atribuída tal arbitrariedade ao fato de a adminis-
tração pública estar gastando mais do que o permitido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Até a presente data a administração pública ainda 
não demonstrou transparência nas contas públicas para 
que a sociedade civil possa fiscalizar as contas do ente 
federativo. Na contramão da vontade da lei, a Prefeita 
ordenou a abertura de procedimentos administrativos 
com a intenção de exonerar mais de 70 servidores. Boa 
parte do combustível dessas ações tem a fonte no alto 
índice de rejeição do grupo da atual Prefeita perante 
os servidores recém-aprovados em concurso público. 
Não aceitaremos sem reação a troca de servidores 
concursados por afilhados políticos.

Essa postura da Prefeita de Nossa Senhora da 
Glória é um verdadeiro atentado aos princípios e ga-
rantias fundamentais da Constituição Federal de 1988 
e digna de repúdio por todos aqueles que defendem 
e constroem um Estado Democrático de Direito. São 
os servidores concursados que devem trabalhar para 
um serviço público de qualidade. A exoneração de 
tais agentes deve ser encarada como um crime con-
tra a República. Tal atitude será combatida pelo nosso 
mandato e por todos aqueles que defendem o fortale-
cimento do Estado.

Tais posturas, nobres pares, relembram o período 
da república oligárquica, do curral eleitoral, do voto de 
cabresto, do período em que não existia a liberdade 
de expressão. Faz-se mister explicitar também que tais 
atos foram praticados com um único e claro propósito: 

punir servidores por apoiarem adversários políticos nas 
eleições municipais realizadas em 2008, o que é algo 
muito sério, ainda mais partindo de um administrador 
público. Trata-se de ato incompatível com a democra-
cia e um verdadeiro atentado ao Estado Democrático 
de Direito.

É salutar lembrar, Srs. Parlamentares, que os ser-
vidores aos quais me refiro são, em sua maioria, agen-
tes de saúde, professores da rede pública, profissionais 
da mais alta estirpe, por se tratar de trabalhadores que 
lidam diretamente com a saúde e a educação do povo. 
Se perseguir esses profissionais devido a intrigas pes-
soais já se trata de ato ilegal, imoral, incompatível com 
a administração pública e, consequentemente, incons-
titucional, avaliem então se tal ato encontra embasa-
mento na perseguição pelo exercício das faculdades 
políticas, o que é inerente ao cidadão?

Interessante ressaltar que, devido ao descum-
primento da lei por parte da administração pública, o 
Judiciário é que arca com o ônus de corrigir as distor-
ções do Poder Executivo devido à grande quantidade 
de demandas judiciais, reclamando reparação e anu-
lação dos atos ilegais e infundados da administração 
pública.

É sabido por todos nós que qualquer ato da ad-
ministração pública deve preencher alguns requisitos 
legais para ser considerado válido e legítimo e para 
produzir efeitos. É o princípio da legalidade que rege 
os atos da administração, conforme explicita o art. 37 
da Constituição Federal e a Lei Federal nº 4.717, de 
1965, definindo claramente os requisitos para que os 
atos da administração surtam efeitos depois de con-
feccionados.

É fato, caros Parlamentares, que os famigerados 
atos proferidos pela administração para reduzir salário 
de servidores, removê-los para localidades remotas a 
fim de prejudicá-los e até mesmo exonerá-los, como 
têm sido as ameaças da Prefeita do Município de Nos-
sa Senhora da Glória, não possuem sustentáculo legal 
e moral, muito menos algum fundamento que garanta 
a efetividade dos mesmos, devendo os referidos atos 
administrativos ser declarados ilegais pelo Judiciário, 
conforme a exegese do art. 5º, inciso XXXV, da Cons-
tituição, e o art. 2º da Lei nº 4.717, de 1965.

Por fim, caros Parlamentares, aqui fica registrado 
o que eu tenho sentido por parte dos servidores públi-
cos de meu Estado, que ainda sofrem com as mazelas 
de períodos obscuros da história de nosso País.

Muito obrigado.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais de mil comerciantes e comerciários de Cabo Frio, 
na região dos Lagos, participaram de uma manifesta-



25624 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

ção contra os assaltos na cidade. O comércio fechou 
as portas. Os manifestantes se concentraram na Praça 
Porto Rocha, onde foi lido um manifesto a ser encami-
nhado ao Governador Sérgio Cabral, para pedir mais 
policiamento para a cidade. Cinco estabelecimentos 
foram assaltados nos últimos dias. 

O protesto foi organizado pela Associação Co-
mercial, Industrial e Turística de Cabo Frio – ACIA e 
pelo Sindicato dos Comerciantes da cidade. Represen-
tantes de ONGs e moradores participaram para pedir 
o fim da violência.

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. A Polícia respondeu à manifestação, pren-
deu uma pessoa e deteve outras para averiguações. 
No confronto, houve troca de tiros entre policiais e 
bandidos.

Sr. Presidente, o Comando do 25º Batalhão de 
Polícia Militar assumiu o posto declarando que partiria 
para o confronto contra a bandidagem, mas aqui fica 
a nossa preocupação, pois como diz o ditado, na luta 
do mar contra o rochedo, quem sofre é o marisco, e 
pode sobrar para o cidadão, que continuará indefeso 
contra as famosas balas perdidas.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, foram definidas pela Mesa as obri-
gações dos Deputados com a verba indenizatória. Foi 
criado todo um aparato sobre o que o Parlamentar 
deve ou não fazer com a verba. Acredito que a Mesa 
deveria, antes de publicar esse ato – esta é apenas 
uma ideia minha -, acordar a matéria com a Casa. A 
Mesa deveria criar uma comissão para discutirmos 
juntos o tema, a fim de adequar esses gastos e es-
sas obrigações às necessidades dos Parlamentares. 
Pessoas que não são Parlamentares fizeram esse 
documento. E muita coisa poderia ser mudada, sem 
prejudicar o seu objetivo. A minha pretensão é de que 
a Mesa estabeleça um tempo e crie uma comissão 
para rediscutir a matéria.

Há pouco mandei um ofício à Mesa com uma 
solicitação para uma Prefeitura. Trata-se de um mu-
nicípio com menos de 8 mil habitantes que faliu, está 
quebrado e não tem dinheiro para nada. E o povo está 
à míngua. Pedi bolsa-alimentação para a população, 
mas não a obtive. Pedi o direito de comprar uma pas-
sagem para o Prefeito vir cuidar das necessidades do 

município, mas o pedido foi negado pela Mesa. Vejo 
nisso uma discrepância!

Outro problema que vejo aqui é que, quando te-
mos que resolver um problema, temos de falar com 
o Sr. Mozart ou com o diretor da Casa. Tenho muito 
respeito pelo Sr. Mozart e pelo diretor da Casa, que 
me atendeu muito bem, mas acho que o que interessa 
aos Deputados deveria ser discutido com Deputados. 
Que fossem nomeados pela Mesa Diretora quais se-
riam aqueles que discutiriam assuntos de interesse 
dos Parlamentares, e que não nos jogassem na mão 
de funcionários, de outras pessoas. Estou com um 
problema na Casa. Por 2 vezes já discuti ali na entra-
da, porque funcionários do meu gabinete não podem 
entrar no plenário para me entregar um documento, 
por determinação do assessor da Mesa.

Eu me elegi Deputado Federal, mas aceito as 
ordens dos colegas. Sei que esta Casa foi preparada 
para atender os Deputados Federais, e não posso ad-
mitir comportamento dessa natureza. 

Ajudei a eleger a Mesa, votei em V.Exa., e espero 
que V.Exa., juntamente com os demais membros da 
Mesa, tenha um comportamento que dignifique, valo-
rize o Parlamentar, e não deixe o Parlamentar, além 
de estar de chapéu na mão, sendo envergonhado nas 
ruas, ser desmerecido na Casa e empurrado contra as 
paredes por alguns funcionários. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Ernandes Amorim, V.Exa. viu que 
lhe concedi quase 5 minutos, mesmo tendo V.Exa. se 
inscrito para dar seu discurso como lido, o que, de 
praxe, só permite ao Parlamentar um minuto para se 
pronunciar. 

Quero dizer a V.Exa. – e entendo que posso falar 
por todos os membros da Mesa Diretora da Casa – 
que estamos absolutamente abertos e à disposição de 
V.Exa. para receber qualquer questionamento ou para 
prestar qualquer tipo de informação, da mesma forma 
que cada Parlamentar tem o direito constitucional, re-
gimental e democrático de apresentar sugestões para 
o bom funcionamento da Câmara dos Deputados. 

Então sugiro que qualquer questionamento que 
V.Exa. queira fazer seja encaminhado à Mesa – ao 
Presidente Michel Temer, ao 1º Secretário ou até a 
mim mesmo. Estou à disposição de V.Exa. para dia-
logar, identificar quais são os regramentos previstos 
nos Atos da Mesa e esclarecer informações que, às 
vezes, não ficam muito claras. 

Por exemplo, percebi que depois da última decisão 
de se implantar uma única cota, dúvidas persistiram. 
E, às vezes, os Deputados tiram conclusões sobre 
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como vai ser a aplicação daquela decisão sem antes 
esclarecer suas dúvidas. 

Estou à disposição de V.Exa. para prestar qual-
quer tipo de informação ou esclarecimento e receber 
também sugestões que eventualmente V.Exa. queira 
apresentar à Mesa.

O SR. ERNANDES AMORIM – Só para esclarecer 
V.Exa., foi com o próprio Presidente Michel Temer que 
o fato ocorreu. Por 2 vezes pedi a palavra aqui para 
reclamar, e S.Exa. me disse para resolver o problema 
com um auxiliar e, depois, com o diretor da Casa. Tive 
de sair daqui e ir falar com o diretor da Casa. 

Embora bem recebido pelo diretor da Casa, eu 
acho humilhação para um Deputado pedir arrego a 
A ou a B, uma vez que temos um mandato popular, 
fomos eleitos para ficar 4 anos nesta Casa. A razão 
desta Casa é o Parlamentar, ainda não é o funcio-
nário. O funcionário vai permanecer aqui por vários 
anos. Nós vamos passar aqui 4 anos ou 4 dias, mas, 
nesse tempo, teríamos de ter, no mínimo, a conside-
ração merecida.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Ernandes Amorim, estou à disposição 
de V.Exa. para colaborar com aquilo que for necessário 
e com aquilo em que V.Exa. tiver dúvidas.

DISCURSO ENCAMINHADO PELO 
ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
grande expectativa que os produtores rurais aguardam 
pronunciamento oficial do Banco Central e do Banco do 
Brasil sobre a alteração da Resolução nº 3.499/07 do 
Conselho Monetário Nacional. Na opinião da Senado-
ra Kátia Abreu, Presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), endossada 
pela classe, a subjetividade do texto do documento leva 
as instituições financeiras a colocarem numa mesma 
classificação de risco todos os financiamentos obtidos 
pelo produtor. O ideal é cada empréstimo seja anali-
sado pelo banco individualmente.

No momento há uma disparada nos juros, com 
tendência negativa da classificação de risco da car-
teira de credito rural. Para se ter ideia, a taxa era de 
3%, em 2005, e hoje está em 21%, de acordo com 
levantamento da própria CNA.

Esse percentual da taxa de risco inibe e chega 
até mesmo a não permitir que o produtor faça os fi-
nanciamentos, pois quanto maior o risco de inadim-
plência maiores também são as taxas cobradas pelos 
agentes financeiros.

Estamos certos de que, se o problema da re-
solução for resolvido, com um texto que deixe claro 
o tratamento diferenciado dos diversos empréstimos 

por parte do produtor rural, o risco da categoria nas 
instituições financeiras poderá cair em torno de 40%, 
pois, atualmente, quando o pagamento de parcelas é 
prorrogado, os financiamentos restantes também pas-
sam a ter um risco muito elevado, mesmo que ainda 
não tenham vencido.

Estamos aguardando o pronunciamento do Ban-
co Central. O Ministro Henrique Meirelles e o Vice-
Presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Luiz 
Carlos Guedes, garantiram à Presidente da CNA que 
em uma semana o banco estatal apresentaria simula-
ções com os cenários obtidos, caso a resolução fosse 
mudada e a atuação das instituições financeiras tam-
bém se alterasse.

O agronegócio brasileiro precisa e merece trata-
mento diferenciado, pois esse setor da nossa economia 
tem sido o grande responsável pelos sucessivos recor-
des da nossa balança comercial de exportação.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Sr. Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o motivo de minha fala hoje, na tribuna desta 
Casa, é destacar a realização do Fórum de Educação 
do Ceará, uma ação de nosso mandato. Ao longo do 
ano de 2009, realizaremos encontros itinerantes por 
várias regiões do Ceará, com o objetivo de ampliar a 
discussão sobre a qualidade do ensino, com foco na 
aprendizagem nas escolas públicas do Estado.

Muito se discute sobre as condições necessá-
rias para que os alunos, efetivamente, alcancem o 
aprendizado esperado, no contexto escolar. Nessas 
discussões, são enfatizados os aspectos didáticos e 
as questões sociais e culturais. Sem dúvida, é neces-
sário que essas questões sejam contempladas, pela 
abrangência que assumem na educação.

O processo educativo se dá num contexto de 
relações entre pessoas. Com isso se quer dizer que 
o professor e seus alunos vivem num emaranhado de 
relações que podem contribuir para a qualidade do 
ensino – ou, em sentido contrário, prejudicá-la. Em 
muitos casos, tais relações podem ser fatores decisi-
vos nesse processo.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, o tema central do Fórum de Educação do Ceará 
neste ano é O Desafio da Aprendizagem, um tema que 
traz a público reflexão sobre o processo de aprendiza-
gem de nossos estudantes. 

Os alunos estão na escola. O que fazer para lhes 
garantir aprendizagem? Para responder a essa indaga-
ção é que estamos levando o nosso Fórum de Educa-
ção a diferentes cidades do interior do Ceará.
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O Fórum neste ano já foi realizado nas cidades 
de Sobral e Maracanaú. Em cada uma dessas cidades, 
contou com a participação de cerca de 300 profissio-
nais, entre Secretários de Educação, professores, di-
retores, coordenadores, sindicalistas e representantes 
dos Governos locais.

Entendemos que professores e gestores são os 
protagonistas quando se fala em educação. Estamos 
buscando avaliar a qualidade do ensino e, para isso, 
precisamos ouvir atentamente o que eles têm a dizer. 
Por essa razão, o Fórum de Educação do Ceará tem 
procurado priorizar e privilegiar a participação desses 
profissionais, através dos debates nas mesas-redondas, 
onde os participantes são profissionais de educação 
que atuam nas cidades-sedes.

Os resultados desses debates têm sido signifi-
cativamente esclarecedores, pois partem dos depoi-
mentos dos professores, que apontam a realidade do 
ensino dentro da esfera em que atuam. Algumas teses 
debatidas têm revelado o quão particulares e distintos 
são muitos problemas que invadem o cenário escolar, 
mas, ao mesmo tempo, alguns deles são comuns aos 
diferentes espaços sociais.

Outro aspecto que merece ser destacado diz res-
peito ao apoio institucional que vimos buscando ao lon-
go da realização dos Fóruns. Estamos percorrendo os 
municípios em busca de parcerias com as Prefeituras, 
Secretarias de Educação e Coordenações Regionais 
de Educação (CREDES). Sem esses órgãos nosso 
Fórum não consegue ter o resultado esperado, pois 
são eles que fazem a mobilização em suas cidades, 
permitindo assim que todos possam participar ativa-
mente. Desse modo, é enriquecido o debate, havendo 
real contribuição com sugestões e encaminhamentos 
de propostas que nos ajudam a debater estratégias 
para garantir e aperfeiçoar a qualidade da educação 
que vimos perseguindo e buscando construir.

Gostaria de, finalmente, fazer um apelo a todos 
os gestores públicos municipais para que continuem 
dando o apoio ao Fórum de Educação do Ceará. Que 
juntos possamos discutir, encontrar e encaminhar novas 
ações que apontem para novos caminhos na garantia 
de se construir de fato uma educação à altura dos in-
teresses do povo, no patamar de qualidade pretendido 
há tempos por todos nós.

Nesse sentido, propomos a construção desse 
debate, proporcionando uma reflexão crítica sobre os 
fatores sociais, políticos e estruturais relacionados ao 
processo de aprendizagem dos alunos, em especial 
os das escolas públicas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar 
a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Juazeiro, região norte da Bahia, que neste final de 
semana realizou eleição, tendo sido reconduzido ao 
cargo de presidente o companheiro Agnaldo Meira. A 
chapa encabeçada por Meira obteve 775 votos, algo 
em torno de 85% dos votos dos trabalhadores rurais.

O STR de Juazeiro foi fundado em 1971 e é um 
dos principais sindicatos de trabalhadores da região 
norte e um dos mais representativos da Bahia, com 
uma estrutura muito boa, que conta com 2 sedes pró-
prias e uma direção que tem visão classista e tem 
dado enormes contribuições à luta dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais não só de Juazeiro, mas tam-
bém do norte baiano e do Município de Petrolina, em 
Pernambuco. 

A diretoria do STR, que agora é reconduzida para 
um novo mandato, tem empreendido lutas importantes 
em defesa da agricultura familiar e dos interesses dos 
trabalhadores permanentes e temporários, sobretudo 
os cortadores de cana.

Entre as prioridades estabelecidas pelo presi-
dente nesta nova gestão estão a mobilização em torno 
da agricultura familiar na região e a negociação com 
o setor canavieiro em defesa dos trabalhadores das 
lavouras de cana de açúcar. 

Outra preocupação da nova diretoria do STR é 
com a implementação do Projeto Salitre. Ela defende 
que as famílias beneficiadas pelo programa possam 
ocupar uma área destinada à comunidade, além de 
garantir recursos específicos para a implantação do 
projeto e a irrigação da área.

Quero, portanto, parabenizar todos os trabalhado-
res e trabalhadoras rurais de Juazeiro, a nova diretoria 
do STR, cumprimentando Agnaldo Meira pela vitória 
e pelo trabalho combativo que tem implementado à 
frente do sindicato. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Quero saudar nesta tarde de hoje a população do 
Município de Irecê, localizado a 478 quilômetros de 
Salvador, já na Chapada Diamantina, e que, no último 
domingo, 31 de maio, completou 76 anos de emanci-
pação política. 

O município é famoso e reconhecido pelo gran-
de potencial agrícola e agropecuário, tendo recebido 
o título de “Cidade do Feijão” pelas grandes safras 
realizadas no início da década de 1990. Irecê já foi o 
primeiro produtor de feijão do nordeste e o segundo 
do País.

Irecê é um nome indígena, dado pelo tupinólogo 
Teodoro Sampaio, em substituição ao nome Carahy-
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bas. Irecê significa “pela água, à tona d’água, à mercê 
da corrente”.

A cidade foi criada em 2 de agosto de 1926, pela 
Lei 1.896, assinada no Palácio do Governo por Francis-
co Marques de Góes Calmon, com a denominação de 
Vila de Irecê. No entanto, por não ter renda suficiente 
que o caracterizasse como município, foi anexado a 
Morro do Chapéu.

A independência política só aconteceu em 31 de 
maio de 1933, através de um decreto assinado pelo 
então Governador Juracy Magalhães. Por isso, essa 
é a data em que se comemora o aniversário de inde-
pendência política do município.

Estive lá e pude participar das comemorações 
organizadas pela Prefeitura Municipal. Conferi de perto 
os motivos pelos quais a população ireceense estava 
em peso nas ruas. A cidade está um brinco. O Prefeito 
José das Virgens tem melhorado a cada dia a infra-
estrutura do município e mantido os serviços públicos 
com excelência e qualidade, como aquela população 
merece.

No sábado tive a oportunidade de participar do 
encontro regional do PCdoB, que contou com a par-
ticipação de representantes de 10 municípios da re-
gião. À tarde participei da inauguração de uma quadra 
poliesportiva no povoado de Achado e da abertura da 
1ª Copa Irecê de Futebol de Base, que contou com a 
participação da seleção de Irecê, do Bahia, do Vitória 
e de mais 14 times das seleções de base do Estado.

A competição teve como campeão o Esporte 
Clube Bahia, vencendo o torneio nas duas modalida-
des (sub-15 e sub-17). A seleção de Irecê também fez 
bonito na competição. Chegou à final do sub-17 com 
o Bahia e à semifinal do sub-15. 

A programação festiva prosseguiu à noite e duran-
te todo o domingo com apresentações culturais e shows 
de bandas locais. No domingo houve a inauguração da 
Praça Góes Calmon, em frente à Igreja Católica. 

Foi sem dúvida uma grande e merecida festa, 
afinal aquele povo sofrido e marcado com as dores da 
seca merece uma cidade mais digna e humana. 

Por isso, quero reforçar aqui os meus votos de 
felicitações a todo o povo ireceense, aos seus gover-
nantes e autoridades, que fazem daquela cidade um 
excelente lugar para se morar. 

Parabéns, Irecê, pelos 76 anos! 
Passo a tratar ainda de outro assunto, Sr. Presi-

dente. Os professores de Guanambi, Município situ-
ado na região da Serra Geral, no extremo sudoeste 
da Bahia, estão em greve desde a última quinta-feira, 
dia 28 de maio. Eles exigem do Poder Público Muni-
cipal melhores salários e condições de trabalho para 
a categoria. 

Através de carta aberta à comunidade, recebida 
por nossa assessoria das mãos da direção do movi-
mento, os professores, representados pelo Sindica-
to dos Servidores Públicos de Guanambi, informam 
que a luta é pelo reconhecimento da Lei 11.738, que 
estabelece o piso salarial dos professores, lei que foi 
amplamente debatida nesta Casa e sancionada pelo 
Presidente Lula. 

Os servidores estão acampados em frente ao 
prédio da Prefeitura com o objetivo de pressionar o 
Prefeito a estabelecer uma negociação com a catego-
ria. Eles reivindicam aumento de 19,2% para os pro-
fessores – o piso nacional – e de 13% para as outras 
categorias dos servidores.

Os grevistas questionam a resistência do Prefeito 
Nilo Coelho, do PP, em aceitar o que já foi determinado 
por lei. Sabemos, Srs. Deputados, que a verba utiliza-
da pela Prefeitura para pagamento dos professores é 
proveniente de recursos federais, cabendo à Prefeitura 
apenas o repasse dos recursos. 

Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores, com 
o apoio da base de sustentação do Prefeito, integrada 
pela maioria dos membros do Legislativo local, e sob 
veementes protestos da bancada de oposição e dos 
professores, aprovou projeto do executivo concedendo 
reajuste salarial de 5,9% para a categoria. Não dá para 
entender o motivo pelo qual a Prefeitura não procede 
ao reajuste real que foi dado pelo Governo Federal e 
está sendo exigido pelos grevistas.

A paralisação é geral e já conta com a adesão 
dos professores da sede e dos distritos, atingindo es-
colas, creches e o CREIO. 

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero manifestar meu apoio e solidariedade a todos 
os professores e servidores de Guanambi que estão 
mobilizados. Quero, ao mesmo tempo, condenar as 
dificuldades estabelecidas pelo Prefeito, no sentido de 
tentar impedir o direito constitucional dos professores 
de realizarem tais manifestações.

Encerro fazendo um apelo ao Prefeito Nilo Coe-
lho para que busque um entendimento o mais rápido 
possível, pelo bem dos trabalhadores e da população 
guanambiense, que poderá contabilizar enormes pre-
juízos para a conclusão do ano letivo nas escolas.

Era o que tinha a dizer.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero saudar aqui 2 novas iniciati-
vas para combater a violência contra a mulher. Além 
de instrumentos eficazes de cidadania, tais iniciativas 
dão visibilidade a essa verdadeira sanha contra mu-
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lheres praticada diariamente em milhares, talvez mi-
lhões, de lares País afora. A Procuradoria Especial da 
Mulher que hoje esta Casa instala é também mais um 
importante meio que teremos para fiscalizar as políticas 
públicas e permitir uma sintonia fina no nosso trabalho 
em relação a assuntos também afetos a questões de 
gênero, em todas as suas formas.

Nossa Procuradoria Especial receberá e enca-
minhará as denúncias de violência e de discriminação 
– que também é uma forma de agressão carregada 
de ódio, com objetivo certeiro no emocional, na au-
toestima.

A outra iniciativa pela qual venho lutando há muito 
se dá no âmbito do meu Estado, Minas Gerais. Trata-se 
da criação do Centro Integrado de Atendimento à Mu-
lher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. A partir 
deste mês, minha querida Belo Horizonte vai abrigar 
o primeiro Centro de Atendimento, que contará com 
juízes – serão 2 Varas Judiciais -, representantes do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, da Delegacia 
de Mulheres, do Instituto Médico Legal, da Polícia Mili-
tar, além de um corpo multidisciplinar de apoio sócio-
psicológico. Todos imbuídos de um mesmo propósito: 
atender as vítimas e seus familiares.

Destaco aqui a importância dessa iniciativa do 
Poder Judiciário, em parceria com o Governo de Mi-
nas, apresentando dado da Secretaria de Estado da 
Defesa Social: no ano passado, foram registradas 25 
mil 692 ocorrências de violência contra a mulher só 
em Belo Horizonte. Estou falando de um dado oficial, 
de que a mulher foi até uma delegacia e prestou quei-
xa após sofrer lesão corporal, maus-tratos, estupro 
e outras formas de agressão. E todos nós sabemos 
quão fragilizada é a mulher submetida diuturnamente 
à violência. Uma vulnerabilidade que, na maioria das 
vezes, a impede de prestar queixa, com medo de novas 
e mais drásticas agressões. Razão de as estimativas 
apontarem para dados ainda mais absurdos, talvez o 
dobro do registrado oficialmente.

Diante disso, renovo aqui a importância das ini-
ciativas desta Casa e do meu Estado. E o nosso marco 
de tolerância zero. E o nosso grito de basta!

Parabéns à nossa Procuradora, Deputada Nil-
mar Ruiz, que assumirá hoje, conquistando, com as 
mulheres do Brasil, posição importante na defesa dos 
direitos públicos da mulher!

E parabéns às mulheres mineiras!
Era o que eu queria dizer. 
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra a Sra. Deputada Rita Camata.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, é com tristeza e pesar que assistimos a mais 
um grave acidente aéreo, o desastre com o Voo 447 da 
Air France, vitimando centenas de pessoas e conster-
nando, além dos familiares, milhares de pessoas em 
todo o mundo.

Somada à solidariedade, necessário alento aos 
familiares, colegas e amigos dos passageiros e tripu-
lantes, aproveito este momento na tribuna para levantar 
uma preocupação que tem acometido todos. Solicitei 
à Comissão de Viação e Transportes a realização de 
audiência pública para debater a segurança do trans-
porte aéreo.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, em 2007 foram registrados 99 acidentes 
aéreos, número que saltou para 105 em 2008 e, até 
abril deste ano, já são 41 desastres. Há poucos dias 
tomamos conhecimento de problemas com o voo da 
TAM que perdeu altitude subitamente, resultando até 
mesmo em danos e lesões aos passageiros.

Cada acidente, de menor ou maior porte, gera 
justificados receios e temores por parte dos usuários 
na utilização desse tipo de transporte. Por isso, faz-se 
necessário buscar esclarecimentos tanto sobre nosso 
sistema de controle aéreo quanto sobre a fiscalização 
em relação à manutenção das aeronaves. Para tanto, 
sugerimos como convidados para a audiência repre-
sentantes do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro, do Ministério da Defesa, da Agência 
Nacional de Aviação Civil e do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias – SNEA.

Sabemos que o Ministério da Defesa e a ANAC 
têm atuado no sentido de garantir a segurança dos 
voos, bem como adotado medidas para evitar novo 
apagão aéreo, mas diante do aumento da frota – es-
timado em 10%, em todo o mundo – é fundamental 
que haja o devido planejamento para que esse acrés-
cimo de aeronaves não resulte em impossibilidade de 
fiscalização. 

Louvo ainda a iniciativa do Ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, de antecipar seu retorno ao Brasil, sus-
pendendo parte de sua agenda oficial na Namíbia, 
para pessoalmente comandar as buscas do avião da 
Air France, em estreita coordenação com as autorida-
des francesas.

Enfim, registro aqui meu lamento, deixando esse 
pontual gesto de solidariedade à família e aos amigos 
do jovem oceanógrafo capixaba Leonardo Dardengo e 
aos de todos os passageiros e tripulantes que tiveram 
suas vidas abreviadas por mais essa triste tragédia, que 
certamente não se apagará da memória nacional e da 
história internacional dos grandes desastres aéreos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Quero repercutir, desta tribuna, uma grave questão 
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que atravessa o ensino brasileiro, comprometendo a 
formação de nossas crianças e jovens e o desenvol-
vimento de nosso País. 

Censo da educação básica de 2007, recentemen-
te divulgado pelo instituto de pesquisas educacionais 
do Ministério da Educação, o INEP, compõe um perfil 
inquietante do professor brasileiro nas redes pública e 
privada de ensino, apontando a formação insuficiente 
dos docentes. 

Segundo o estudo, 21,3% dos professores não 
dispõem de curso superior e 26,6% não têm a habili-
tação legal exigida para dar aulas nesse nível, ou seja, 
diploma de ensino superior com licenciatura.

Dados tão preocupantes, revelados pelo levan-
tamento, atestam que se a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em vigor desde 1996, fosse 
aplicada com rigor, 1 em cada 5 professores do ensino 
fundamental e do ensino médio não poderia exercer 
o ofício de ensinar, por absoluta falta de habilitação 
profissional e de qualificação acadêmica. 

Vale citar ainda que, do contingente de 1,8 milhão 
de professores nas escolas públicas e particulares, 16 
mil estudaram apenas até a 8ª série, responsabilizando-
se pelo ensino de 600 mil alunos no Brasil.

Editorial assinado pelo jornal Folha de S.Paulo, 
na última sexta-feira, dia 29 de maio, intitulado O Fu-
turo do Ensino, expõe que “censo da educação bási-
ca revela deficiência crônica na qualificação docente, 
cuja reversão depende de tornar a carreira atrativa”, 
sublinhando o já notório quadro que acomete os pro-
fissionais do ensino, situação que decorre da contínua 
desvalorização da profissão docente. E acrescenta o 
editorial: “Um dos desafios seria dotar o magistério da 
condição de disputar os melhores talentos saídos das 
universidades”. Mas com um rendimento médio mensal 
de R$1.335, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), esse quadro parece de difícil 
reversão. Além do generalizado despreparo dos pro-
fessores, não há como negar a falta de motivação dos 
docentes devido a seus baixos vencimentos. 

Há, porém, experiências que ilustram esforços 
positivos. O Governo de São Paulo está investindo em 
uma escola de formação para os professores do Es-
tado, bem como na avaliação sistemática e incentivos 
a esses profissionais.

Nessa linha, vale mencionar o caso do Instituto 
Nacional de Educação, em Cingapura, uma escola 
constituída há quase 50 anos e que figura como exem-
plo emblemático na formação de profissionais da edu-
cação. A revista Veja desta semana destaca algumas 
medidas de excelência adotadas, como a admissão 
somente dos melhores estudantes do ensino médio, 
boas remunerações iniciais, prêmios em dinheiro aos 

que apresentam desempenhos eficientes e até 2 sa-
lários adicionais aos professores que obtêm bons re-
sultados em salas de aula.

Ingressar no ofício do magistério não deve ser 
apenas uma opção dos jovens universitários, mas uma 
tarefa do Poder Público, em todas as suas instâncias, 
ao assegurar investimentos maciços e continuados em 
carreiras pródigas e promissoras e em um sistema de 
ensino de qualidade, passível de orgulho nacional. Um 
horizonte possível, sem dúvida, a partir de coerência, 
disposição e comprometimento político. 

Acredito que só vamos ter um País de fato demo-
crático quanto tivermos uma educação de qualidade 
para todas as crianças e adolescentes. Não adianta 
quota para o terceiro grau. Se não tivermos educação 
básica de qualidade, com professores preparados e 
jovens interessados, estimulados a estar na escola, 
seja pública, seja privada, não vamos reduzir a desi-
gualdade social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

 O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero destacar neste espaço que, no dia 2 
de junho, a Associação Sulina de Crédito e Assistência 
Rural ASCAR/EMATER completa 54 anos de história, 
desempenhado papel fundamental no desenvolvimento 
econômico, cultural e social do Brasil. E a região sul 
do Estado do Rio Grande do Sul teve importante pa-
pel nessa trajetória: entre os primeiros 11 escritórios 
abertos naquele primeiro ano estavam os das cidades 
de Pelotas, São Lourenço do Sul e Canguçu.

São 54 anos de trabalho em prol da extensão 
rural e de atuação junto aos pequenos produtores. As 
atividades relacionadas à extensão rural têm desem-
penhado papel de fundamental importância no desen-
volvimento econômico, cultural e social do Brasil.

Destaco aqui o trabalho desenvolvido pela EMA-
TER/RS, que tem a qualidade de seu serviço reconhe-
cida em todo País. Os seus colaboradores realizam tra-
balho integrado, de equipe, de caráter técnico-educativo, 
voltado para a qualidade de vida e o bem-estar social 
das famílias rurais, visando ao aumento da produção, 
da produtividade e da renda. A EMATER é a garantia 
da atuação social no meio rural.

A ação extensionista está presente hoje em todo 
o Estado, dos grandes aos pequenos municípios. Das 
496 cidades gaúchas, 486 contam com escritórios da 
EMATER/RS-ASCAR. A empresa dispõe ainda de 9 
Centros de Treinamento, 40 Unidades de Classificação 
e Certificação, 10 escritórios regionais e 1 central. Mais 
de 2 mil funcionários altamente qualificados prestam 
suporte técnico para quase meio milhão de gaúchos.
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Aproveito a oportunidade para saudar os inte-
grantes da ASBRAER e da EMATER-ASCAR do Rio 
Grande do Sul pela forte atuação, que certamente será 
redentora para o sistema de extensão. O trabalho dos 
profissionais extensionistas, o desenvolvimento das 
novas técnicas de produção, a pesquisa tecnológica 
e a implementação de políticas públicas são funda-
mentais para construirmos uma Nação mais rica e 
mais justa.

Quero aqui destacar a atuação da Associação 
dos Servidores da ASCAR/EMATER, que com união 
e muito trabalho, ao longo de 25 anos, que serão co-
memorados em setembro deste ano, segue em frente, 
acreditando na capacidade de construção coletiva, com 
ética, seriedade e responsabilidade. Os funcionários 
prestam destacáveis serviços sociais, ambientais e na 
área econômica, melhorando a qualidade de vida dos 
produtores rurais, sem descuidar do meio ambiente.

Nesta Casa legislativa, integro a Frente Parlamen-
tar Mista pela Extensão Rural Brasileira do Congresso 
Nacional, criada pela Associação Brasileira das Entida-
des Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ASBRAER). A Frente, na qual coordeno a Região Sul 
do País, tem como propósito a construção de políticas 
públicas, o aprimoramento da legislação e a defesa de 
recursos orçamentários e financeiros para as atividades 
da assistência técnica e da extensão rural.

Manifesto aqui meu apoio no Congresso Nacio-
nal como defensor do trabalho de extensão rural. Já 
ocupei o cargo de diretor administrativo da EMATER/
RS e reconheço a importância de cada colaborador. 
Dada a toda importância da extensão rural e de todos 
os trabalhadores que fazem com que ela aconteça é 
que reafirmo nesta tribuna meu apoio e minha cons-
tante defesa em prol da extensão rural, que precisa de 
uma política pública forte e de apoio efetivo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divul-
gação deste meu pronunciamento nos meios de comu-
nicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estou novamente nesta tribuna para con-
clamar o Presidente Michel Temer e o Líder do meu 
partido, o PMDB, Henrique Eduardo Alves, para que 
resgatemos a dignidade desta Casa e comecemos a 
votar a reforma política, também para bem do Brasil. 
Não nos devemos curvar nem temer a mudança.

Estive visitando vários municípios catarinenses 
no último fim de semana, onde fui inquirido e concedi 
várias entrevistas a respeito da reforma política, sobre 
nossas expectativas com a reforma.

Respondi, Sr. Presidente, que a condição para 
estarmos aqui no Congresso é a preocupação com o 
coletivo, com o País, e a reforma política contribuirá 
com isso. Continuar com o atual sistema seria continu-
ar a favorecer os mais abastados, favorecer também 
os corruptos e aqueles que usam seus mandatos para 
outros fins que não o digno fim de legislar em prol da 
sociedade brasileira.

Pesquisa divulgada na última quinta-feira, dia 28, 
pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (DIAP) e pelo Instituto de Estudos Socioeconô-
micos (INESC), diz que a maioria dos Parlamentares 
apoia o financiamento público das campanhas eleitorais 
e a abertura de uma “janela partidária” que permita a 
troca de legenda até 13 meses antes das eleições.

A pesquisa, realizada entre março e maio deste 
ano, colheu a opinião de 150 Deputados e Senadores. 
Segundo a análise, 53% dos Parlamentares defende-
ram uma reforma político-eleitoral para vigorar já nas 
eleições do próximo ano, sendo que o financiamento 
público das campanhas eleitorais teve o apoio de 58%, 
enquanto 54% se disseram a favor da janela.

No meu entendimento, definir o que é permitido vai 
estabilizar a democracia brasileira, Sr. Presidente.

Sou favorável à lista fechada, como já me pronun-
ciei várias vezes, muito embora eu saiba da polêmica 
em torno desse item. Mas percebi em vários debates, 
até mesmo aqueles realizados na TV Câmara, que a 
maioria das pessoas não tem a correta leitura da situ-
ação. E sei que foi esse o ponto que impediu avanços 
na discussão da reforma política nesta Casa, levando 
em consideração algumas informações distorcidas, 
umas por ignorância do assunto, outras por má-fé, 
porque muitos políticos enfrentam o temor de não 
serem considerados pelo seu partido, o que acho até 
piada, pois quem é líder é líder, aqui e em qualquer 
lugar onde se propõe atuar. E qual partido abrirá mão 
de um líder que puxe votos para ele?

É com uma boa reforma política – que defina 
questões cruciais como financiamento público de cam-
panha, fidelidade partidária e votação em lista, que 
garanta ampla representação e participação popular 
– que teremos oportunidade de valorizar os programas 
do partido, diminuir a corrupção e aperfeiçoar o Estado 
Democrático de Direito. Além disso, precisamos também 
da coincidência de mandatos, período de mandato de 
5 anos e acabar com a reeleição.

Encerro este pronunciamento, solicitando ao Pre-
sidente Michel Temer que não se curve a pressões, 
não se intimide de forma alguma, pois devemos essa 
reforma à sociedade. Precisamos e devemos travar o 
debate no plenário da Câmara com as votações. Aí 
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saberemos quem quer partidos fortes e quem pensa 
no coletivo. Precisamos fazer essa prova.

Senhores, vamos votar os pontos consensuais e 
continuar o debate dos pilares da reforma, que são a 
lista fechada e o financiamento público de campanha, 
sob pena de, novamente, o Congresso brasileiro ficar 
desacreditado perante a sociedade e a opinião pública, 
que espera mudanças de nossa parte.

Era o que tinha a dizer.

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passemos ao período do Pequeno Expediente 
em que são destinados 5 minutos para cada orador.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Quero solicitar ao Deputado José Guimarães 
e aos demais Parlamentares que permaneçam em 
plenário. Antes de iniciarmos o Grande Expediente, 
encontrarei uma brecha, seguindo essa ordem defi-
nida, para os 2 próximos oradores. Aí S.Exas. serão 
atendidos. 

Deputado Mendes Ribeiro Filho.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tri-
buna para homenagear um dos mais tradicionais e 
importantes Municípios do meu Estado, Pinheiro Ma-
chado, localizado na zona sul, microrregião da Serra do 
Sudeste, cuja população é formada, em sua maioria, 
por imigrantes açorianos. O Município foi criado atra-
vés da Lei nº 1.132, de 2 de maio de 1878 – portanto, 
completou 131 anos.

A economia está baseada na agropecuária, que 
é forte, destacando-se a criação de bovinos de corte 
e leiteiro e ovino, da melhor qualidade. A agricultura é 
importante, e, há algum tempo, a cultura de videiras 
criou no município promissor polo vitivinícola, originan-
do vinhos e espumantes de qualidade. A silvicultura é 
outra atividade importante, que está atraindo para a 
região a indústria papeleira.

A principal indústria é a de fabricação de cimento, 
que explora excelentes jazidas de calcário existentes 
no município. O comércio e os serviços são promis-
sores e atendem a população de maneira eficiente. 
Como se percebe, o povo e o Poder Público procura-
ram alternativas para o crescimento do município, que 
se localiza na metade sul do Estado, cuja estagnação 
era comentada.

As saídas para vencer os problemas, encontradas 
sabiamente, foram a diversificação de atividades, que 

fez surgir a vitivinicultura, a silvicultura, a industrializa-
ção dos rebanhos ovinos e bovinos e outros.

Parabéns ao laborioso povo de Pinheiro Machado 
e aos Poderes Executivo e Legislativo, nas pessoas 
do Sr. Prefeito, Luiz Fernando de Ávila, e do Vereador 
Ronaldo Madruga, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores, e do Líder do Governo, Vereador Jaime 
Fernandes Lucas, que, em conjunto, estão construindo 
a grandeza e o progresso do município.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
presto a homenagem deste Parlamento, para o que 
peço vênia, ao Município de Barão, localizado na re-
gião nordeste do meu Estado, emancipado em 12 de 
maio de 1988, conforme a Lei Estadual nº 8.635, pela 
qual se desmembrou de outra pequena e próspera 
comuna, Salvador do Sul.

A população do município, descendente na sua 
maioria de imigrantes italianos e alemães, nesses 21 
anos de história, com muito trabalho e perseverança, 
está construindo um município próspero e com qua-
lidade de vida, rumo ao futuro, que, certamente, se 
assegura como promissor.

A economia é diversificada e embasada na ati-
vidade primária, destacando-se a produção de leite, 
frangos, milho, mandioca, batata e fruticultura, princi-
palmente o figo, fruta símbolo do município.

A indústria assenta-se na fabricação de derivados 
do leite, malharias, móveis e calçados. O comércio e 
serviços são fortes e bastam à comunidade em suas 
necessidades.

Apresento minha saudação especial ao povo de 
Barão, que, juntamente com a Administração Munici-
pal, constrói a grandeza do Município, e parabenizo 
o Poder Executivo, nas pessoas do Prefeito, Cláudio 
Ferrari, e do Vice-Prefeito, Tercílio Anselmini, e o Poder 
Legislativo, na pessoa do Vereador Darci Luiz Ebeling, 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, presto 
homenagem também ao Município de Relvado, situa-
do na região do Alto Taquari, no meu Estado, que está 
completando neste mês 21 anos de emancipação e 
continuado desenvolvimento social e econômico.

A população, em sua maioria, é composta por 
imigrantes italianos, que trouxeram as tradições, a culi-
nária e a cultura básica do município, apresentando 
um povo alegre e hospitaleiro.

A economia de Relvado assenta-se na atividade 
primária, preponderando a avicultura, a bovinocultura 
leiteira e a suinocultura e as culturas de milho, mandioca 
e outras. O Município possui infraestrutura básica de 
saúde, educação, cultura e assistência social.

Nesta oportunidade, cumprimento o laborioso 
povo de Relvado, que, juntamente com a Administra-
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ção Municipal, constrói o progresso e a grandeza do 
município, o Poder Executivo, nas pessoas do Prefeito 
e do Vice-Prefeito, Jatir José Radaelli e Olir Pasquali, 
e o Poder Legislativo, na pessoa do Vereador Nevile 
Delazari, Presidente da Câmara Municipal de Verea-
dores.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado João 
Matos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Depuado José Gui-
marães. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o 
orador se dirige à tribuna, eu gostaria de registrar com 
muita satisfação as comemorações alusivas à maior 
festa popular do Ceará, a Festa do Pau da Bandeira, 
em Barbalha, no Cariri, que resgata a cultura popular, 
o espírito religioso que permeia todas essas come-
morações. Ela tem importância muito grande para o 
Nordeste.

É o comunicado que faço neste momento para 
todo o Nordeste brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. era o próximo orador. Por isso, contou 
com a condescendência da Mesa.

 O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Rômulo Gouveia.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a advocacia paraibana perdeu, 
no último dia 28 de maio, um dos seus maiores e mais 
respeitados expoentes: Manuel Figueiredo.

Nascido na cidade de Campina Grande, Paraíba, 
em 18 de junho de 1918, Manuel Figueiredo era filho de 
Salvino de Figueiredo e Luiza Gonçalves Figueiredo.

Formou-se pela Faculdade de Direito do Recife 
em 1944 e estava inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba, desde 28 de fevereiro de 
1945, sob o número 245.

Grande estudioso do Direito era um dos mais an-
tigos advogados em atividade na Paraíba, com mais 
de 60 anos de uma atuação voltada para a defesa dos 
interesses legítimos dos seus clientes e pautada, es-
pecialmente, por seu valor ético-profissional. Por esse 
conjunto de valores pelos quais sempre pautou sua vida 
pessoal e profissional, recebeu o Diploma de Honra ao 
Mérito, outorgado pela OAB-PB no ano de 2002, numa 
justa homenagem a esse decano da advocacia.

De família tradicional na política paraibana, Ma-
nuel Figueiredo iniciou sua vida pública como Oficial 
de Gabinete do então Governador, Argemiro de Figuei-

redo, seu irmão e um dos maiores homens públicos 
que a Paraíba já teve.

Ele próprio também teve destacada atuação nes-
sa área. Ainda jovem, foi eleito Vereador em Campina 
Grande e presidiu a Câmara Municipal Casa de Félix 
Araújo em 3 oportunidades: nas eleições realizadas no 
dia 30 de novembro de 1951; em 1º de junho de 1956; 
e em 3 de junho de 1957.

Nesse período, apresentou vários e importantes 
projetos de lei, além de requerimentos de interesse da 
sociedade paraibana, dando nomes de ruas, bairros, 
praças e outros logradouros. Num verdadeiro avanço 
para a época, foi autor de uma lei que estabeleceu a 
destinação do percentual de 2% da arrecadação es-
tadual para a compra de terras agricultáveis e revenda 
aos homens sem terra. Manuel Figueiredo também foi 
eleito Deputado Estadual por 2 mandatos consecuti-
vos, com destacada atuação.

Manuel Figueiredo foi fundador e, posteriormen-
te, professor da Universidade Regional do Nordeste, 
atual Universidade Estadual da Paraíba. Foi também 
professor da Universidade Federal da Paraíba.

Por sua destacada atuação na vida acadêmica 
e advocatícia de Campina Grande, recebeu a Meda-
lha de Honra ao Mérito Municipal, de autoria do então 
Vereador Mário de Souza Araújo.

Desta tribuna, presto a minha homenagem a 
esse grande homem público campinense Manuel Fi-
gueiredo, que tantos e tão relevantes serviços prestou 
a nossa Paraíba.

A Dona Leda, viúva do grande causídico, e a 
seus filhos, Maria do Carmo, Ivelise, Leda e Eduardo, 
o desejo do conforto do Criador para amenizar tama-
nha perda.

Quero registrar também que, no último sábado, 
dia 29 de maio, compareci à cidade de Juripiranga, 
município da zona da mata paraibana, onde participei 
do sepultamento do Sr. Antonio Maroja Guedes, pai 
do Prefeito daquela cidade, Tom Maroja.

Havia um clima de comoção na cidade, por ser 
seu Antonio uma pessoa muito querida por toda a co-
munidade. O cortejo foi acompanhado por autoridades, 
Prefeitos da região, pelo Senador Cícero Lucena (do 
PSDB da Paraíba) e por uma multidão de populares.

Ele, em vida, dedicou-se ao desenvolvimento da 
agropecuária na região e se dedicou por muito tempo 
ao cultivo do algodão. Antonio Maroja Guedes foi um 
dos primeiros Vereadores de Juripiranga, sendo o mais 
votado na época, logo quando da emancipação do mu-
nicípio, em 1961. Deixou a vida pública para cuidar da 
agropecuária e sentia-se realizado pela conquista de 
seu filho, Tom Maroja, em dirigir os destinos daquela 
importante cidade do interior da Paraíba.
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Também envio as minhas condolências a todos 
os familiares de seu Antonio Maroja Guedes, em es-
pecial ao Prefeito Tom Maroja, e faço este registro 
como forma de homenagear aquele grande cidadão 
de Juripiranga.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à nobre Deputada Iriny 
Lopes.

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, co-
meço esta intervenção externando a minha solidarie-
dade aos familiares das vítimas do voo da Air France. 
Brasileiros, franceses e cidadãos de outras nacionali-
dades, todos merecem a nossa solidariedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no pro-
nunciamento que tive a oportunidade de fazer ontem, 
no Grande Expediente, fiz menção à luta política que 
já se desenvolve no País, antecipando as eleições de 
2010. Afirmei, e reafirmo agora, que 2 projetos políti-
cos estão em curso: um, neoliberal; o outro, do qual o 
PT faz parte, tem o Estado como indutor do desenvol-
vimento social e econômico.

Agora passo a fazer menção à política no meu 
Estado. No Espírito Santo nos esforçamos para garan-
tir a candidatura do companheiro João Coser, 2 vezes 
Deputado Federal, 2 vezes Prefeito da Capital. Com 
projeto democrático e popular, ele agrega em torno de 
si um conjunto de forças da esquerda e progressistas. 
Acreditamos que o partido, unificado em torno do nome 
do Prefeito João Coser, poderá construir de novo esse 
arco de alianças para disputar as eleições de 2010, 
que represente e garanta efetivamente o palanque e 
a campanha de nossa candidata, a Ministra Dilma, à 
Presidência da República.

O meu partido se unifica e busca construir o nome 
do Prefeito da Capital, João Coser, que vem demons-
trando à frente daquela Prefeitura capacidade de ges-
tão administrativa e política, bem como sensibilidade 
para tocar o grande projeto de construção social de 
que o Estado necessita.

Já estamos mobilizando setores sociais em tor-
no do debate sobre um projeto de desenvolvimento 
com distribuição de renda e geração de emprego, 
potencializando a vocação das diversas regiões do 
Estado e buscando maior equilíbrio na repartição dos 
recursos públicos, a fim de superarmos os IDH bai-
xíssimos, tal como vemos nas regiões sul e noroeste 
do Espírito Santo.

É esse o projeto que está em curso nacional-
mente e é o que estamos construindo para a disputa 
eleitoral no Estado. Reconhecemos diversos aliados 

nessa caminhada, mas aqui menciono o nosso respeito 
ao PSB e ao Senador Renato Casagrande, nos quais 
identificamos importantes aliados para esse projeto 
no Espírito Santo.

Essa tarefa, com certeza, deverá agregar em 
torno de si PT, PSB, PDT, PCdoB, PMDB e outras 
tantas forças e agremiações partidárias responsáveis 
pelo Espírito Santo, bem como movimentos sociais e 
setores produtivos.

O atual Governador Paulo Hartung executa im-
portante governo de transição para o nosso Estado. 
O Espírito Santo encontrou o equilíbrio financeiro com 
novo perfil reconhecido em todo o País. Contudo, é 
preciso destacar que isso não se estendeu ao campo 
social. A Saúde tem sido privatizada sem resultados 
positivos. Ao contrário: os hospitais estão superlotados, 
e dezenas de pessoas morreram aguardando atendi-
mento de emergência ou cirurgias urgentes. A dengue 
já fez, infelizmente, mais de 25 vítimas fatais. E fomos 
surpreendidos por uma denúncia do Ministério Público 
sobre um esquema de superfaturamento na contrata-
ção de empresas para gerenciamento de obras e para 
fiscalização de hospitais públicos.

A ineficiência de políticas públicas e sociais, seja 
de acesso à Saúde, à Justiça e a Educação de qua-
lidade, seja de acesso aos recursos naturais preser-
vados e, por conseguinte, à qualidade de vida, pela 
população, dentre outros, fazem o Estado enfrentar 
este efeito gangorra: destaca-se pelo saneamento das 
contas públicas, mas apenas minimiza, por outro lado, 
as demandas sociais. 

Por isso, torna-se necessário agir com ousadia 
e determinação nesse desejo que é do povo capixa-
ba, alinhavando uma aliança poderosa no campo da 
esquerda e dos progressistas, garantindo assim a 
execução de um projeto que determine a construção 
social em nosso Estado.

Em meu Estado, alguns pensam em excluir o de-
bate, buscando antecipar a confirmação de uma candi-
datura única. A democracia não admite que se ganhe 
o campeonato por W.O. Ela exige debate de ideias e 
a participação da sociedade na análise de propostas 
e candidaturas. Os Líderes, em seus gabinetes, não 
podem substituir os eleitores em suas decisões. Cabe 
aos partidos e às Lideranças apresentarem com clare-
za seus projetos e se submeterem à soberana escolha 
popular. Qualquer coisa diferente disso seria o enterro 
da democracia. 

Com isso finalizo, dizendo que não adianta os 
Líderes partidários quererem antecipar o processo 
eleitoral e as definições de 2010. Cada partido precisa 
mostrar o seu projeto, a sua proposta de governo, as 
suas pré-candidaturas, e permitir que o povo debata 
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e indique. E as alianças partidárias deverão levar em 
consideração a opinião dos setores organizados da 
sociedade. A soberania popular é que decidirá, na-
cionalmente, os rumos do País e de cada Unidade da 
Federação. 

Tenho certeza de que o PT e seus aliados histó-
ricos construirão no Estado do Espírito Santo um for-
te palanque para que a primeira mulher a disputar de 
verdade a Presidência da República, a companheira 
Dilma Rousseff, seja eleita no ano de 2010, e para que 
um projeto democrático e popular seja comandado pelo 
nosso companheiro João Coser, no nosso Estado.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Agradeço a V.Exa.

 A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com profundo pesar que venho a 
esta tribuna comunicar o falecimento, no sábado, 30 de 
maio, da educadora Iracema Brandão de Araújo. 

Nascida em Acari, em 28 de novembro de 1915, 
ficou viúva aos 36 anos de idade. Deixa uma família 
composta por 7 filhos, 12 netos e 19 bisnetos.

Iracema Brandão teve intensa atuação na edu-
cação norte-rio-grandense. Desde muito jovem dedi-
cou-se com afinco à militância educacional, primeiro 
como estudante e a seguir como professora. Integrou 
a primeira turma da Escola Normal de Natal. Formada, 
passou a exercer o magistério nas cidades de Acari, 
São Vicente e Cruzeta. Foi Diretora do Grupo Escolar 
Tomás de Araújo, em Acari. E fundou a Escola Nor-
mal de Acari.

Foi inspetora de ensino, fundou o MOBRAL em 
Natal, fez parte do corpo técnico da Secretaria de 
Educação de Natal, atuou como diretora e professora. 
Fundou e dirigiu durante muito tempo a Associação 
dos Professores do Rio Grande do Norte – APRN, 
núcleo a partir do qual nasceu o Sindicato dos Tra-
balhadores na Educação Pública do Rio Grande do 
Norte – SINTE/RN.

Este é apenas um breve resumo de suas ativida-
des como educadora. Iracema Brandão dedicou a sua 
vida à educação e, portanto, a sua história é parte da 
história da educação em nosso Estado.

Portanto, neste momento de dor, queremos la-
mentar a perda, mas também mandar um abraço fra-
terno às Profas. Ísis Brandão e Ilza, ao Prof. Hudson, 
a Irinha e demais familiares, cuja militância ficará gra-
vada na história do Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Deputado Lupércio Ramos.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (Bloco/PMDB-AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero falar da alegria, da satisfação e do 
orgulho de sermos amazonenses, sentimentos que 
tomaram conta do povo de Manaus no domingo pas-
sado, quando o Comitê Executivo da FIFA anunciou 
que Manaus será a sede amazônica da Copa do Mun-
do de Futebol de 2014. Mais de 30 mil pessoas foram 
aos arredores do estádio para comemorar a escolha 
da nossa cidade.

Manaus foi confirmada e integrará o seleto gru-
po das 12 cidades brasileiras que serão subsedes da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014, que será dispu-
tada no Brasil.

O momento agora é de arregaçarmos as mangas 
e trabalharmos para atingir as metas estabelecidas no 
cronograma do projeto de viabilidade técnica e finan-
ceira, assumidas no termo de compromisso encami-
nhado pelo Governo do Estado do Amazonas à FIFA 
no dia 15 de janeiro.

Com competência e investimentos necessários 
transporemos todos os entraves existentes e solucio-
naremos os problemas urbanísticos, de logística, de 
construção de Centros de Treinamentos, de reforma/
ampliação do Estádio Vivaldão, de transporte e infra-
estrutura, de hotelaria, de proteção e segurança, etc.

Mostraremos ao mundo, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, que é possível conciliar desenvolvi-
mento sustentável com preservação ambiental. Cum-
priremos o compromisso expresso no Caderno de 
Encargos de Manaus, apresentado à FIFA no final do 
ano passado, com a vanguarda na sustentabilidade: 
faremos a “Copa do Mundo Verde”, com a carboneutra-
lização da competição, cuja proposta será viabilizada 
pela Fundação Amazonas Sustentável – FAS.

O que é isso? O povo brasileiro precisa entender. 
A cada tonelada de carbono emitida pelo evento da 
Copa do Mundo de 2014, o Amazonas dará compen-
sação. A partir de agora, entra em vigor um programa 
voltado especialmente para as questões ambientais, 
como compromisso com a FIFA pela realização da 
Copa do Mundo em Manaus, com redobrada atenção 
para a sua política ambiental e novas áreas de preser-
vação do meio ambiente.

Sr. Presidente, Manaus e a sua querida cidade 
de Salvador, com certeza, sentem-se orgulhosas. É um 
momento muito importante. Era o que faltava para que 
Manaus pudesse dar o último salto para a transforma-
ção numa grande metrópole, numa cidade com econo-
mia sólida, com infraestrutura, com programa ambiental 
conforme as exigências do mundo moderno.
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Eu, que iniciei todo aquele trabalho como Se-
cretário de Esportes do Estado do Amazonas, sinto-
me extremamente feliz neste momento, quando vejo 
a minha querida cidade de Manaus incluída entre as 
12 Capitais que vão sediar a Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014.

Ontem o Governador Eduardo Braga já assinou 
a ordem de serviço para a primeira grande obra que 
faz parte do compromisso assumido com a FIFA: a 
construção do nosso complexo turístico e desportivo. 
A obra será iniciada nesta semana, pois a licitação já 
havia acontecido. O Amazonas sai na frente, para cum-
prir o compromisso assumido com a FIFA.

Quero parabenizar daqui o povo do Amazonas e o 
povo da cidade de Manaus e agradecer de forma muito 
especial a Deus e à FIFA, que escolheu Manaus como 
uma das sedes da Copa do Mundo na Amazônia.

Parabéns, Manaus! Parabéns, Amazonas! Para-
béns, povo manauara! Parabéns a todos nós!

Muito obrigado.

 O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, o relato que ora passo a fazer é proveniente das 
informações divulgadas pela Comissão Pastoral da 
Terra de Minas Gerais e dá conta de mais um caso de 
violência e abuso contra trabalhadores rurais.

No Acampamento Vitória da Conquista, do MST, 
nas terras da ex-Usina Ariadnópolis, 32 famílias sem-
terra resistem há 12 anos, tempo em que não ficaram 
paradas e botaram roça de mandioca para garantir a 
sobrevivência. 

O Assentamento 1º do Sul, na ex-Fazenda Ja-
tobá, em Campo do Meio (Minas Gerais), é exemplo 
de como a reforma agrária é viável e necessária. Lá, 
40 famílias de sem-terra, além do direito de acesso 
à terra e à dignidade, produzem 1.600 sacas de café 
por ano, 1.200 litros de leite por dia, dão proteção às 
matas e às nascentes de água e geram mais 180 em-
pregos diretos.

A antiga sede da ex-Usina Ariadnópolis esbanja 
um luxo decadente, com elevador panorâmico, mas a 
terra no entorno evidencia o descumprimento da fun-
ção social da propriedade.

A Usina Ariadnópolis faliu em 1983. Com mais 
de 6 mil hectares de terras ociosas, deve mais de 300 
milhões de reais em dívidas fiscais e trabalhistas. Hoje, 
os testas-de-ferro exploram a massa falida por meio 
do arrendamento das terras. Impedem a realização 
da reforma agrária no imóvel e disseminam ameaças 
frequentes às centenas de trabalhadores que ocupa-
ram o latifúndio.

No dia 18 de maio de 2009, a Justiça de Mi-
nas, com o apoio da Polícia Militar, após vários dias 

de pressão e ameaças aos sem-terra, despejou 123 
famílias de 5 acampamentos. Sofreram despejos 4 
acampamentos do MST: Sidney Dias, Irmã Dorothy, 
Tiradentes e Rosa Luxemburgo; e 1 acampamento 
organizado pela FETAEMG.

Segundo nota da Polícia Militar, a tropa compre-
endia 210 policiais militares, fortemente armados com 
revólveres, metralhadoras, helicópteros etc.

Em Campo do Meio está em curso uma disputa 
por território. De um lado, latifundiários do café, fazenda 
do atual Prefeito, testas-de-ferro da ex-usina, grandes 
plantações de sorgo e tomate; do outro lado, sem-terra 
do MST lutando por reforma agrária, por agricultura 
familiar agroecológica.

Durante a ação de despejo, a região se transfor-
mou num campo de batalha contra os trabalhadores: 
helicóptero, cachorros, cavalaria, 3 UTIs móveis, ca-
minhão do Corpo de Bombeiros, ônibus de policiais, 
atirador de elite e dezenas de policiais de operações 
especiais da Tropa de Choque.

Durante a ação de despejo, muitas crianças en-
tregaram flores aos policiais e mostraram cartazes pe-
dindo paz e apenas um pedacinho de terra. As crianças 
acabaram chorando muito, juntamente com mães e 
avós, quando foram enxotadas de seus barracos e ao 
se verem cercadas por tamanho aparato bélico.

No frio do Sul de Minas Gerais, apreensivos, 
os sem-terra pensaram se deviam ou não enfrentar 
o aparato de guerra da Polícia Militar mineira. As 123 
famílias sem-terra desistiram de enfrentar a truculên-
cia da PM e saíram escoltadas pelo helicóptero, com 
policiais apontando metralhadoras para elas. A Justiça 
não determinou o local que deveria recebê-los, mes-
mo estando os trabalhadores há mais de 11 anos na 
posse da terra.

A mando do Coronel Guimarães, tratores com 
arados e patrolas da Prefeitura de Campo do Meio 
destruíram as lavouras dos sem-terra, dos 4 acampa-
mentos. As máquinas foram operadas por funcionários 
dos testas-de-ferro da ex-usina.

A irracionalidade da medida pode ser confirmada 
na destruição de lavouras de arroz, feijão, mandioca, 
milho, laranja, abacate e hortaliças. Estima-se que 
seriam colhidas 1.600 sacas de feijão (laudo da EMA-
TER), 4 toneladas de melancia, 4 mil pés de mandio-
ca e grande plantação de milho, todos já no ciclo de 
colheitas.

A truculência não ficou restrita às plantações: 
passaram o trator com arado em cima de chiqueiro, 
triturando porcos vivos – inclusive uma porca prenha 
-, mataram cachorros a tiros e abandonaram outros 
animais soltos na imensa área. As cercas de arames 
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foram também destruídas pelos tratores da Prefeitura 
de Campo do Meio.

A destruição não poupou sequer as árvores nati-
vas replantadas pelos trabalhadores no latifúndio.

Derrubaram todos os barracos, muitos cobertos 
com telhas e feitos à base de cimento e tijolos, sem 
deixar qualquer possibilidade de utilização.

O Sr. Sebastião, despejado do Acampamento 
Sidney Dias, 65 anos de idade, desabafou chorando: 
“Nós não somos burros, idiotas. Somos inteligentes. 
Somos honestos. Eis aqui minhas mãos calejadas. 
Queremos viver trabalhando, mas com dignidade, não 
como escravos. Por isso jamais arredaremos o pé da 
luta pela reforma agrária”.

“Peço a todos os companheiros e companheiras: 
não desistam. Vamos continuar a luta até conseguirmos 
desapropriar este latifúndio da ex-Usina Ariadnópolis. 
Por esse ideal doaremos a nossa vida”, conclamava 
o Sr. João.

“É um desaforo o que fizeram conosco. A gente só 
quer trabalhar e viver em paz. Será que não tem lei que 
proíbe arrancar com o trator árvores de lei que a gente 
tinha plantado? Dizem que nós não podemos cortar 
nenhuma árvore. É proibido. Por quê eles podem?” – 
questionou D. Juvelina, de 72 anos de idade.

Nem o barraco que acolhia 23 jovens e adultos 
do curso de alfabetização, em convênio com o PRO-
NERA – Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária foi poupado. Ali funcionava também a Ciranda 
Infantil.

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil, 
impõe aos governos a obrigação de “utilizar todos os 
meios apropriados para promover e defender o direi-
to à moradia e proteger contra despejos forçados”. 
Onde está o respeito a este Pacto, que é direito fun-
damental?

O Sr. João, falando em nome dos despejados, 
ponderou: “É através da produção de alimentos que 
a roda da engrenagem da sociedade gira. Não é atra-
vés de carros e etanol. Precisamos matar a fome do 
povo com alimentos e não a fome dos carros que pede 
etanol. Por isso, jamais desistiremos da luta pela re-
forma agrária”.

As futuras gerações têm direito a uma sociedade 
sustentável. Deixar para as próximas gerações terra 
arrasada é um crime hediondo.

Centenas de acampados do MST estavam de-
baixo da lona preta há mais de 11 anos nos acampa-
mentos do grande latifúndio da ex-Usina Ariadnópolis, 
que não cumpre função social. Pela sexta vez foram 
despejados, mas não desistirão da luta, enquanto não 
virem raiar no horizonte a verdadeira reforma agrária. 

Acusam os 3 Poderes – Executivo, Legislativo e Judi-
ciário – de não realizarem a reforma agrária e de colo-
carem as famílias sem-terra na iminência de mais um 
massacre em Minas Gerais.

Todas as pessoas de boa vontade, que primam 
pela justiça, exigem que o Presidente Lula assine sem 
mais tardar o decreto de desapropriação por interesse 
social da Fazenda Ariadnópolis, em Campo do Meio, 
Minas Gerais, nos termos da Lei nº 4.132/62 (Proces-
so nº 54170005006/0644). Somente com a desapro-
priação das terras da ex-usina a paz, como fruto de 
justiça, estabelecer-se-á na região.

Exigimos do Governador de Minas Gerais, Aécio 
Neves, a indenização das lavouras destruídas na ação 
da Polícia Militar.

Exigimos do Ministério Público de Minas Gerais a 
punição do Coronel Guimarães e de todos os excessos 
cometidos pelos policiais, que agiram com truculência 
e covardia contra os indefesos sem-terra.

Exigimos, principalmente, a apuração dos crimes 
praticados pelo Prefeito de Campo do Meio, Vilson Ro-
drigues Pereira, do PSDB, que usou o Poder Municipal 
contra o interesse dos munícipes, inclusive impedindo 
as crianças de irem à escola, para ceder os ônibus 
escolares para a desocupação da área. (Comissão 
Pastoral da Terra – Minas Gerais).

Esse era o teor do meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, cuja transcrição nos Anais da Casa peço a 
V.Exa. que autorize.

 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
galerias, imprensa, nós do PT do Maranhão conquis-
tamos, na eleição passada, 9 Prefeituras. A Prefeitura 
mais importante que o PT do Maranhão reconquistou, 
ou manteve, é a de Barreirinhas.

Barreirinhas é o município mais importante da 
região dos Lençóis Maranhenses, é a Capital dos Len-
çóis. Essa região é promissora, não só pelo turismo, 
mas também e principalmente porque agora iniciou-se 
a exploração de gás e petróleo.

Na eleição de 2004, lançamos a candidatura para 
Prefeito do Dr. Miltinho, advogado, que venceu as elei-
ções derrotando a família Sarney. Lá para Barreirinha 
foram o Senador Sarney, o Senador Edison Lobão e 
a Senadora Roseana Sarney, mas ganhamos as elei-
ções vencendo Albérico Filho, hoje Deputado Federal, 
sobrinho do Senador Sarney.

Em 2008, o embate foi novamente entre Dr. Mil-
tinho, do PT, e Albérico Filho, do PMDB. Fizeram de 
tudo para que Dr. Miltinho não fosse candidato. Man-
daram um juiz de outra Comarca para impedi-lo de ser 
candidato. Foi uma guerra jurídica. Ao final, vencemos 
no Tribunal Superior Eleitoral, e Dr. Miltinho conseguiu 
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candidatar-se. Ganhamos as eleições, derrotando no-
vamente Albérico Filho, sobrinho do Senador Sarney.

O Deputado Albérico Filho divulgava que Miltinho 
jamais assumiria a Prefeitura. Mandaram outro juiz, de 
outra Comarca, para Barreirinhas, a fim de impedir que 
Dr. Miltinho fosse diplomado e assumisse o mandato. 
E, assim, o juiz designado, Luís Carlos Nunes Freire, 
impugnou o registro de Dr. Miltinho, não permitindo a 
sua diplomação.

O Dr. Miltinho foi ao Tribunal Regional Eleitoral e 
conseguiu uma liminar do Juiz Federal, Dr. Carlos Ve-
loso. Em seguida, o juiz marcou a data da diplomação 
e convocou o Prefeito eleito. Meia hora antes da diplo-
mação, modificou a sua sentença, desrespeitando o 
Juiz Federal do TRE, cassou novamente o diploma do 
Prefeito e mandou convocar o segundo colocado. 

Na sessão, o juiz apresentou 2 diplomas que ha-
via mandado fazer anteriormente: um para o primeiro 
colocado, o Prefeito do PT; outro para o segundo co-
locado. Como houve grande confusão, não pôde di-
plomar o segundo colocado e acabou diplomando Dr. 
Miltinho. A partir daí, ocorreu uma guerra de liminares 
no Tribunal Regional Eleitoral.

Resultado da história: acabou sendo empossada 
a Presidenta da Câmara Legislativa. Não foram empos-
sados nem o Prefeito eleito, o que seria o esperado, 
nem o segundo colocado. 

Sr. Presidente, estamos no mês de junho. Há 1 
mês, o Tribunal Regional Eleitoral, ao apreciar o recur-
so do Dr. Miltinho, anulou a sentença do juiz, mas não 
mandou empossar o Prefeito eleito, o que seria correto. 
Se a sentença do juiz é nula, a consequência natural 
seria a posse do Prefeito do PT no mês de maio. Mas 
não! O Tribunal Regional Eleitoral manteve a Presidenta 
da Câmara à frente da Prefeitura e determinou que o 
juiz decidisse se empossava ou não o Prefeito. O Pre-
feito eleito do PT solicitou ao juiz que lhe garantisse 
a posse. O Juiz da Comarca, desta vez, declarou-se 
incompetente e remeteu o processo ao TRE. E conti-
nua empossada a Presidenta da Câmara, depois de 
6 meses, sem ter sido eleita. 

Hoje, o jornal O Estado do Maranhão, de proprie-
dade da família Sarney, informa que o juiz que cassou 
um Prefeito lá atrás – de forma incompetente – tornou 
a cassar outro Prefeito. 

No Maranhão, o Senador José Sarney – e quando 
falamos isso não o fazemos por pirraça – cassou Capi-
beribe e cassou o Governador Jackson. E o grupo do 
Senador cassou também o Juiz Jorge Moreno, porque 
garantiu registro de nascimento a todas as pessoas 
pobres do Município de Santa Quitéria do Maranhão. 
O Juiz Jorge Moreno foi cassado porque garantiu aos 
pobres o direito de ter registro de nascimento! Agora, 

é cassado um Prefeito do PT, para que seja garantido 
a um sobrinho do Senador José Sarney o cargo de 
Prefeito de Barreirinhas.

É uma vergonha o que está acontecendo no Ma-
ranhão! No Maranhão, não adianta mais ser eleito. No 
Maranhão, estão invertendo a matemática, Deputado 
Marcelo Itagiba. O Senador José Sarney teve a capaci-
dade de inverter a matemática: o primeiro é o segundo! 
Não adianta mais, para ninguém no Maranhão, ganhar 
a eleição. Basta ficar de tocaia, espiando por trás da 
moita, ser o segundo colocado, pegar um bom advo-
gado, forjar provas, ter amizades nos tribunais; assim 
o segundo colocado se transforma em primeiro. 

Portanto, fica registrado o meu protesto. O Pre-
feito de Barreirinhas, o município mais importante 
do Maranhão, é do PT, mas está impedido de tomar 
posse, depois de 6 meses. Simplesmente deixará o 
mandato para Albérico Filho, sobrinho do Senador 
José Sarney. 

Haja paciência!
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero fazer referência hoje a uma reportagem do 
jornal Folha de S.Paulo que trata da democratização 
das verbas de publicidade do Governo Federal, par-
ticularmente no período do Presidente Lula. A repor-
tagem demonstra muito bem o quanto se avançou na 
distribuição dos recursos de publicidade no Governo 
Federal. Vimos que o número saltou de 499 veículos 
de comunicação, em 2003, para 5.297. 

Quero também fazer referência à importante 
atuação da Frente Parlamentar em Apoio e Fortaleci-
mento da Mídia Regional nesse processo, comandada 
num primeiro momento pelo Deputado Vignatti e agora 
presidida pelo Deputado André Vargas. Essa Frente 
Parlamentar foi fundamental para que houvesse essa 
democratização. É uma democratização necessária 
porque, na maioria das cidades, o que chega é o jor-
nal local, a rádio local. Se verificarmos o número de 
jornais da chamada grande imprensa que chegam às 
cidades do interior, veremos que é minúsculo, ridículo, 
porque o que vale mesmo é a imprensa local, seja o 
rádio, seja o jornal, seja a televisão.

Então, é importante dizer que essa foi uma po-
lítica de reforço. Muito nos estranha ver jornais que 
protestam contra isso. Jornais da grande imprensa re-
clamam exatamente dessa distribuição das verbas de 
publicidade, por haver essa democratização. Por quê? 
Porque não aceitam abrir mão de recurso que deveria 
ser distribuído em todo o Brasil. 

O que alegam esses jornais? Que os jornais da 
mídia regional, os jornais da imprensa local, são mais 
suscetíveis à influência política do Governo Federal. 
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Ora, isso é uma mentira deslavada! Os órgãos da im-
prensa regional têm autonomia, independência políti-
ca, e não vão se submeter a determinada corrente de 
opinião simplesmente porque receberam o anúncio. 

Daí por que quero protestar contra esses editoriais 
de jornais que combatem uma política justa, uma polí-
tica necessária, uma política de reforço e diversificação 
da nossa mídia. Não queremos ter um único canal de 
televisão, um único jornal, uma única revista. Quere-
mos possibilitar no Brasil a divulgação de opiniões as 
mais diversas nos Estados e nos Municípios. 

Por isso, a Frente Parlamentar em Apoio e For-
talecimento da Mídia Regional tem atuado fortemente 
nesta Câmara, com participação inclusive de Senado-
res, e tem ido às estatais, à SECOM, aos Ministérios, 
para que haja distribuição das verbas.

Vamos continuar batalhando para que seja mais e 
mais distribuída essa verba. Vamos inclusive lutar contra 
as agências de publicidade do Governo que querem 
limitar essa distribuição. Vamos debater com o Tribunal 
de Contas da União, que também impõe restrições. 
Vamos, sim, democratizar essas verbas, necessárias 
para o Brasil crescer e se desenvolver.

Queremos que, em cada cidade do País, haja 
um jornal e uma rádio fortes e que expressem o pen-
samento da população, que sejam órgãos de divulga-
ção da cultura local e de incentivo à participação dos 
habitantes.

Por isso, Sr. Presidente, elogiamos a política de 
comunicação social do Governo do Presidente Lula, 
que é correta, justa e necessária e que conta com o 
apoio da Frente Parlamentar da Mídia Regional.

Obrigado.

 O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho a esta tribuna fazer, já pela segunda vez, o registro 
do rompimento da Barragem Algodões I, no Piauí, em 
razão do excesso de chuvas, com grande repercussão 
no Brasil e no mundo.

A barragem, concluída em 2000, nunca havia 
sangrado. Neste ano, transbordou e rompeu a parede 
do sangradouro, com consequências dramáticas para 
os habitantes que residiam abaixo dela. 

Foram registrados oficialmente 8 mortos, mas ain-
da há desaparecidos. Hoje, na cidade de Cocal, será 
realizada missa de sétimo dia em memória das vítimas 
dessa violenta ocorrência climática que se abateu sobre 
o Piauí, com grandes consequências para a economia 
dos Municípios de Cocal e de Buritis dos Lopes.

O Governo do Estado associou-se a esse sen-
timento de dor e mobilizou toda a sua máquina para 
atender as vítimas do transbordamento de água da 
barragem. Agora, está empenhado em restabelecer, 

se assim entender a comunidade, a parede da barra-
gem e, acima de tudo, em atender imediatamente a 
população com moradias novas, uma vez que nada 
sobrou. Além do atendimento àqueles que perderam 
tudo no acontecimento.

Sr. Presidente, quero também fazer outro registro. 
Ontem à noite, estive na cidade de Matias Olímpio, no 
norte do Estado, para participar das comemorações 
dos 55 anos de fundação daquele município.

Matias Olímpio foi fundado por Francisco Augusto 
Maia, com a participação do ex-Governador à época, 
Deputado João Clímaco de Almeida. O Município, que 
tem crescido muito, foi 3 vezes administrado por Fran-
cisco Augusto Maia, depois, também por 3 vezes, por 
seu filho, Augusto César Maia, e agora por seu segun-
do filho, Edísio Maia, o Fogoió.

Lá, vi o entusiasmo e a alegria daquele povo ao 
participar da festa de mais um aniversário da fundação 
desse importante Município da região norte.

Quero transmitir meu abraço fraterno ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito, ao ex-Prefeito, aos Vereadores, a todos 
que comigo estiveram ontem naquela comemoração.

O terceiro registro, Sr. Presidente, é para mani-
festar nossa alegria pelo crédito, no final da semana 
passada, dos recursos indevidamente retidos pela 
União, no valor de 680 milhões de reais, dos impos-
tos compartilhados entre União, Estados e Municípios. 
Quase todos os depósitos eram judiciais, do IPI e do 
Imposto de Renda, que a União transformava em re-
ceita para si própria, mas não dividia com Estados e 
Municípios. Isso aconteceu no espaço de 10 anos. 
Ninguém reclamou, e nada aconteceu. A União ficava 
com todos esses recursos. 

E nós, na Comissão de Finanças e Tributação, 
vigilantes todos os meses dessas transferências cons-
titucionais, identificamos retenções indevidas e, por 
ação da Comissão de Finanças e da Subcomissão 
de Assuntos Municipais, fizemos pagar, no fim do ano 
passado, 785 milhões aos entes federados, Estados e 
Municípios, e, no final da semana, nos dias 26, 27 e 28, 
mais 680 milhões. Essa não é aquela compensação 
prometida pelo Governo, não. É dinheiro que pertencia 
a Estados e Municípios e que foi indevidamente retido 
pela União no espaço de 10 anos. 

Esse dinheiro chegou quando Prefeitos e Go-
vernadores vivem um momento difícil. Eles puderam 
utilizá-lo para aquelas medidas emergenciais, princi-
palmente, lá no Piauí, onde há uma crise sem prece-
dentes, que assolou o nosso Estado. 

Devo dizer também, Sr. Presidente, que nós con-
tinuamos vigilantes, uma vez que a União, por meio 
do Ministério da Fazenda, elaborou a Portaria nº 232, 
que autoriza que esses repasses sejam feitos provi-
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soriamente. E nós vamos atrás dos recursos definiti-
vos, uma vez que o provisório, se não reclamado, vira 
definitivo, e nós precisamos de que o definitivo seja 
real, e não estimado, como aconteceu com essas 
transferências.

E vamos também atrás, Sr. Presidente, de ou-
tras retenções. É a oitava vez que identificamos 
retenção indevida no espaço de 4 anos. Ao fazer 
isso, estamos cumprindo com nossa obrigação de 
representar o povo brasileiro e defendê-lo aqui no 
Congresso Nacional. 

Muito obrigado.

 O SR. MANOEL SALVIANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, morreu ontem, dia 1º de 
junho, o Presidente do Instituto do Câncer do Ceará, 
Haroldo Juaçaba. Ele tinha 90 anos, estava internado 
e sofreu insuficiência respiratória. Foi um dos funda-
dores da Faculdade de Medicina da Universidade Fe-
deral do Ceará.

Haroldo Juaçaba nasceu em 31 de março de 
1919, em Fortaleza. Quando jovem, estudou no Co-
légio Cearense do Sagrado Coração, onde concluiu o 
segundo grau, em 1934. Seis anos depois, graduou-se 
médico pela Faculdade Nacional de Medicina da Uni-
versidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Fez residência 
médica no Riverside Hospital, Kentucky, Estados Uni-
dos, no setor de Cirurgia Geral, sob a orientação Dr. E. 
Jackson, e especializou-se em cirurgia e cancerologia, 
com participação em cursos ministrados pelo Colégio 
Americano de Cirurgiões. 

Educador nato, foi professor da Terceira Cadei-
ra de Clínica Cirúrgica e de Anatomia Topográfica da 
Faculdade de Medicina do Ceará, e de Anatomia, na 
Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo. Ainda 
como educador, coordenou o Internato em Cirurgia 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará e a Residência Médica em Cirurgia do Hos-
pital das Clínicas. 

Considerado por muitos o precursor da cancero-
logia no Estado, Haroldo Juaçaba foi responsável pela 
implantação da Residência em Medicina Preventiva 
e Social, no Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social, o INAMPS, e do primeiro Ban-
co de Sangue de Fortaleza, na Casa de Saúde César 
Cals, juntamente com os médicos José Carlos Ribeiro 
e José Banwart Bezerra. 

Haroldo Juaçaba tem uma produção diversificada 
de artigos sobre Medicina e educação, contando com 

mais de 60 trabalhos publicados. Sua visão humanista, 
focada na assistência ao doente e no ensino profis-
sionalizante, pode ser resumida no lema que adotou: 
Importa fazer o bem.

 O SR. EUDES XAVIER – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero registrar nos Anais desta Casa 
a alegria da sociedade cearense em ser umas das 12 
cidades brasileiras que receberão a Copa do Mundo 
2014, segundo anúncio oficial da FIFA neste domingo, 
em Nassau, nas Bahamas.

Sabemos que o futebol representa um grandio-
so símbolo do povo brasileiro. O futebol é uma paixão 
nacional e um instrumento de inclusão social. Por 
isso, o Brasil está unido para fazer uma grande Copa 
do Mundo. 

Percebemos que o anúncio oficial de que Forta-
leza será sede da segunda Copa do Mundo realizada 
no Brasil provocou uma onda de euforia na socieda-
de cearense, porque representa uma conquista para 
a economia do Ceará, além de ser uma oportunidade 
para mostrar as belezas do Estado ao mundo. A rea-
lização do grandioso evento garante a concretização 
de projetos que beneficiarão a cidade e deixarão um 
legado para o futuro.

Quando tratamos de legado para o futuro, es-
tamos reconhecendo o valor de sediar uma Copa do 
Mundo e o que isso significa em melhorias para a ci-
dade, uma vez que serão realizadas grandes obras e 
mudanças urbanas significativas, no intuito de adaptar 
a cidade às exigências que um evento desse porte traz. 
Em contrapartida, são muitos os benefícios a serem 
obtidos com tais esforços.

Os fortalezenses comemoram de maneira ra-
diante esse prestígio e estarão dispostos a interagir 
com o mundo, demonstrando toda a sua receptividade, 
hospitalidade, humor, além de outras características 
marcantes desse povo, assim como serão exímios em 
compartilhar com o mundo inteiro essa cultura viva 
que está presente na vida dos cearenses e do povo 
nordestino de maneira geral. 

Nessa perspectiva, a todos deixo registrado que 
é com grande satisfação que a nossa Capital recebe-
rá esse significativo evento. Desde já afirmo que não 
serão negados esforços para que tal evento ocorra 
com relevante êxito. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Natan Do-
nadon. 

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna falar do início das obras de 
construção da Escola Técnica Federal, em Vilhena.

Essa obra faz parte de um programa do Presi-
dente Lula, por meio do Ministério da Educação. A 
construção da nova Escola Técnica representa um 
salto qualitativo na educação em todo o Estado de 
Rondônia. Ela trará importante benefício para Vilhena 
e toda a região. 

Rondônia está entrando em uma nova fase de 
desenvolvimento, o que pode levar o Estado ao topo 
da economia nacional. Precisamos qualificar profis-
sionalmente a população para atender a demanda de 
mercado e melhorar a qualidade de vida. Acredito que 
Vilhena e região estarão inseridas nesse contexto.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Di-
retor-Geral da Escola Técnica Federal de Rondônia – 
ETFRO, Raimundo Vicente Jimenez; aos técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED; à Gerên-
cia do programa de implantação das escolas técnicas 
do Ministério da Educação; e ao Presidente Lula, que, 
com sua sensibilidade, criou esse programa.

Com a construção das obras, as cidades de Vi-
lhena, Ji-Paraná e Ariquemes receberão uma unidade 
descentralizada da ETFRO, que será gerida por meio 
de uma central instalada na Capital do Estado. O Go-
verno Federal pretende transformar essa escola em 
um instituto federal de tecnologia – em outras palavras, 
em uma universidade que oferece cursos tecnológicos. 
Nesse caso, as escolas instaladas no interior serão 
transformadas em campi da universidade.

Dezenas de pessoas – a maioria ligada à área 
de educação – estiveram presentes na solenidade de 
lançamento da pedra fundamental da Escola Técnica 
de Vilhena. O fato deixou-me extremamente feliz, até 
porque fui um dos Parlamentares que buscaram essa re-
alidade e participaram diretamente dessa conquista. 

O campus de Vilhena do Instituto Federal de Tec-
nologia de Rondônia atenderá inicialmente 300 alunos 
em 3 cursos técnicos e 2 cursos superiores. Ele deve 
entrar em funcionamento a partir do próximo ano. 

A escolha dos cursos foi feita por meio de pes-
quisa junto à sociedade organizada de todos os Mu-
nicípios do Cone Sul, com formulários individuais e 
focus group.

Inicialmente a escola oferecerá Curso Técnico 
em Informática, direcionado para desenvolvimento de 
softwares; Curso Técnico em Edificação Civil; e Cur-
so Técnico em Eletromecânica. Os cursos superiores 

serão: Gestão de Agronegócio e Licenciatura em Ma-
temática. 

A aérea onde será construída a escola (80 mil 
metros quadrados) foi doada pelo ex-Prefeito Melki 
Donadon e pelo empresário Artur Frozoni, dono da 
Guaporé Tratores, atendendo a um pleito feito por mim. 
O total do investimento, nessa primeira fase da obra, 
será de R$ 5.250.000,00.

Com grande alegria, agradeço ao Presidente Lula 
o início das obras de construção da Escola Técnica 
Federal, que faz parte da expansão de rede da educa-
ção no País. Essa escola será de grande importância 
para a região de Vilhena, do Cone Sul, enfim, para o 
Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, proveito para parabenizar o Vilhe-
na Esporte Clube – VEC, que foi campeão no último 
final de semana.

Muito obrigado.

A SRA. SOLANGE AMARAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
manifestar – faço-o, certamente, em nome de todo o 
Congresso Nacional e de todos os brasileiros – nossa 
consternação pelo acidente ocorrido com um avião da 
Air France, que decolou do Rio de Janeiro. 

Morreram muitos brasileiros e pessoas de outros 
países. Refiro-me especialmente ao jovem Marcelo Pa-
rente, Chefe de Gabinete do Prefeito Eduardo Paes, 
que ia com sua esposa para Paris. O Rio de Janeiro 
perde um quadro qualificado.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a todos os Deputados que se encontram nesta 
Casa que assinem comigo, com base no art. 117 do 
Regimento Interno, uma moção de repúdio à Justiça 
Federal do Rio de Janeiro, principalmente à 16ª Vara 
Federal, em função do abuso e da arbitrariedade que 
estão praticando ao determinarem a expatriação de um 
brasileiro, o menino Sean, que hoje se encontra no seio 
de sua família, no Rio de Janeiro. Querem que ele vá 
morar com o pai, com quem jamais conviveu.

Esse menino já está no Brasil há mais de 4 anos 
e não pode ser retirado do País dessa forma violenta. 
Ele já expressou por diversas vezes e em diversos mo-
mentos, inclusive perante psicólogos judiciais, o seu 
desejo de aqui permanecer, como brasileiro que é.
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Sr. Presidente, espero que esse manifesto seja 
assinado por todos os Parlamentares, para que asse-
guremos a permanência desse menino no Brasil, junto 
com sua família, que verdadeiramente deseja criá-lo. Ela 
tem como dar a ele um bom futuro, uma boa educação, 
enfim, tudo o que uma criança normal necessita.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a realização da Festa do Divino no Município 
de Alcântara, Maranhão.

Alcântara foi fundada em 1648 e proporciona 
para o Maranhão enorme potencial turístico. Ao lado 
de São Luís, é a cidade mais representativa, em ter-
mos de monumentos históricos.

Quero parabenizar o Prefeito Soares, de Alcân-
tara, a ex-Prefeita Heloísa, todos os Vereadores e or-
ganizadores, pela belíssima festa que ocorreu nesse 
final de semana. Neste ano ela contou de novo com a 
presença de um ilustre participante, o mesmo dos úl-
timos 30 anos – só no ano passado, por motivo de do-
ença, ele não participou da festa: o Deputado Estadual 
Manoel Ribeiro, juntamente com a sua comitiva.

Quero parabenizar todos os alcantarenses por 
essa magnífica festa. A edição de 2009 foi muito gran-
diosa, pois foi o Ano do Imperador.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho hoje à tribuna para comentar o desconhecimento 
de muitos sobre a importância dos investimentos do 
Governo Federal na mídia regional deste País. Contra-
pondo as divulgações recentes, que querem concentrar 
a comunicação oficial e os investimentos federais em 
poucos grupos de comunicação, eu quero dizer, na 
condição de membro e ex-presidente da Frente Par-
lamentar da Mídia Regional, cargo que entreguei no 
dia 20 de maio ao Deputado André Vargas, que ainda 
estamos engatinhando para tornar o nosso slogan uma 
realidade: levar o Brasil ao Brasil inteiro.

Finalmente, podemos falar em início da democra-
tização da informação, em quebra de comportamento 
do próprio Governo de que a informação oficial tem que 
ser apenas para as grandes cidades, circular somente 
nas capitais, uma certa mania de que a comunicação 
fosse feita entre o eixo Rio-São Paulo. 

Afinal, quero perguntar a V.Exas., qual é a im-
prensa, a mídia, que o pequeno agricultor da minha 

cidade, Chapecó, no oeste catarinense, busca para se 
informar diariamente? Que programa ele ouve às 5, 6 
horas da manhã, quando se levanta e leva o seu rádio 
a pilha no caminho pra roça? V.Exas. sabem qual é o 
jornal do meio-dia que os trabalhadores de Chapecó 
e de outras cidades do interior deste País costumam 
acompanhar enquanto almoçam? Eles assistem ao jor-
nal que mostra as notícias da cidade em que moram, 
ouvem o rádio que divulga as vagas de emprego do seu 
Município, abrem o jornal que diz o que o Prefeito está 
fazendo, o que os Vereadores estão votando. Veículos 
que mostram as notícias do trânsito, dos acidentes e 
das pessoas que eles conhecem. 

E mais, nós podemos não saber quem é o locu-
tor do programa mais popular do nosso Município, do 
apresentador ou do dono do jornal, que prepara as 
notícias diariamente ou semanalmente, mas o peque-
no produtor familiar sabe, assim como sabem a mãe, 
a dona de casa, os trabalhadores do comércio, da in-
dústria, os jovens, os empresários e, principalmente, 
os Vereadores e o Prefeito municipal.

Essa proximidade com o público, Srs. Deputados, 
ouvintes e telespectadores, é a forte característica da 
própria essência jornalística, ao lado de outras como 
atualidade, relevância social, credibilidade, como bem 
sabem os profissionais da comunicação. E o direito de 
estar informado é de todos os cidadãos, assim como é 
dever do Estado comunicar bem e para todos as ações 
que competem ao Estado Brasileiro desenvolver para 
melhorar a vida do povo. É direito dos brasileiros co-
nhecer os programas sociais do Governo; saber so-
bre a liberação do dinheiro para ajudar a enfrentar a 
estiagem, como acontece com o sul do País; saber as 
datas de vacinação dos idosos para combater a gripe; 
saber o que vai mudar com as obras do PAC em seu 
Estado e poder ler sobre como estamos enfrentando 
a crise mundial. 

Ignorar o papel desses veículos locais e regionais 
é o mesmo que ignorar a força propulsora de desen-
volvimento que geram as pequenas e médias cidades 
brasileiras. Prova disso, Sras. e Srs. Deputados, é o 
último dado da geração de empregos divulgados neste 
mês de maio – das 106 mil novas vagas, a maioria foi 
gerada no interior do País. 

Desde que fundamos a Frente da Mídia Regio-
nal, em 2007, nós conseguimos mobilizar a socieda-
de, fazer com que o Brasil pudesse conhecer o papel 
importante que a mídia regional tem e convencemos 
o Governo disso. Hoje, os veículos de comunicação 
do interior possuem certidão de nascimento, existem 
e são reconhecidos dentro do Governo Federal. 

Para entregarmos a carteira de identidade a es-
ses veículos, ainda precisamos caminhar mais. Afinal, 
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o percentual de investimentos de publicidade do Go-
verno Federal na mídia regional ainda é muito pequeno 
em comparação com os grandes veículos nacionais. 
O primeiro anúncio do Governo nos jornais do interior 
desde o início do ano, por exemplo, foi publicado na 
semana passada, com a divulgação das obras do PAC. 
Uma publicação nos últimos 5 meses.

Mesmo assim, estamos no rumo certo. Chamamos 
a atenção para esse fato. Convencemos o Governo e o 
setor privado, que também percebe que o Brasil cresce 
de forma organizada no interior também. A classe C tem 
aumentado muito no interior do Brasil, assim como tem 
aumentado o poder de consumo, portanto temos que 
aumentar o poder de comunicação diretamente ligado 
aos fatores de desenvolvimento de uma nação. 

Fazer um Cadastro Único de todos os veículos 
de imprensa deste País, para que pequenos e gran-
des jornais, rádios e TVs possam ter o Governo como 
cliente. Trata-se de uma política de comunicação, mas, 
antes de tudo, uma política de geração de emprego 
e de fortalecimento do Estado Democrático de Direito 
por nós buscado neste Parlamento e por nós usado 
em discursos inflamados quando da defesa de nos-
sos ideais. 

Ao todo, 5.297 veículos já foram cadastrados. E 
a SECOM trabalha no cadastro de cidades com mais 
de 50 mil, e nos Municípios menores, com 20 mil mo-
radores, assim como já aconteceu com as grandes ci-
dades e aquelas acima de 100 mil habitantes, porque 
todas fazem mídia regional, mesmo as capitais, que 
também possuem jornais de bairros. 

Por fim, não houve aumento expressivo no valor 
gasto em comunicação do Governo, mas mudança 
de estratégia. Grandes veículos de alcance nacional 
passaram a receber um pouco menos. A diferença 
foi para pequenas rádios e jornais do interior. Então, 
sem dúvida nenhuma, o Brasil está crescendo de for-
ma ordenada. 

E como nós temos o lema da Frente Parlamen-
tar: O Brasil no Brasil Inteiro, não tenho dúvida de que 
esse resultado tem sido expressivo e cada vez mais 
vamos começar a colher os frutos. Isso porque temos 
um Presidente que pratica outro olhar sobre as rádios 
do interior, os jornais das pequenas cidades e as TVs 
regionais. 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna saudar o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o Ministro Reinhold Ste-
phanes, que buscaram aperfeiçoar, por intermédio do 
Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009 e a exemplo do 
que fizeram em planos anteriores, os instrumentos 
de política agrícola e adequá-los ao comportamento 

dos mercados interno e externo e do cenário macro-
econômico, sempre em conformidade com as demais 
políticas públicas. 

O objetivo do plano é assegurar níveis apropria-
dos de amparo ao setor que garantam seu crescimento 
sustentável. O crescimento da economia mundial nos 
últimos anos segue na mesma direção da ampliação 
do consumo de alimentos. Em razão dessa conjuntu-
ra, as expectativas são de continuidade da diminuição 
dos estoques e de crescimento da produção inferior 
às necessidades de consumo. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que 
produz o suficiente para abastecer a demanda interna 
e, ao mesmo tempo, é o que mais cresce no que diz 
respeito à geração de excedentes, ocupando, assim, 
posição privilegiada e estando preparado para transfor-
mar a nova conjuntura de alta demanda por alimentos 
e maior cotação em oportunidade. 

Foi nisso que o Governo Federal pensou quando 
criou o Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009. É real-
mente importante priorizar as condições de aprovei-
tamento desse cenário e dar suporte para que a meta 
seja atingida, estimulando a expansão da produção 
agropecuária, intensificando o apoio à produção e à 
comercialização de alimentos e formando estoques de 
segurança. De igual modo, é preciso melhorar a liqui-
dez do produtor rural, reduzir o impacto do aumento do 
custo de produção, incentivar a recuperação de áreas 
degradadas, adotar sistemas sustentáveis de produção 
e manejo, ampliar a cobertura do seguro rural com fer-
ramentas de gestão de risco e, finalmente, aumentar 
os investimentos em infraestrutura.

Para atingir esses objetivos, nobres colegas, o pla-
no contempla medidas como reestruturação da dívida 
agrícola, expansão do volume de recursos do crédito 
rural, aumento dos recursos destinados ao Programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural e fortale-
cimento da média agricultura por meio de alterações 
no Programa de Geração de Emprego e Renda Rural 
(PROGER Rural). 

Porém, apesar dos avanços, o setor agropecuário 
enfrenta acentuadas restrições de logística e transpor-
te. Assim, as obras do PAC se tornaram imprescindí-
veis para a solução da questão estrutural, pois uma 
infraestrutura eficiente de estradas, ferrovias, hidro-
vias e portos garante o escoamento das safras para 
os mercados interno e externo, dando condições de 
competitividade e de obtenção de lucro para o setor 
agropecuário. 

No meu Estado de Santa Catarina, estão 2 dos 
maiores portos do País em movimentação de carga: 
São Francisco do Sul e Itajaí, sendo que o último so-
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freu severas avarias em razão das chuvas de novem-
bro de 2008. 

Quero também registrar, Sr. Presidente, que, no 
dia 27 de abril passado, tive a felicidade de participar 
da assinatura da ordem de serviço do projeto executivo 
para a duplicação da BR-470. Essa rodovia, o principal 
eixo de escoamento da produção industrial catarinense 
com destino aos Portos de Itajaí e de São Francisco do 
Sul, tem recebido atenção especial do Governo Lula, 
e a duplicação começa a virar realidade.

Com uma extensão de 360 quilômetros, a rodovia 
corta 14 Municípios, e todos eles serão beneficiados, 
pois terão sua produção escoada mais facilmente até 
os portos, fazendo com que o acesso ao mercado 
seja mais justo.

Deixo, então, o meu abraço ao Ministro Reinhold 
Stephanes, que, com competência, vem trazendo so-
luções para o setor e elevando o Brasil a patamares 
nunca antes alcançados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, faço uso da tribuna nesta tarde para 
congratular o Grupo Schulz, que iniciou suas atividades 
no Brasil em 1995, tornando-se líder no fornecimento 
no MERCOSUL e maior estoquista no Brasil de tubos 
e conexões em aço inox e ligas especiais resistentes 
à corrosão. 

Antes de se estabelecer no Brasil, o Grupo já 
ocupava posição de líder mundial do setor. Sua fá-
brica mais moderna está instalada em Campos dos 
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. Além de ser 
a primeira especializada na fabricação de conexões 
tubulares amplamente utilizadas na indústria do petró-
leo e de petroquímica a se instalar no Estado do Rio 
de Janeiro, essa é a mais moderna fábrica do Grupo 
Schulz em todo o mundo.

Na construção da fábrica foram investidos re-
cursos da ordem de R$44,5 milhões e utilizada mão 
de obra 100% composta de trabalhadores campistas. 
Em operação desde dezembro de 2006, a fábrica de 
conexões tubulares gerou mais de mil postos de tra-
balho na fase de construção. Já na fase de operação, 
a geração de postos de trabalho diretos e indiretos 
superou essa marca. 

O Grupo já iniciou as atividades de sua segunda 
unidade, a fábrica de tubos com costura de 8 a 36 po-
legadas, também instalada no Município de Campos. 

Os tubos ali produzidos têm comprimento de 6 
metros, com uma única costura longitudinal. Com má-
quinas e equipamentos da mais avançada tecnologia 
desenvolvidos na Alemanha por parceiros que são 

líderes mundiais em seus respectivos segmentos, a 
capacidade de produção dessa unidade é de 6 mil to-
neladas de tubos com costura por ano.

O Grupo já está implantando sua terceira unida-
de, também em Campos dos Goytacazes.

Em março deste ano, a Schulz Bacia de Campos 
iniciou a fabricação da primeira Curva RL 90 Graus 
em aço inox, de 24 polegadas por 1.250 polegadas 
de espessura, produzida no Brasil por conformação 
a frio. De acordo com a direção da Schulz, esse é um 
fato pioneiro, pois até esta data não havia relato de um 
feito semelhante no hemisfério sul do planeta.

Essa iniciativa fantástica é resultado também de 
incentivos fiscais propiciados por lei de iniciativa da 
então Governadora Rosinha Garotinho. 

A fábrica se localiza em uma área de 60 mil me-
tros quadrados no Distrito Industrial da CODIN, cujas 
dimensões são adequadas à instalação da fábrica de 
conexões tubulares em Campos e permitem tanto a 
sua ampliação quanto a construção de outras fábricas 
do Grupo em seu entorno.

Dessa forma, senhoras e senhores, registro a atu-
ação ímpar da Schulz em Campos e sua contribuição 
para o crescimento da indústria brasileira.

Parabenizo também a ex-Governadora Rosinha 
Garotinho, cuja visão empreendedora tornou possível 
essa conquista por meio da Lei nº 4.533, de 2005.

Não posso deixar de congratular-me com os tra-
balhadores campistas que vêm atuando com afinco 
para o engrandecimento do norte fluminense.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste discurso nos meios de comunicação 
da Casa. 

Muito obrigado.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna lembrar a importância 
da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Mais do que uma data lúdica, esse é um momento 
em que podemos refletir sobre a necessidade de bus-
carmos formas de desenvolvimento sustentável. 

E esse desafio tem de ser enfrentado, pois as 
mudanças climáticas que tanto foram negadas pelo 
Governo Bush mostram sua amplitude em eventos cli-
máticos que vêm castigando o nosso País. Basta citar 
as chuvas no Nordeste e a grave estiagem que atingiu 
o interior do Rio Grande do Sul.

Não se trata apenas de buscar a utilização mais 
racional da água e de materiais reciclados, embora seja 
essa uma atitude importante. É preciso enfrentar as 
mudanças nos modos de produção, de modo a viabilizar 
nosso crescimento econômico e promover a utilização 
dos recursos naturais de forma apropriada.
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É preciso igualmente que esta Casa debata e 
aprove mecanismos fiscais e tributários que estimulem 
a sustentabilidade e valorizem as iniciativas que bus-
quem o aproveitamento racional do meio ambiente.

Precisamos superar a inércia deste debate. Mais 
do que discursos, temos de buscar atuar nessa área.

Por fim, Sr. Presidente, quero saudar os milhares 
de lutadores que militam em defesa do meio ambiente 
e, que mais do que por interesses pessoais, lutam em 
defesa de nosso planeta.

Muito obrigada.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em pleno século XXI, a AIDS se cons-
titui num dos principais problemas da saúde pública. 
Estima-se que mais de 35 milhões de indivíduos em 
todo mundo tenham contraído a doença, por causa de 
suas condições de vida.

A previsão de gastos anuais de 8 bilhões de 
dólares é animadora, mas não é suficiente, se consi-
derarmos que a pandemia continua avançando numa 
velocidade maior do que a capacidade dos Governos 
de bloqueá-la ou mesmo de controlá-la de forma efi-
ciente.

É fato que o Brasil é um dos países que mais in-
vestem no combate ao mal. Porém, os números indicam 
que, nos últimos 2 anos, um número muito elevado de 
brasileiros morreu devido a essa doença.

Para coroar a grave situação, sabe-se que 12% 
dos pacientes abandonam o tratamento precocemen-
te. Seguem, portanto, transmitindo o HIV a outras 
pessoas.

O próprio Ministério da Saúde reconhece a urgen-
te necessidade de “aumentar o número de unidades 
de atendimento, melhorar a qualidade dos exames, 
capacitar médicos e enfermeiros e envolver a socie-
dade”. Para isso, deve-se iniciar uma campanha de 
esclarecimento de âmbito nacional.

A Região Sudeste é a que tem o maior número 
de vítimas. Rio de Janeiro e São Paulo são os Estados 
brasileiros que apresentam índices mais alarmantes, 
uma vez que 20% dos casos registrados no País fo-
ram ali notificados. 

O Ministério da Saúde atribui o caos à centraliza-
ção dos serviços da rede pública, política que prejudica 
o atendimento adequado aos doentes.

Estudos apontam que a alta concentração de-
mográfica e as condições sociais precárias facilitam a 
contaminação pelo vírus. Como essas condições não 
são restritas a esses Estados, todo o País deve ser alvo 
de medidas para tentar reverter o quadro. Uma delas 
deveria ser a criação de um auxílio financeiro a ser pago 
aos doentes para que mantenham o tratamento. 

É preciso dar urgente resposta a tão nefanda 
chaga que insiste em macular a imagem do nosso País 
e do mundo. Para que isso aconteça, há necessidade 
premente de engajamento de toda a sociedade civil 
e de todas as instâncias governamentais na luta pela 
erradicação de enfermidades similares às dos remotos 
tempos medievais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar do 
Município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. 
Ele possui pouco menos de 100 mil habitantes e tem 
experimentado um crescimento econômico com a as-
censão do Porto de Itaguaí. Desde a inauguração do 
Porto de Sepetiba, agora conhecido como Porto de 
Itaguaí, a localização de Itaguaí adquiriu um caráter 
estratégico, sobretudo para aquelas atividades volta-
das diretamente para a exportação. 

Recente trabalho do Centro de Informações e Da-
dos do Rio de Janeiro apontou Itaguaí como o terceiro 
Município mais bem localizado do Estado, justamente 
por ofertar uma série de vantagens locacionais.

Pois bem, senhores, hoje esses moradores estão 
lutando pela volta do 27º Batalhão de Polícia Militar em 
sua região. É inaceitável que essa população tenha 
sua segurança afastada em um segundo.

Sr. Presidente, quanto menor a distância, maior 
a sua operacionalidade. É com essa frase que a po-
pulação procura mobilizar as autoridades para que 
devolvam o 27º BPM.

Com a saída desse batalhão, o policiamento na 
cidade vai perder o laço formado junto à população, 
que por sua vez passou a interagir mais com a Polícia 
Militar. Lá existe o café comunitário, que foi um marco 
para a cidade. 

É notória a desproporção da casualidade. Não 
precisariam percorrer 60 quilômetros para fazer um 
simples BRAT (Boletim de Registro de Acidentes de 
Trânsito), uma vez que obtinham o serviço ao lado. 

Concluo pedindo que devolvam a segurança a 
esses moradores. Afinal são cidadãos trabalhadores 
que lutam pela paz 

Era o que tinha a dizer.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, começando o mandato no olho do 
furacão da crise econômica mundial, a nova gestão 
municipal recifense amargou um saldo negativo de 
R$11,47 milhões na arrecadação de tributos nos 4 pri-
meiros meses de 2009, em comparação com o mesmo 
período de 2008.
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Dos principais impostos recolhidos pela Prefeitura 
da Cidade do Recife (PCR) – Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS), 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e 
os repasses do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICMS) – apenas o ISS registrou aumento, uma varia-
ção de 3,93%, pouco mais de R$4,1 milhões a mais. 
A maior redução ocorreu no FPM, cujos repasses 
acumulados foram 11,26% menores, algo em torno 
de R$11,5 milhões a menos.

O impacto da arrecadação menor no quadrimes-
tre só não foi mais nocivo para as contas municipais 
porque as medidas que visavam diminuir o custeio da 
máquina, implementadas no começo do ano, resul-
taram em uma economia de R$9,8 milhões para os 
cofres da PCR.

As áreas em que houve maiores reduções foram 
as de assessoria e consultoria técnica (R$1,4 milhão); 
tíquetes de combustíveis (R$1,2 milhão); e locação de 
veículos (R$1,1 milhão). Segundo garantiu o Secretário 
de Finanças, Marcelo Barros, a previsão de investimen-
tos em educação e saúde, as contrapartidas da PCR 
em diversas obras e o quadro de pessoal do Município 
não vão sofrer reduções ao longo do ano.

A queda nos repasses do FPM, que respondem 
por 14,54% da arrecadação, foi a que causou maior 
impacto no balanço apresentado ontem pelo Secre-
tário. A sua expectativa é a de que as medidas de de-
soneração fiscal adotadas pelo Governo Federal para 
combater a crise (redução no IPI de automóveis novos, 
de eletrodomésticos da linha branca e de materiais de 
construção) venham a trazer resultados positivos para 
o consumo de forma mais intensa no segundo semes-
tre, fazendo com que a arrecadação de outros tributos 
– ISS, em especial – sofram acréscimos significativos 
e ajudem a recuperar as perdas registradas nos pri-
meiros 4 meses do ano.

“A redução no IPI acabou trazendo impactos para 
o FPM, o que prejudicou muito os Municípios. Mas 
essa redução deve trazer benefícios a longo prazo”, 
pormenorizou o Secretário. 

Quanto ao repasse do ICMS, que é um imposto 
estadual, o horizonte é mais nebuloso. O Governo do 
Estado já estima uma queda de R$600 milhões na ar-
recadação do tributo em 2009.

Já a diminuição na arrecadação do IPTU foi dis-
creta (-0,39% ou R$329 mil a menos), creditada pelo 
Secretário a mais um adiamento no pagamento do 
imposto do que a um aumento na inadimplência por 
parte dos contribuintes, tanto que a expectativa é que 
entre julho e dezembro os números comecem a cres-
cer. Ainda que otimista quanto aos possíveis resulta-

dos do segundo semestre, o Secretário garantiu que 
a política de redução no custeio dos gastos internos 
da PCR será mantida. 

O SR. CIRO NOGUEIRA (PP-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, vejo que grande parte dos Parlamentares que 
estão aqui têm ou tiveram filhos adolescentes. Quem é 
pai, como eu, ou mãe, sabe a preocupação que existe 
com a violência e o assustador índice do consumo de 
drogas e álcool no País. 

Manter os nossos filhos longe do perigo das 
drogas, especialmente na periferia, é um exercício 
constante em muitos lares. Por isso, ficamos bastante 
chocados com a disparidade que há na aplicação de 
recursos em muitos setores sociais. 

As ações de combate ao consumo de drogas re-
cebem parcos recursos, enquanto o sistema prisional, 
por exemplo, demanda cada vez mais investimentos. 
Estudos indicam que muitos crimes são cometidos 
quando a pessoa está sob efeito de drogas, álcool 
ou substâncias alucinógenas. Não seria, então, coe-
rente investirmos mais em campanhas educativas e 
de prevenção ao uso de drogas, ou seja, na raiz do 
problema? 

Nos próximos meses, o Governo Federal deverá 
aplicar R$30 milhões no combate ao uso de drogas. É 
muito pouco, diante dos danos provocados por essas 
substâncias em nossa sociedade. 

Srs. Parlamentares, o Brasil gasta quase R$600 
milhões por mês para manter os presos. Ou seja, todos 
os anos o sistema prisional consome aproximadamente 
R$7 bilhões. Um preso federal custa cerca de R$4 mil 
por mês e um detento estadual custa até R$2 mil. Os 
investimentos para combate ao consumo de entorpe-
centes iriam diminuir o grande número de presos e os 
gastos no País. É um investimento para o futuro.

Tornou-se comum ouvirmos nos noticiários que o 
número de jovens que consomem drogas vem aumen-
tando. Em média, o brasileiro começa a fumar maco-
nha a partir dos 13 anos, enquanto na Argentina, por 
exemplo, os jovens começam a usar drogas aos 15 
anos. Ou seja, nossos adolescentes estão entrando 
cada vez mais cedo no mundo das drogas. 

A pergunta que faço não é como acabar com a 
droga, mas como conviver com o problema, como re-
duzir o dano que a droga causa. 

As drogas são a maior tortura da humanidade. 
E como é difícil combatê-las! Apesar da dificuldade 
de bani-las da sociedade, acredito que cada um deve 
fazer a sua parte, alertando seus filhos para o perigo 
de consumi-las.

A Câmara dos Deputados, por intermédio da 
Frente Parlamentar Antidrogas, da qual participo, vem 
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fazendo a sua parte, promovendo debates, cobrando 
recursos, enfim. Tenho plena convicção de que essa 
Frente não irá medir esforços para promover com efi-
ciência maior incentivo ao combate do uso de drogas 
no Brasil, com o envolvimento de órgãos públicos, ini-
ciativa privada e organismos sociais.

Nós precisamos entregar à sociedade brasileira 
uma política de combate às drogas, com a esperança 
de que a promoção da saúde, o respeito dos direitos 
humanos e a inclusão social transformem-se em me-
tas para todos. 

Para encerrar, Sr. Presidente, menciono a reunião 
realizada na semana passada pela Frente Parlamentar 
Antidrogas com o Ministro-Chefe do Gabinete de Segu-Gabinete de Segu-
rança Institucional, General Jorge Armando Felix.

Eu estive nesse encontro, juntamente com outros 
27 Deputados. Anotamos a disposição do General Fe-
lix na luta pelo fim do consumo de entorpecentes no 
Brasil e pelo resgate de milhares de jovens da penosa 
condição de usuários. 

Acredito que as campanhas para combater as 
drogas em nosso País irão nos ajudar a diminuir os 
gastos com tratamentos de dependentes químicos e, 
principalmente, com o sistema carcerário brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, boas notícias também são notícias, rezam 
as normas da comunicação social de interesse coletivo. 
Para ilustrar essa ideia, temos a informação de que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) concedeu o 
Prêmio Sementes 2009 ao Programa Um Milhão de 
Cisternas, como parte da Articulação no Semiárido 
Brasileiro, implantado com recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Conhecedor da realidade nordestina no semiári-
do, reconheço o elevado alcance social e humanitário 
dessa iniciativa, com repercussão positiva na microe-
conomia das regiões e das famílias. 

O programa das cisternas proporciona o acesso à 
água para as famílias de baixa renda das comunidades 
rurais do semiárido nordestino, como forma de atenuar 
os efeitos das secas que afligem as populações em 
até 5 meses por ano ou em anos sucessivos. 

Até abril deste ano, o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social, havia instalado cerca de 226 
mil cisternas, com benefícios diretos para mais de 1 
milhão de famílias. Durante todo este ano deverão ser 
investidos 107,5 milhões de reais, a caminho da con-
solidação da meta de 1 milhão de cisternas. 

Com base no Cadastro Único, são cumpridas dire-
trizes para atender famílias mais carentes, quilombolas 

e indígenas das comunidades rurais. Esse trabalho foi 
desenvolvido pelo Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Ministério.

A Articulação no Semiárido Brasileiro, coordena-
dora das ações, explica que o programa das cisternas 
está incorporado como política pública do Governo, 
de modo a combater as exclusões sociais, estimular 
a agricultura familiar e evitar o êxodo rural. 

São construídas cisternas menores, chamadas de 
primeira água, para abastecer as famílias, e cisternas 
maiores, utilizadas para armazenar água destinada à 
produção de alimentos. Instaladas ao lado das casas, 
as cisternas recebem a água por meio das calhas co-
locadas nos telhados. 

Selecionadas para receber o benefício por meio 
de comissão ou conselho municipal, as famílias são 
orientadas sobre a conservação das cisternas e ma-
nejo da água. Essas cisternas podem armazenar até 
16 mil litros de água.

As cisternas maiores, ou de segunda água, des-
tinam-se ao armazenamento do líquido com vistas à 
produção de alimentos da agricultura familiar. Existem 
6 tipos de cisternas desse tipo, com capacidade para 
atender até 12 famílias. A água pode ser coletada da 
cisterna ou de poços artesianos. 

Executores do Ministério do Desenvolvimento 
Social, em sua área de articulação no semiárido bra-
sileiro, celebram com justa razão esse prêmio e o re-
conhecimento da ONU ao trabalho realizado. 

Em sua trajetória vitoriosa e pródiga em benefícios 
sociais, o Programa Um Milhão de Cisternas já havia 
recebido, no ano passado, o Prêmio Josué de Castro 
de Boas Práticas em Gestão de Projetos de Segurança 
Alimentar e Nutricional; o prêmio da Agência Nacional 
de Águas, categoria Uso Racional de Recursos Hídri-
cos; o prêmio do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD Brasil); e o prêmio do Movi-
mento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. 

Trata-se, portanto, de uma ação governamental 
merecedora de estímulos e aplausos, inserida na linha 
de resgate da justiça social, redenção da pobreza e 
promoção da cidadania. 

Muito obrigado.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com alegria que retorno à tribuna, 
desta feita para registrar a escolha de Cuiabá, Capital 
de Mato Grosso, para, na condição de representante 
do Pantanal, ser subsede da Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014.

Feito pela FIFA no domingo passado, o anúncio 
propiciou a todos nós, mato-grossenses, novo estado 
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de ânimo. É o começo de um novo tempo, não só para 
Cuiabá, mas para todo o Mato Grosso.

A infraestrutura urbana da Capital e dos Municí-
pios mato-grossenses, particularmente dos Municípios 
circunvizinhos de Cuiabá, será toda reestruturada, e 
as rodovias terão melhor qualidade.

A Região Metropolitana da Grande Cuiabá, que 
engloba a Capital e o Município de Várzea Grande, 
separados apenas pelo Rio Cuiabá, possui uma po-
pulação de cerca de 1 milhão de habitantes.

Está em Cuiabá o centro geodésico da América 
do Sul. A região é o portal da Amazônia e dá acesso a 
um verdadeiro espetáculo da natureza – o Pantanal.

A Grande Cuiabá ficará cada dia mais próspe-
ra. O evento da Copa do Mundo de Futebol resultará 
num pool de desenvolvimento sem precedentes, com 
o fomento do turismo, hoje uma das indústrias mais 
rentáveis do mundo.

Somos um povo hospitaleiro e estaremos de 
braços abertos, recepcionando nossos visitantes. A 
culinária cuiabana está entre as melhores do Brasil. 
E, a partir da realização da Copa, não tenho dúvida, 
a população fixa vai aumentar, porque, conforme diz 
o ditado popular, “quem come cabeça de pacu não vai 
mais embora de Cuiabá”. 

Os Prefeitos dos principais polos e cidades his-
tóricas já se mobilizam. Com a Copa, o mundo conhe-
cerá de perto nossas riquezas naturais e as diversas 
oportunidades do agronegócio e da agropecuária que 
nos dão posição de destaque no cenário da economia 
nacional. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vale res-
saltar que a escolha de Cuiabá pela equipe técnica 
da FIFA não se deu por influência política, conforme 
pregam algumas pessoas, particularmente da Capital 
irmã, Campo Grande.

Cuiabá, a Cidade Verde, venceu porque se apre-
sentou melhor preparada para o evento, com a provisão 
orçamentária de cerca de R$1,5 bilhão para a cons-
trução do novo estádio Verdão e de centros de treina-
mento, além de investimentos em outros projetos de 
infraestrutura. Esses recursos serão obtidos por meio 
da parceria entre os Governos Federal e Estadual.

A escolha de Cuiabá como sede pantaneira da 
Copa nos motiva a lutar por mais recursos públicos 
e nos estruturarmos melhor para receber turistas de 
todo o mundo e dos demais Estados brasileiros, com 
eficiência em transporte público, segurança, hospe-
dagem, comunicações e demais serviços, divulgando 
nossa cultura.

Estamos todos de parabéns – o Governador do 
Estado, Blairo Maggi; o Vice-Governador, Silval Bar-
bosa, uma das lideranças do PMDB local; os Prefei-

tos de Cuiabá e de Várzea Grande, Wilson Santos 
e Murilo Domingos, respectivamente; os Deputados 
Federais e Estaduais; os Vereadores e demais au-
toridades do Estado, além, é claro, do Secretário de 
Turismo, Yuri Bastos, cuja dedicação pessoal à causa 
merece destaque. 

Parabéns a todos os cuiabanos e mato-gros-
senses! 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há quase 3 meses vêm se suceden-
do, em várias Unidades da Federação, atos comemo-
rativos do Centenário de Nascimento de Dom Helder 
Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife, fundador da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
criador da Pastoral dos Pobres, apóstolo da Paz e por 
muitos considerado “a figura mais brilhante e polêmica 
que a Igreja brasileira já produziu”.

Em 14 de outubro de 1952, com apoio do Epis-
copado, Dom Helder fundou a Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil. Eleito Secretário-Geral da CBBB, 
desenvolveu notável trabalho de conscientização para 
levar a Igreja no Brasil a uma tomada de posição em 
favor dos pobres, dos oprimidos, dos perseguidos, dos 
que não têm voz. Reconhecido nacionalmente como 
líder de uma Igreja reformista, logo se projetou em 
âmbito internacional, com destacada participação no 
Concilio Vaticano XIII, que estabeleceu as bases de 
uma igreja voltada para os pobres.

O destaque maior da sua atuação pastoral ocor-
reu nos duros anos da ditadura militar, quando assumiu 
corajoso posicionamento contra os atos de arbítrio, as-
sistindo às famílias dos presos políticos e pregando o 
retorno do País ao Estado Democrático de Direito.

Por sua resistência ao regime de exceção, teve 8 
dos seus principais colaboradores diretos sequestrados 
e presos, submetidos a sucessivos interrogatórios.

Os jornais comprometidos com os governantes do 
sistema ditatorial, passaram, então, a tratá-lo como “o 
Bispo comunista”, “o padre das passeatas” e “o agitador 
do meio rural”, por seu empenho em dar execução à 
Pastoral da Terra. Mas, nem as perseguições, nem as 
ameaças o intimidaram. 

Dom Helder manteve-se sempre firme no posicio-
namento que entendia ser o único compatível com o 
momento vivido pelo povo brasileiro, então submetido 
a um regime que negava os direitos constitucionais, um 
regime que deixava a Nação brasileira sob atos insti-
tucionais de extrema dureza e os Poderes Judiciário 
e Legislativo praticamente imobilizados.
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Décimo terceiro filho de João Eduardo Campos, 
guarda-livros da firma comercial Boris Frères, de For-
taleza, jornalista e critico teatral, e de Adelaide Pessoa 
Câmara, professora do ensino primário, Helder Câ-
mara muito jovem, ainda, demonstrou vocação para 
a vida religiosa e ingressou no Seminário da Prainha, 
em Fortaleza.

Em 15 de agosto de 1931, com apenas 22 anos 
de idade, foi sagrado padre, mas a ordenação só se 
tornou possível com a permissão papal, por não possuir 
a idade mínima exigida para o exercício sacerdotal.

Em 1933, pouco depois de ser ordenado padre, 
fundou a Legião Cearense do Trabalho, passando a 
incentivar a sindicalização operária, inclusive das la-
vadeiras e passadeiras de roupas, atraindo-as para 
se organizarem em associação profissional, o que, na 
época, foi considerado um procedimento subversivo. 
Posteriormente, reconhecida sua capacidade adminis-
trativa, recebeu convite para exercer o cargo de Diretor 
do Departamento de Educação do Estado, no exercí-
cio do qual levou a bom termo programas inovadores 
na área do ensino.

Em 1936, deixou a direção do Departamento de 
Educação, para se domiciliar no Rio de Janeiro, então 
Capital da República, onde passou a trabalhar com o 
Cardeal Dom Sebastião Leme. Aconteceu, nessa época, 
o primeiro equivoco de sua vida: o ingresso na Ação 
Integralista Brasileira, na qual se destacou como um 
dos militantes de maior influência perante Plínio Sal-
gado. Seu envolvimento com os chamados “camisas 
verdes”, porém, não durou muito: ele rompeu com a 
doutrina Integralista por discordar dos princípios que 
ela defendia, muito próximos do fascismo italiano de 
Benito Mussolini.

Na Arquidiocese do Rio, Pe. Helder notabilizou-
se por iniciativas pioneiras, de profundo conteúdo so-
cial. Entre elas, a Cruzada São Sebastião e o Banco 
da Providência, instituições voltadas para o amparo 
dos mais pobres. No cumprimento dessa diretriz, foi 
executor de importantes projetos de assistência social 
aos favelados da cidade do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, Pe. Helder teve como diretor 
espiritual o Pe. Leonel Franca, criador da primeira uni-
versidade católica do Brasil – a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. No período pós-guerra, fun-
dou a Comissão Católica Nacional de Imigração, para 
apoio à imigração de refugiados.

Foi nomeado Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro no 
dia 3 de março de 1952 e ordenado Bispo titular, aos 
43 anos de idade, no dia 20 de abril de 1952, por indi-
cação de Dom Rosalvo Costa Rego e de Dom Jorge 
Marcos de Oliveira. Projetou-se principalmente como 
promotor do Colegiado dos Bispos e da renovação da 

Igreja Católica, fortalecendo a dimensão do compro-
misso social. 

Em 1950, Dom Helder entrou em contato com o 
Monsenhor Giovanni Batista Montini, então Subsecre-
tário de Estado do Vaticano e futuro Papa Paulo VI, que 
o apoiou, autorizando em 1952, a criação da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, com sede 
no Palácio Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Exerceu 
a função de Secretário-Geral até 1964. 

O mesmo Monsenhor Montini apoiou a criação 
do Conselho Episcopal Latino-Americano – CELAM, 
fundado em 1955, com sede em Bogotá, durante a 1ª 
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. 
realizada no Rio de Janeiro, tendo Dom Helder como 
articulador.

Dom Helder participou das conferências gerais 
do CELAM na condição de delegado do Episcopado 
brasileiro até 1992. Esteve presente na 2ª Conferên-
cia Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada 
em Medellín em 1968; na 3ª Conferência Geral do 
Episcopado Latino-Americano, em Puebla, no ano de 
1979, e na 4ª Conferência Geral, em Santo Domingo, 
em 1992.

Sua reconhecida capacidade de articulação o 
levou a assumir a organização do XXXVI Congresso 
Eucarístico Internacional, em 1955, no Rio de Janei-
ro, que contou com a presença de Cardeais e Bispos 
do mundo inteiro.

Em 1956, fundou a Cruzada São Sebastião, com 
a finalidade de dar moradia digna aos favelados. Des-
sa primeira iniciativa, outros conjuntos habitacionais 
surgiram. Em 59, fundou o Banco da Providência, cuja 
atuação se desenvolveu no atendimento a pessoas 
que vivem em condições miseráveis.

No Concílio Ecumênico Vaticano II, foi eleito Padre 
Conciliar nas 4 sessões do concílio e um dos proposi-
tores e signatários do Pacto das Catacumbas, docu-
mento assinado por cerca de 40 Padres Conciliares, 
no dia 16 de novembro de 1965, nas catacumbas de 
Domitila, em Roma, durante o Concílio Vaticano II, de-
pois de celebrarem juntos a Eucaristia. Esse pacto teve 
forte influência na Teologia da Libertação.

No dia 12 de março de 1964, foi nomeado Ar-
cebispo de Olinda e Recife, Pernambuco, múnus que 
exerceu até o dia 2 de abril de 1985. Instituiu um go-
verno colegiado na Diocese, organizada em setores 
pastorais. Criou o Movimento Encontro de Irmãos, o 
Banco da Providência e a Comissão de Justiça e Paz 
e forteleceu as comunidades eclesiais de base.

Por 4 vezes, teve seu nome indicado ao Prêmio 
Nobel da Paz, não concedido por veto do Governo 
brasileiro, nos chamados anos de chumbo da ditadura 
implantada no País, pelo movimento revolucionário de 
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1964. Mas outros títulos honrosos lhe foram outorgados, 
como o de Doutor Honoris Causa pela Universidade de 
Saint Louis, nos Estados Unidos. Esse mesmo titulo lhe 
foi conferido por diversas e renomadas universidades 
brasileiras e estrangeiras – universidades na Bélgica, da 
Suíça, da Alemanha, da Holanda, da Itália, do Canadá 
e dos Estados Unidos, num total de 32 títulos.

Foi ainda agraciado com o titulo de Cidadão Ho-
norário de 28 cidades brasileiras e das cidades de São 
Nicolau, na Suíça, e Renomador, na França.

Recebeu o Prêmio Martin Luther King, nos Es-
tados Unidos, e o Prêmio Popular da Paz, na Norue-
ga, além de outros expressivos títulos internacionais. 
A revista brasileira ISTOÉ o escolheu o brasileiro do 
século na categoria Religião.

Indiferentes a essa consagração nacional e in-
ternacional, os militares da chamada linha dura do 
movimento revolucionário de 31 de março de 1964, 
insistiam em considerá-lo inimigo, contestador, um 
padre comunista, o articulador de passeatas e incen-
tivador dos movimentos contrários ao regime vigente 
no País.

Mesmo sabendo dos riscos a que estava exposto 
por suas posições de resistência às medidas opres-
sivas e arbitrárias que se sucediam, o Arcebispo de 
Olinda e Recife não se intimidava com as ameaças que 
lhe eram feitas, inclusive de expatriação e sequestro. 
Manteve-se imperturbável, firme e determinado. Impe-
dido de manifestar-se publicamente, de falar ao seu 
povo pela televisão e pelo rádio e mantido sob rigoroso 
silencio nos jornais, por determinação dos chamados 
órgãos de segurança, entre eles o SNI, Dom Helder 
Câmara valeu-se de viagens ao exterior para denun-
ciar o regime de arbítrio a que o Brasil de encontrava 
submetido

Em 26 de maio de 1960, foi a Paris proferir pa-
lestra no Palácio dos Esportes, que ficou superlota-
do, Nessa palestra a que denominou Quaisquer que 
sejam as consequências, denunciou ao mundo o uso 
das torturas nos interrogatórios dos presos políticos 
no Brasil.

A reação dos arautos da ditadura foi imediata: 
Dom Helder foi acusado de denegrir a imagem de sua 
pátria no exterior e, por isso, considerado inimigo do 
Brasil, sendo exposto à execração pública pelo Go-
verno Militar. O cerco a que foi submetido chegou ao 
extremo de que qualquer embaixador credenciado no 
Brasil só poder visitá-lo acompanhado por policiais. Por 
ocasião de sua visita a Dom Helder, em dezembro de 
1972, o Embaixador da Áustria foi acompanhado por 
6 policiais do durante todo o tempo em que conversou 
com o Arcebispo de Olinda e Recife. 

Relatos da época revelam ainda que, além de 
invasões para busca e apreensão de documentos e 
do controle exercido sobre as atividades da Arquidio-
cese, a Polícia prendia colaboradores de Dom Helder 
sob a acusação de articulações com contestadores 
do regime e militantes do Partido Comunista, então 
na ilegalidade, fazendo-o sem nenhum mandado ju-
dicial. Foram praticadas buscas e apreensões em re-
sidências e locais de trabalho. Em 1972, 4 militantes 
da Ação Católica Operária diretamente ligados a Dom 
Helder foram sequestrados, algemados e levados aos 
porões de prisões militares para interrogatórios, que 
se davam altas horas da noite e se prolongavam às 
madrugadas. 

Sem nenhuma condição de gestão com os cha-
mados órgãos de segurança, restou a Dom Helder con-
tinuar na pregação internacional, levando ao conheci-
mento das nações livres e democráticas o sistema de 
arbítrio predominante no Brasil, após 1964.

Cinco anos depois, em 27 de agosto de 1999, 
Dom Helder veio a falecer, sendo seu sepultamento 
prova de emocionante consagração popular.

No decurso do centenário do seu nascimento, 
neste ano de 2009, o Brasil vem prestando-lhe suces-
sivas homenagens póstumas, lembrando seu exemplo 
de pastor e de democrata autêntico.

E, como parte do reconhecimento nacional por 
seu extraordinário trabalho em favor dos pobres, dos 
perseguidos e oprimidos, a Comissão Nacional de 
Presbíteros – CNP, vinculada à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, enviou ao Vaticano pedido de 
beatificação de Dom Helder.

O Regional do Nordeste II da CNBB, a Arquidio-
cese de Olinda e Recife, o Instituto Dom Helder Câma-
ra e a Universidade Católica de Pernambuco também 
vêm executando vasta programação comemorativa, 
relembrando sua luta pela solidariedade e justiça so-
cial, apesar de todos os agravos e adversidades que 
teve de enfrentar, em um dos mais obscuros e difíceis 
períodos da nossa história republicana.

O Ceará, sua terra natal, da mesma forma, vem 
prestando a Dom Helder as mais calorosas e expres-
sivas homenagens póstumas, às quais têm se asso-
ciado as mais representativas instituições da terra 
de José de Alencar. Na Assembleia Legislativa e nas 
Câmaras Municipais do Estado o seu exemplo de vida 
vem sendo destacado, com merecido reconhecimen-
to à inestimável contribuição por ele dada para que o 
Brasil voltasse a ser uma nação democrática, livre e, 
sobretudo, mais justa, com o respeito da comunidade 
internacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O Sr. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, quero registrar a visita 
do Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, à mi-
neradora SAMA, localizada na cidade de Minaçu, em 
Goiás. S.Exa. foi conhecê-la esta semana. 

A empresa é a terceira maior do mundo a explorar 
o amianto crisotila. A visita do Ministro foi importante 
para a defesa do uso controlado do amianto no Brasil. 
S.Exa. pôde acompanhar diversos trabalhos realizados 
pela mineradora com elevados níveis de segurança e 
padrões de primeiro mundo. 

Além de toda a infraestrutura necessária para o 
zelo da saúde dos trabalhadores, o Ministro conheceu 
diversos funcionários que executam o serviço há mais 
de 30 anos e não apresentam nenhum tipo de doen-
ça. Com isso, reforço que, se o trabalho é realizado de 
forma correta, como ocorre com a SAMA, é possível 
trabalhar com o amianto crisotila sem que haja indícios 
de malefícios à saúde humana.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Congresso Nacional, por vários 
dias consecutivos, vai realizar diversas ações para co-
memorar a Semana Nacional do Meio Ambiente e o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo 
dia 5 de junho. 

Nosso objetivo é estimular ações para a pre-
servação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 
Este Parlamento precisa defender a preservação da 
natureza. São inúmeras as ameaças à Floresta Ama-
zônica. Hoje podemos observar que o País já sofre as 
conseqüências da destruição da natureza.

Portanto, a importância desse dia não tem pre-
cedentes. O meio ambiente e a ecologia passaram a 
ser uma preocupação em todo o mundo. Tais come-
morações são o mote aproveitado para chamar a aten-
ção política para os problemas e para a necessidade 
urgente de ações.

Se há assunto que consegue igualar todas as 
pessoas neste planeta é a questão ambiental. O que 
acontece de um lado, para bem ou para mal, vai sem-
pre afetar o outro.

Sr. Presidente, precisamos de gestos concretos 
de toda ordem, advindos da raça humana, em todos 
os segmentos da sociedade. O clamor é geral.

O mais importante neste momento é estabelecer 
estruturas governamentais permanentes para lidar com 
gerenciamento ambiental e planejamento econômico, 
visando conseguir a vida sustentável no planeta.

Cada um de nós, Sras. e Srs. Parlamentares, 
podemos, desde já, fazer a nossa parte para a pre-

servação das condições mínimas de vida na Terra, no 
presente e no futuro – ou seja, investir mais naquilo 
que temos de valioso, que é a nossa inteligência, para 
aprender a consumir menos o que precisamos econo-
mizar: os recursos naturais.

É sempre bom lembrar que o Brasil, identificado 
como um dos 9 países-chave para a sustentabilida-
de do planeta, já é considerado uma superpotência 
ambiental.

Modelos para tal sustentabilidade nós temos. 
Falo, com orgulho de amazonense, do Polo Industrial 
de Manaus. Ali existe uma evidente mobilização no que 
diz respeito ao desenvolvimento da cultura da susten-
tabilidade. Há também fortalecimento do mercado de 
produtos e serviços sustentáveis.

Tanto é verdade que 98% das florestas do Ama-
zonas estão preservadas, graças ao modelo adotado 
com a Zona Franca de Manaus, que oferece alterna-
tivas à destruição da floresta. Isso é desenvolvimen-
to sustentável. Isso é floresta em pé. Isso – mais do 
que as comemorações de um dia, de uma semana, 
de um ano – é o meio ambiente sendo respeitado no 
cotidiano.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação 
desta Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para registrar o transcurso do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, a ser comemorado na 
próxima sexta-feira, 5 de junho. Trata-se de uma data de 
grande relevância para o fomento da conscientização 
sobre a manutenção do meio ambiente, tanto para a 
nossa quanto para as futuras gerações, cumprindo-se, 
assim, o verdadeiro papel de cidadania e de respeito 
ao princípio do desenvolvimento sustentável.

Considerado um marco na luta pela preservação 
ambiental, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi cria-
do em 1972, na Suécia, após a realização do maior 
evento em prol do meio ambiente. A partir de então, a 
data passou a ser considerada pela Organização das 
Nações Unidas. O Brasil, como outros países, aderiu à 
comemoração do dia como forma de expor as preocu-
pações em relação aos impactos ambientais e também 
de buscar implementar políticas públicas eficazes para 
melhorar a educação ambiental. 

Sr. Presidente, quero destacar e elogiar as ações 
desta Casa para diminuir as causas que destroem o 
meio ambiente. Além das iniciativas em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente, de que participam Minis-
tros, Secretários de Meio Ambiente, Embaixadores e 
representantes de entidades governamentais e não-
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governamentais, a Frente Parlamentar Ambientalista, 
da qual sou membro, distribuirá sementes de espécies 
da Mata Atlântica, que, por causa do desmatamento, 
tornou-se uma das florestas tropicais mais ameaçadas 
do globo. Contudo, a biodiversidade de seu ecossiste-
ma é uma das maiores do planeta.

No momento em que nos preocupamos com os 
efeitos da crise financeira mundial, a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de 
exposição sobre o Sistema de Proteção da Amazônia 
(SIPAM), promove audiência para discutir as consequ-
ências da crise no setor brasileiro de reciclagem, seus 
reflexos na queda dos preços dos produtos e os proble-
mas enfrentados pelos trabalhadores autônomos. 

Dessa forma, no tocante à preservação do pla-
neta, considero extremamente importante abordar o 
papel da reciclagem para a proteção do meio ambiente. 
Segundo dados do site Plenarinho, da Câmara, o Brasil 
movimentou 8 bilhões de reais por ano com a recicla-
gem, garantindo renda para 800 mil catadores. O setor 
foi responsável pela manutenção de 550 cooperativas 
e empregou 50 mil pessoas em indústrias que reapro-
veitaram o lixo seco (papel, garrafas, papelão).

Sabemos que esse é um trabalho ainda em cresci-
mento no País. Muito já se conquistou com a conscien-
tização das pessoas. Mas a sua expansão depende do 
apoio das Prefeituras às cooperativas, com a diminui-
ção de alguns impostos e o estabelecimento de regras 
específicas para o desenvolvimento do setor. Ainda de 
acordo com o site a que fiz referência, mesmo com a 
carência de normas e de recursos públicos para esse 
segmento, o Brasil é campeão mundial na coleta e na 
reutilização de latas de alumínio, pelo sétimo ano con-
secutivo: 96,5% do material em 2007. O nosso País é 
o segundo na reciclagem de garrafas PET, com 51,3% 
recicladas. Perde apenas para o Japão, com 62%. O 
Brasil também reaproveita 40% do aço, 20% dos plás-
ticos, 46% do vidro e 38% do alumínio.

Ao relatar o sucesso dessas ações, como disse 
anteriormente, que ocorrem mais pela vontade das 
pessoas envolvidas do que pela injeção de recursos 
públicos, vou finalizar reportando-me à tramitação, na 
Câmara dos Deputados, de inúmeros projetos sobre 
proteção do meio ambiente, o que sem dúvida reflete 
a nossa preocupação com a preservação, os impactos 
e a importância da consciência ambiental. 

A questão ambientalista sempre fez parte da mi-
nha atuação parlamentar, seja na Câmara Municipal 
de Fortaleza, seja na Assembleia Legislativa do Ceará, 
seja nesta Casa, na qual tramita o Projeto de Lei nº 
3.017, de 2008, de minha autoria, que propõe aos es-
tabelecimentos comerciais a substituição das sacolas 
plásticas por sacolas de material biodegradável, como 

as de papel. O projeto encontra-se na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Acredito que seria proveitoso para o País se a Casa 
aproveitasse esses momentos de celebração para 
examinar e votar as nossas propostas. 

Muito obrigada.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, pretendo registrar acontecimento religioso 
da cidade de Barbalha, Estado do Ceará. Refiro-me 
à tradicional Festa de Santo Antônio, que se tornou, 
com o passar dos anos, um evento cultural e turístico 
dos mais conhecidos em todo o Nordeste.

É esperada, no primeiro dia da Festa de Santo 
Antônio, padroeiro da cidade, a participação de mais 
de 300 mil pessoas. São 14 dias de festa, com cerca 
de 80 atrações, entre shows pagos e gratuitos. 

As cores e tons dessa que é a mais tradicional 
festa do Ceará compõem a decoração de 15 ruas da 
cidade. Caravanas dos Estados vizinhos – Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco – participam anu-
almente dos festejos, que têm como uma das maio-
res atrações o carregamento do pau da bandeira de 
Santo Antônio. 

É uma festa de cunho eminentemente popular, 
que cresce em brilhantismo e magnitude a cada ano. 
Por isso mesmo, não poderia deixar sem registro acon-
tecimento tão caro à sensibilidade da população do 
Município de Barbalha. 

Quero também dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que a cidade de Fortaleza viveu, no último 
domingo, tarde de grande festa e vibração, quando, na 
Avenida Beira Mar, cerca de 3 mil pessoas ouviram, 
em tempo real, o anúncio oficial da FIFA confirman-
do a cidade como uma das 12 subsedes da Copa do 
Mundo de 2014. Foi um momento histórico para o 
povo cearense, que esperava com ansiedade essa 
conformação. 

Conhecido como um dos mais procurados des-
tinos turísticos do País, Fortaleza já tem pronto os 
projetos de reforma do aeroporto e de obras de infra-
estrutura urbana exigidas pela FIFA. Algumas delas já 
estão, inclusive, em andamento, como as do Metrô e 
do TRANSFOR, que visam dar maior mobilidade em 
termos de transporte público. 

Nas ruas, o povo cearense comemorou a grande 
notícia até o início da noite de domingo. A sensação 
que se tinha era a de que já era esperado esse desfe-
cho e que, em Fortaleza, como deve estar acontecen-
do nas outras cidades escolhidas, o clima de Copa do 
Mundo já começou. 

Obrigado.
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O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna tratar de temática perti-
nente pelo seu forte conteúdo inclusivo. Refiro-me ao 
necessário fortalecimento de medidas que promovam 
o envelhecimento saudável.

Conforme divulgado pelo Jornal do Senado o en-
velhecimento da população brasileira ocorreu a taxas 
aceleradas. Em 1991, eram 11 milhões os idosos deste 
País. Passados 17 anos, esse número subiu para 19 
milhões. A estimativa de alguns especialistas é a de 
que há atualmente 23 milhões de brasileiros com mais 
de 60 anos. E as projeções calculam que, em 2025, 
serão 32 milhões os idosos, representando cerca de 
15% da população brasileira, conforme apresentação 
da professora de Psiquiatria e Geriatria da Universi-
dade de Brasília, Maria Alice Toledo, em audiência na 
Comissão de Assuntos Sociais.

Se a previsão for confirmada, o Brasil envelhe-
cerá em 34 anos o mesmo que os países europeus 
em 100 anos. Na França, por exemplo, a população 
idosa dobrou de 7% para 14% em um século, segundo 
a ex-Presidenta da Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia, Elisa Franco de Assis Costa, também 
presente ao debate na CAS. 

O que me preocupa, Sras. e Srs. Deputados, é 
que o Brasil não está se preparando para atender às 
necessidades dessa população cada vez maior, em 
especial na questão de saúde. Os recursos federais 
destinados para essa população são irrisórios. Em 2008, 
foram tão somente R$6 milhões. Neste ano, apenas 
R$607 mil foram liberados até maio.

Em que pese a realidade sempre presente da 
contenção de despesas, o assunto em questão não 
pode ser deixado de lado. Hoje, cerca de 73% dos 
idosos do nosso País dependem exclusivamente do 
SUS para atendimento médico, ou seja, a maioria da 
população idosa brasileira depende exclusivamente da 
rede hospitalar pública para tratar de sua saúde. 

Devido às peculiaridades da terceira idade, com 
frequência, precisam os idosos de tratamentos espe-
cíficos que hoje pouco estão contemplados nos hos-
pitais públicos. Assim, é fundamental o empenho de 
recursos específicos para a área geriátrica.

Nobres Parlamentares, nunca é demais lembrar 
que o direito à saúde é assegurado a todos pela nos-
sa Constituição Federal. Isso significa que não pode 
o Estado brasileiro continuar a se omitir quanto à sua 
responsabilidade na área de saúde ligada a esse gru-
po tão importante da população brasileira.

O crescimento de nossa população nesse ritmo 
intenso, caracterizado pela ampliação da expectativa 
de vida e maior parcela de idosos em relação à popu-

lação economicamente ativa do País, torna prioritário 
o estabelecimento de estratégias para que futuras 
demandas na área da saúde sejam contempladas de 
forma eficiente. 

Sras. e Srs. Deputados, celebremos os desafios 
lançados pelo processo de envelhecimento de nosso 
tecido social, na certeza de que, ao garantirmos qua-
lidade de vida àqueles que tanta experiência trazem, 
estaremos reafirmando, com vigor, os diretos huma-
nos como expressão direta da dignidade da pessoa 
humana.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este 
meu pronunciamento divulgado pelos órgãos de co-
municação desta Casa Legislativa e no programa A 
Voz do Brasil.

Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, um pouco da história do tempo. A contagem 
das eras da História Universal varia de acordo com o 
parâmetro de cada civilização. Desde a Antiguidade, 
os povos adotaram diferentes sistemas para a marca-
ção de tempo usando o calendário lunar, o calendário 
hebreu, o calendário chinês, o calendário muçulmano, 
mas foi o calendário cristão que sobreviveu ao longo 
dos séculos.

 O primeiro deles, surgiu no Antigo Egito, cerca 
de 3.000 anos antes de Cristo; depois veio o calen-
dário romano, criado pelo imperador Júlio César, que 
estabeleceu o ano civil de 365 dias, com um bissexto 
de 366 dias, a cada 4 anos; em seguida; em 525 d.C, o 
proposto pelo historiador grego Dionísio, o menor, que 
definiu o nascimento de Jesus Cristo como o ano 1 do 
século I, tendo por base o calendário romano. Por fim, 
o calendário gregoriano, possivelmente de 1580, que 
determinou a eliminação de 3 anos bissextos a cada 
400 anos, para evitar defasagens.

 É relevante observar que obras culturais criadas 
em diferentes pontos geográficos do mundo foram re-
gistradas pelos diversos calendários adotados pelas 
civilizações.

Os homens livres da Grécia e de Roma cultivavam 
a música, exercícios físicos, retórica, aritmética, leitura 
e a escrita; enquanto aos plebeus e escravos cabiam 
as tarefas humildes e os trabalhos braçais. 

Para os gregos, os ensinamentos dividiam-se em 
3 categorias: belas artes (escultura, música, pintura, 
dança e drama); artes úteis (confecção de objetos), e, 
artes liberais (atividades metais).

A arte é uma cultura muito ampla que se expressa 
principalmente por meio da literatura, das artes plásti-
cas e musicais e da arquitetura, entre outras.
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 Os intelectuais modernistas, com apoio do Go-
verno Getúlio Vargas, criaram em 1937, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o tradicional 
IPHAN, que propõe a valorização do Brasil (da nossa 
cultura e da nossa arte) nas suas vertentes eruditas 
e populares. 

 O IPHAN tem sob sua guarda cerca de 20 mil edi-
fícios tombados, 83 sítios e conjuntos urbanos, 12.517 
sítios arqueológicos cadastrados, mais de 1 milhão de 
objetos arrolados, incluindo o acervo museológico e 
vasta documentação arquivística. Esse fantástico pa-
trimônio continua à disposição de visitação.

 Outras valiosas peças serão incorporadas ao 
longo dos anos vindouros, pois “tu não podes descer 
sempre no mesmo rio, porque novas águas correm 
sempre sobre ti”, como narrou o historiador Heráclito, 
500 anos antes de Cristo.

 A Constituição Federal de 1988 determinou o 
compartilhamento da responsabilidade de preservar 
esse grandioso patrimônio cultural brasileiro, não só 
pelas instituições governamentais, mas também por 
empresas, estabelecimentos e entidades sem fins 
lucrativos.

 Ressalto que nos calendários, a cultura e a arte 
estão enquadradas entre atividades que, em maior 
quantidade e de forma de menor custo, geram ocupa-
ção e emprego em São Paulo, no Brasil e no mundo, 
além de se traduzirem em belos trabalhos, em ativi-
dades criativas e limpas, não poluentes e que elevam 
a humanidade aos seus melhores sonhos. 

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja 
este meu pronunciamento divulgado pelos órgãos de 
comunicação desta Casa Legislativa e no programa 
A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para re-
gistrar que, no dia de ontem, os líderes empresariais 
do Amazonas apresentaram à bancada feder de De-
putados e Senadores do Estado o que consideram a 
“bíblia” do modelo Zona Franca de Manaus: o resumo 
executivo da pesquisa Impacto virtuoso do Pólo In-
dustrial de Manaus (PIM) sobre a proteção da floresta 
amazônica – Discurso ou Fato?

O trabalho completo, com aproximadamente 300 
páginas, será lançado oficialmente ainda ano. A coor-
denação da bancada está preparando um evento de 
grande porte no Congresso Nacional. 

A análise do estudo mostra que a presença do 
PIM em Manaus, por desenvolver atividades econô-
micas com ausência ou baixa utilização de recursos 
florestais em seus insumos e por impulsionar outros 

setores da economia, como o de serviços, colaborou 
com a redução de 85% no desmatamento da região 
amazônica. 

A pesquisa mostra, ainda, que o Pólo Industrial 
de Manaus – PIM evitou a degradação florestal de 5,2 
mil quilômetros quadrados na Capital; que proporcionou 
um benefício de 400 milhões de dólares por ano e 1 
bilhão de dólares, entre 2000 e 2006, por ter evitado 
a emissão de carbono na atmosfera. 

Sr. Presidente, o projeto foi idealizado pela SU-
FRAMA e patrocinado pela empresa Nokia. A pesquisa, 
lançada oficialmente na Feira Internacional da Ama-
zônia, em setembro de 2008, tem a assinatura de 14 
pesquisadores regionais e de outros Estados brasileiros, 
referendada por cientistas norte-americanos, europeus 
e da América Latina. A coordenação ficou sob o co-
mando de Alexandre Rivas, do Instituto Piatam; Arou-
do Mota, da Universidade de Brasília; e José Alberto 
Machado, da Universidade Federal de Brasília. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de deixar 
registrado o que disse o Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, Antônio 
Silva, que, na oportunidade, afirmou: “Contra fatos, 
não há argumentos. Esse livro vem comprovar o que 
sempre foi feito a respeito da importância vital do Pólo 
Industrial de Manaus para o Brasil e para o mundo”. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar neste plenário análise feita 
pela bancada do PSOL de importantes fatos da con-
juntura política da semana. 

Prefeituras e movimentos sociais do Sul protes-
tam por mais verbas contra seca. 

Centenas de Prefeituras no Sul do Brasil parali-
saram a maior parte dos serviços e fizeram bloqueios 
em rodovias para exigir mais recursos para o combate 
emergencial à estiagem. Como resultado, o Governo 
Federal liberou mais 20 milhões de reais, o que é muito 
pouco, frente a uma demanda de 100 a 150 milhões 
de reais. 

Os pequenos agricultores do Sul, afetados pela 
seca, também protestam, bloqueando rodovias e ocu-
pando agências bancárias no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina. 

No Rio Grande do Sul, são cerca de 250 municí-
pios em situação de emergência. Em Santa Catarina, 
até hoje há pessoas vivendo em abrigos, pois o dinheiro 
para reconstrução das casas não chegou. 

Até quando vamos assistir ao Poder Público negli-
genciar as calamidades que afetam as populações? 
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Governo ainda não se definiu sobre os reajustes 
dos servidores. 

O Ministro Paulo Bernardo ainda não garante que 
serão honrados os reajustes dos servidores, formali-
zados através de várias medidas provisórias no ano 
passado. Somente na próxima semana é que será di-
vulgada a decisão final. 

Cabe ressaltar que tais reajustes foram parcelados 
em 4 anos (2008 a 2011), o que aumenta a incerteza, 
pois a cada ano o Governo pode, de acordo com o art. 
322 da Medida Provisória nº 441, decidir não conceder 
os reajustes acordados, alegando falta de receita. 

Por outro lado, esse tipo de condicionamento está 
completamente fora de cogitação quando se trata do 
pagamento da dívida financeira. 

Os servidores públicos aprovaram indicativo de 
greve e a permanente avaliação do posicionamento 
do Governo sobre o cumprimento dos acordos. Uma 
das reivindicações é que os reajustes prometidos para 
2010 e 2011 sejam concedidos imediatamente, de 
modo que não haja incerteza.

Farra dos especuladores estrangeiros com a dí-
vida interna brasileira.

Enquanto se recusa a garantir o cumprimento 
dos acordos com o funcionalismo, o Governo promove 
uma grande farra dos especuladores estrangeiros, que 
vêm ao País para ganhar os juros altíssimos da dívida 
interna. Até mesmo o Ministro da Fazenda admite que 
o País possui altas taxas de juros (a segunda maior do 
mundo), que atrai grande quantidade de capital externo 
para ganhar com a dívida interna e ocasiona o movi-
mento de queda na cotação da moeda americana.

A Medida Provisória nº 281, de 2006, isentou de 
Imposto de Renda (IR) os ganhos dos estrangeiros 
com a dívida interna, o que certamente tem contribu-
ído para esta entrada maciça de capital especulativo. 
Tal medida também representa grande injustiça fiscal 
com os trabalhadores assalariados, que pagam até 
27,5% de Imposto de Renda. 

Pressionado pelos fatos, o Governo pode voltar 
a cobrar IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) 
sobre o ganho dos investidores estrangeiros em renda 
fixa, ou seja, aplicações em títulos da dívida interna. 

Contas públicas do primeiro quadrimestre de 
2009.

Diversos jornais destacaram o resultado das 
contas públicas para o primeiro quadrimestre de 2009, 
apontando a queda do superávit primário em 60% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Os jornais 
dizem que isso é consequência do aumento dos gas-
tos com pessoal, aposentadorias e outras despesas, 
como o Bolsa Família. 

As notícias apontam que as despesas primárias 
(ou seja, sem contar os gastos com a dívida) cresceram 
19,08% nos primeiros 4 meses de 2009, em compa-
ração ao mesmo período do ano passado. Um jornal 
afirma que o que mais pesa nas contas públicas é o 
gasto com servidores (que subiram 24,2%) e benefí-
cios previdenciários (que subiram 13,5%). 

Cabe comentar que é impressionante como os 
gastos com a dívida estão completamente de fora de 
toda e qualquer notícia sobre o assunto. Porém, se 
formos olhar a própria tabela original divulgada pelo 
Tesouro, na página http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/
resultado.asp, podemos verificar que o gasto com ju-
ros da dívida cresceu 44% no primeiro trimestre de 
2009 (último dado disponível), em comparação ao 
mesmo período de 2008. Ou seja: um crescimento 
bem maior que o observado nos gastos com pessoal 
ou previdência. 

É importante ressaltar também que, do Orçamento 
Geral da União de 2009, até 7 de maio foram gastos 
28% com a dívida pública, e apenas 22,73% com be-
nefícios previdenciários (INSS), 18,13% com pessoal, 
12,85% com transferências a Estados e Municípios (que 
atravessam grave crise), 4,81% com Saúde, 3,55% 
com Assistência Social (onde se inclui o Bolsa Famí-
lia) e – pasmem – 0,29% com investimentos. Ou seja: 
apesar de a dívida consumir mais recursos que todos 
os supostos “vilões” das contas públicas apontados 
pelos jornais, os gastos com o endividamento sequer 
são mencionados nas matérias jornalísticas. 

Essa forma de divulgação dos dados, baseada 
no conceito de “superávit primário”, induz a imprensa 
e demais analistas a condenarem equivocadamente 
os gastos sociais como vilões das contas públicas, 
porque o cálculo deste “superávit” se dá por meio da 
comparação entre receitas e despesas primárias, ou 
seja, sem contar os gastos com a dívida. 

Portanto, o objetivo de tudo é gerar tal superávit, 
para que a dívida seja paga. Dessa forma, os gastos 
com a dívida são excluídos de qualquer discussão, 
ou seja, são tomados como gastos inquestionáveis, 
que têm de ser feitos de qualquer forma, passando 
por cima da Constituição, que prevê a auditoria dessa 
dívida jamais realizada. 

Uma pergunta que surge é: se o superávit primário 
está-se reduzindo, como os gastos com a dívida con-
tinuam sendo os maiores e ainda estão aumentando 
muito mais do que os gastos sociais? 

Na realidade, os gastos com a dívida possuem 
diversas outras fontes garantidas de recursos, além do 
superávit primário. Alguns exemplos são a emissão de 
novos títulos, o recebimento dos pagamentos da dívi-
da dos Estados e Municípios com a União, o lucro do 
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Banco Central etc. Ou seja: para a dívida, tudo, sem 
nenhuma discussão. Para os gastos sociais, migalhas, 
que ainda são questionadas pela grande imprensa e 
analistas financeiros. 

Em vez de sepultar de vez o FMI e seu receituário 
neoliberal falido, o Brasil prefere turbinar o Fundo.

O FMI, pela primeira vez na história, emitirá 500 
bilhões de dólares em títulos para obter recursos a 
serem emprestados a países com problemas no ba-
lanço de pagamentos. A rentabilidade desses títulos 
ficará em cerca de 0,46% ao ano. Essa proposta é 
defendida inclusive pelo Brasil, que planeja utilizar as 
reservas de dólares do Banco Central (BC) para com-
prar tais títulos. 

Cabe ressaltar que isso provocará imenso pre-
juízo ao País, uma vez que os títulos do FMI (que ren-
derão somente 0,46% ao ano) serão comprados pelo 
BC com os dólares das reservas cambiais, que são 
adquiridos às custas de mais endividamento interno, 
que atualmente paga 10,25% ao ano. 

Além do mais, tais recursos emprestados ao FMI 
ajudarão essa instituição a consolidar sua influência 
sobre o mundo e continuar impondo medidas neolibe-
rais (redução de gastos sociais, privatizações etc.) que 
se mostraram falidas pela crise mundial. 

O Brasil continua querendo arrochar o Paraguai 
para obter recursos para pagar a dívida brasileira com 
o setor financeiro. 

O Brasil não aceita a proposta do Paraguai de 
venda de sua energia diretamente às indústrias bra-
sileiras. Isso porque essa proposta acabaria com a 
garantia de recebimento, pelo Brasil, dos pagamentos 
da dívida paraguaia. Atualmente, o Paraguai paga sua 
dívida automaticamente, fornecendo energia ao Brasil 
por meio de Itaipu (que é metade do Brasil e metade 
do Paraguai). E pela proposta paraguaia, as indústrias 
brasileiras iriam pagar diretamente (em dinheiro) ao 
Paraguai, e assim haveria a possibilidade de nosso 
país vizinho finalmente destinar o fruto da venda de 
sua energia para a melhoria das condições de vida de 
sua população. 

Porém, segundo o negociador brasileiro, qual-
quer redução no pagamento da dívida pelo Paraguai 
implicaria em aumento da tarifa de energia cobrada 
por Itaipu ao consumidor, para que esta empresa bi-
nacional possa manter tais pagamentos da dívida com 
o Governo brasileiro. 

Na realidade, o Governo brasileiro utiliza os paga-
mentos feitos por Itaipu preponderantamente para pagar 
a dívida pública brasileira ao setor financeiro. Portanto, 
caso a dívida de Itaipu com o Brasil seja auditada e 
eventualmente anulada, o efeito seria a redução dos 
pagamentos da questionável dívida pública brasileira 

e a redução das tarifas ao consumidor, uma vez que 
desapareceria o principal custo de Itaipu: o pagamen-
to de sua dívida com o Brasil. Ou seja, a auditoria e o 
eventual questionamento dessa dívida não prejudicaria 
o Brasil; pelo contrário: reduziria a conta de luz. 

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, precisamos investir mais na educação de nossa 
gente. Foi pensando nessa ideia que o Presidente Lula 
está cada vez mais empenhado em promover melho-
rias para o setor. Só é possível tornar uma educação 
igualitária, quando se promove a qualificação de pro-
fessores. O primeiro Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica, lançado pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, prevê a formação de 330 mil 
professores nos próximos 5 anos, com investimentos 
de R$41 bilhões. 

As medidas para a valorização do professor in-
cluem, ainda, o pagamento de financiamento de estudos 
com trabalho na rede pública, ajuda extra aos Estados 
que não conseguirem pagar o piso de R$950 para os 
professores e uma prova nacional para o magistério. 

Depois de assinar as medidas que favorecem os 
professores, o Presidente Lula afirmou que o Governo 
tem se esforçado e feito pactos com Governadores e 
Prefeitos para melhorar a qualidade da educação no 
País. Só assim poderemos ter a escola brasileira re-
cuperada, digna e comparada a qualquer escola de 
bom nível no mundo. 

Ressalto também que os cursos para a formação 
de professores serão oferecidos por 90 instituições pú-
blicas de ensino superior a partir do segundo semestre 
deste ano. A iniciativa vai beneficiar professores que 
ainda não têm formação superior; professores forma-
dos que lecionam em área diferente daquela em que 
se formaram e bacharéis sem licenciatura, que não 
poderiam exercer o magistério. A responsabilidade 
será da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES, que vai receber mais R$1 
bilhão por ano para a formação de professores. 

Uma alteração na lei que regulamenta o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 
FIES vai permitir financiamento de até 100% da men-
salidade dos cursos de licenciatura, com pagamento 
por meio de serviço como professor de escola pública, 
depois da conclusão do curso. Cada mês de exercício 
profissional representará abatimento de 1% da dívida 
consolidada, o que significa que será possível quitar 
o financiamento em pouco mais de 8 anos. A medida 
também vai valer para quem obteve o financiamento 
antes do lançamento do plano. 
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Sr. Presidente, os Estados que comprovarem 
não ter condições de pagar o valor integral do piso 
salarial dos professores, de R$950, podem receber 
verba complementar da União. O piso é destinado aos 
professores da educação básica para uma jornada de 
trabalho de 40 horas semanais. 

Ainda em 2009, o MEC vai lançar a matriz de 
uma prova nacional para professores, cuja primeira 
edição será em 2010. A prova vai permitir a formação 
de um banco de professores que poderá ser utilizado 
por Estados e Municípios para a contratação. O MEC 
também poderá definir nota mínima no Exame Na-
cional do Ensino Médio – ENEM para o ingresso em 
cursos de graduação para formação de professores. 
A exigência de que 70% da carga horária dos cursos 
de pedagogia sejam dedicadas à formação de profes-
sores também faz parte das medidas. 

Até o final do ano, Governo Federal, Estados, 
Distrito Federal e Municípios devem elaborar planos 
de carreira para os professores e os profissionais da 
educação básica de suas redes. O plano deve con-
templar itens como a formação inicial e continuada, o 
número de alunos por sala, o sistema de avaliação e 
a progressão funcional. Só através da educação con-
seguiremos ter uma sociedade mais justa. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna hoje para destacar 
o profissionalismo com que a organização do Maior 
São João do Mundo 2009 atuou para montar toda a 
superestrutura da abertura do evento, principalmente o 
trabalho eficiente das Polícias Militar e Civil e do Corpo 
de Bombeiros que se encontram em toda a área de 
42.500 metros quadrados do Parque do Povo e nas 
ruas e avenidas das imediações do parque, para ga-
rantir a total segurança da população e dos turistas. 
Para mim, Sr. Presidente, foi um dos pontos de maior 
relevo e de brilhantismo da organização do São João 
nesta edição.

Sabemos da problemática que é garantir a se-
gurança pública em grandes eventos, como Carnaval, 
eventos esportivos, festas juninas, festas de ano-novo, 
nos quais sempre ocorrem momentos de violência, 
afastando-se, assim, as famílias que deixam de par-
ticipar receosas das agressões que possam aconte-
cer. Graças ao trabalho eficiente da parceria entre os 
Governos Federal, Estadual e Municipal, a segurança 
pública foi a questão prioritária para que toda a popu-
lação pudesse se beneficiar com a festa do Maior São 
João do Mundo.

O público, as autoridades e os artistas puderam 
constatar na noite de abertura do evento, em Campi-
na Grande, que havia policiais em todo lugar, isto era 
visível, o que transmitiu grande tranqüilidade também 
aos comerciantes e ao público em geral. E essa segu-
rança não foi apenas durante a abertura dos festejos. 
A Secretaria de Segurança e Defesa Social, a Polícia 
Militar e o Corpo de Bombeiros desenvolverão, durante 
todos os dias da realização do São João, um trabalho 
competente e em conjunto, principalmente nos dias de 
maior concentração, quando serão escalados mais de 
mil policiais. Esse policiamento será feito em todas as 
modalidades, a pé, cavalaria, motos, bicicletas, viaturas 
e em postos de observação, com câmeras de última 
geração, instaladas em pontos estratégicos no Parque 
do Povo e nas áreas adjacentes.

O policiamento efetivo da Polícia Civil, da Polí-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros consistirá, tam-
bém, em ações de prevenção e repressão em todas 
as regiões em que acontecem o São João, com de-
zenas de grupos de policiais circulando pelos locais 
de maior concentração de público, como é o caso do 
Parque do Povo. 

Para conhecimento das Sras e dos Srs. Depu-
tados, desde o dia da abertura, nenhuma ocorrência 
de roubo foi registrada, nenhum homicídio, graças ao 
trabalho exercido pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado da Paraíba, Coronel Marco Antônio 
Carvalho, que, na sexta-feira á noite, antes da aber-
tura do Maior São João do Mundo, reuniu um efetivo 
na pirâmide do Parque do Povo e, ao lado do Coronel 
Marconi, Comandante do 2º batalhão da Polícia Mili-
tar, passou várias instruções à sua tropa, além de ter 
instalado um stand no parque para manter as equipes 
permanentes na área.

Tudo isso é resultado da dedicação com que traba-
lham os auxiliares do Prefeito do Município, Veneziano 
Vital do Rêgo Segundo Neto, que é muito exigente e 
encontra em seus auxiliares, pessoas comprometidas 
com o fazer bem feito. O Prefeito está de parabéns pelo 
sucesso que já se apresenta para esta edição. 

Congratulo-me com todos os órgãos de segu-
rança, nas pessoas do Gustavo Ferraz Gominho, Se-
cretário de Segurança Pública e da Defesa Social do 
Estado da Paraíba, do Coronel Marco Antônio Jácome 
Soares de Carvalho, Comandante-Geral da Polícia Mi-
litar do Estado da Paraíba, e do Comandante do Corpo 
de Bombeiros do Estado da Paraíba, Tenente-Coronel 
Pedro Luiz do Nascimento. Todos garantiram grande 
tranqüilidade à população de Campina Grande e aos 
turistas na abertura do evento do Maior São João do 
Mundo. E continuarão a garantir durante todos os dias 
da festa.
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Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Blo-
co/PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dados recentes 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 
IBGE revelou que quase 10% da população acima 
dos 15 anos de idade são absolutamente analfabe-
tos, dos quais somente 547 mil frequentam cursos de 
alfabetização, restando, por conseguinte, cerca de 14 
milhões de brasileiros sem a menor expectativa de se 
alfabetizarem.

E foi justamente a Bahia o Estado da Federação 
campeão nesse lamentável ranking, com 1,8 milhões 
de analfabetos fora de sala de aula, seguido por São 
Paulo, com 1,4 milhões.

Apenas para registro, destacou-se o Amazonas 
dentre os Estados que tendem a reverter esse quadro, 
com 19,3% da população analfabeta matriculada em 
cursos de alfabetização, ostentando Santa Catarina a 
segunda colocação, com 9,7%.

Com esse triste resultado, Sr. Presidente, o Brasil 
está na iminência de não conseguir cumprir uma das 
metas globais de educação firmadas por 128 nações 
no ano 2000, qual seja a de reduzir pela metade, até 
2015, o número de analfabetos. 

Esse alerta foi dado no início do mês pela UNES-
CO, responsável por monitorar o compromisso Edu-
cação para Todos, subscrito durante a Conferência 
Mundial de Educação em Dacar, há 9 anos.

A permanecer esse ritmo crescente da popula-
ção analfabeta, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil leva-
rá algumas décadas para livrar-se dessa mácula, que 
hoje atinge um em cada 10 brasileiros, quando a meta 
estabelecida em Dacar era a de alcançar, nos próxi-
mos 6 anos, um percentual igual ou inferior a 6,7% 
de iletrados.

No entanto, nos últimos anos o ritmo de queda 
ficou praticamente estagnado. De 2005 para 2006, por 
exemplo, a redução foi de apenas 0,7%, e de 2006 para 
2007, de insignificantes 0,4%, o que levou a UNESCO 
a mostrar-se publicamente descrente na possibilida-
de de o Brasil atingir, dentro do exíguo prazo fixado, o 
objetivo estipulado. 

O desafio é ainda maior se levarmos em consi-
deração que, além de alfabetizar aqueles que não ti-
veram acesso ao ensino básico, para encerrar de vez 
o ciclo do analfabetismo, é preciso trabalhar também 
na outra ponta: garantir a qualidade da educação, para 
que a escola não produza novos analfabetos. 

Infelizmente, já se tornou comum encontrar, tan-
to dentro de classe como até no cotidiano de diversos 
setores da sociedade, pessoas com razoável nível de 

escolaridade incapazes de ler e de entender textos 
mais complexos.

Estes chamados “analfabetos funcionais” eviden-
ciam, de forma inequívoca, o mau funcionamento do 
sistema de ensino, o que se estende até a formação 
universitária.

Exemplifico citando o último exame de ordem reali-
zado pela OAB, em nível nacional, o qual deu amostras 
contundentes dessa triste realidade. Em média, 85% 
dos candidatos foram reprovados, apesar de haverem 
cursado 5 anos do ciclo universitário, ostentando, as-
sim, o título de bacharel em Direito, formalmente re-
conhecido pelo MEC.

O curioso, no entanto, é que, na opinião de es-
pecialistas, o vilão de tão elevada taxa de reprovação 
não foi propriamente o desconhecimento de questões 
técnicas elaboradas mas, sim, a dificuldade de com-
preensão dos textos e enunciados formulados para 
avaliação do bacharel, ante o seu despreparo ao longo 
de todo o ciclo escolar. 

A situação adquire mais graves e preocupantes 
contornos se, por amostragem dessa realidade viven-
ciada pelos candidatos a advogados, estendermos o 
catastrófico resultado para outros ramos profissionais 
que não submetem seus formandos a similar avaliação, 
como, por exemplo, a medicina e a engenharia, den-
tre outros importantes cursos universitários, inclusive 
o próprio magistério, perpetuando a deficiente forma-
ção acadêmica para todas as áreas do conhecimento, 
tanto para os ensinos técnicos quanto para os cursos 
universitários.

Embora comum a reação contrária de outros 
conselhos profissionais a submeterem seus inscritos 
a exames como os realizados pela OAB para o exer-
cício profissional do advogado, tenho que é chegado 
o momento de uma profunda discussão sobre o atu-
al modelo de habilitação, onde apenas a aprovação 
universitária, que atualmente qualifica o estudante ao 
pleno exercício, mereça ser repensada.

Indiscutivelmente, a realidade dos números nos 
leva à necessidade de uma melhor reflexão sobre o 
elevado índice de reprovação de bacharéis em testes re-
lativos à própria área de conhecimento profissional.

Daí por que não é raro os concursos públicos para 
a magistratura e para o Ministério Público, dentre ou-
tros ramos do direito, terminarem sem o preenchimento 
de todos os claros, apesar dos milhares de inscritos e 
do interstício profissional exigido, justamente por falta 
de candidatos minimamente preparados, do ponto de 
vista acadêmico, para o exercício do cargo.

Nesse diapasão, e sem adentrar o mérito do 
aspecto social, a situação tende a agravar-se após a 
implantação do sistema de cotas para universidades 
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federais, onde sabidamente os critérios de uma me-
lhor seleção intelectual são naturalmente relevados, 
prevalecendo o acesso de quem, a toda evidência, 
não reúne condição de concorrer no disputado mer-
cado de trabalho após regularmente habilitado pelos 
atuais padrões de ensino do MEC.

Assim, Sras. e Srs. Deputados, quero encer-
rar destacando que além de submeter as pessoas a 
constrangimentos e situações de preconceito, o anal-
fabetismo também potencializa e multiplica situações 
de exclusão.

Muito obrigado.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, Mato Grosso aguarda a reformulação da Portaria 
1.216/06 do Ministério da Saúde para a criação de lei-
tos em hospitais gerais clínicos para o tratamento de 
dependentes químicos. 

Atualmente, para atender a demanda, o atendi-
mento é feito por meio de serviços substitutivos como 
os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 
(CAPS/AD). 

Sem a criação de leitos específicos em hospitais 
para o reforço ao atendimento, o déficit de vagas fica 
evidente em instituições como a unidade 3 do Hospi-
tal Adauto Botelho, que fica em Cuiabá. Lá, 70% dos 
leitos destinados a dependentes químicos estão ocu-
pados por pacientes oriundos de mandados judiciais, 
além de demandas espontâneas ou encaminhados 
por unidades de saúde. 

Hoje, a unidade conta com 120 leitos, dos quais 
50 destinados para dependentes químicos. 

Por ser tratar de uma patologia, o tratamento para 
dependentes químicos deveria ser feito em hospitais, 
exceto quando o quadro está associado com alguma 
morbidade psiquiátrica. No interior, em casos de ur-
gência e emergência, a primeira assistência já é feita 
em alguns hospitais. 

A atual portaria exige uma estrutura física grande 
dos hospitais, daí a necessidade de reformulação. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 
que 6% da população em geral apresenta transtornos 
psiquiátricos decorrentes do uso de drogas. São esses 
que precisam de internação. 

Em relato ao Ministério Público Estadual, durante 
audiência pública na semana passada, profissionais 
do setor apontaram que as internações determinadas 
pelos magistrados não são precedidas de parecer clí-
nico médico. 

Em paralelo a essa situação, o MPE quer saber 
qual é a real situação de atendimento aos dependentes 
e pacientes com transtornos mentais no Estado. 

Em Mato Grosso, hoje, existem 35 CAPS desti-
nados especificamente para o atendimento aos por-
tadores de transtornos mentais.

No mais, o meu muito obrigado. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recentemente tivemos o início da 
extração de petróleo pela PETROBRAS na chama-
da camada pré-sal. A descoberta dessa camada é 
provavelmente o maior acontecimento econômico da 
história recente do Brasil. Trata-se de uma jazida com 
gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, loca-
lizado nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo 
(região litorânea entre os estados de Santa Catarina e 
o Espírito Santo), em uma área de 800 quilômetros de 
extensão por 200 quilômetros de largura, que, se con-
firmadas as previsões iniciais deste potencial, elevarão 
significativamente as reservas petrolíferas do Brasil.

Essa descoberta deve-se exclusivamente política 
exploratória da PETROBRAS há mais de 5 décadas em 
águas profundas e ultraprofundas do litoral brasileiro, 
com crescente conhecimento sobre as bacias marginais 
do País e aumento contínuo de investimentos na área 
de tecnologia de exploração, procedimentos analíticos, 
soluções inovadoras e atividades industriais de caráter 
integrado, chegando a investir U$ 1 bilhão em 2004 e 
mais de U$ 1,5 bilhão a partir de 2007.

Para chegar à camada pré-sal, a PETROBRAS 
teve que superar muitos desafios tecnológicos, pois 
as reservas estão localizadas abaixo da camada de 
sal, que chegam ter até 2 quilômetros de espessura. 
Portanto, estão soterradas entre 3 mil a 4 mil metros 
ou entre 5 mil a 7 mil metros abaixo do nível do mar, 
e formaram-se há aproximadamente 100 milhões de 
anos, a partir da decomposição de materiais orgânicos 
que foram depositando-se sobre estrutura rochosa, o 
que provavelmente ocorreu a partir da separação dos 
continentes.

No Centro de Pesquisas da PETROBRAS estão 
sendo testados processos inéditos, como a abertura 
de cavernas no sal para servirem de reservatórios ao 
gás. Outra inovação em estudo é a geração de energia 
na própria área, que seria levada por cabos elétricos 
submarinos até a terra. 

Os técnicos da PETROBRAS ainda não consegui-
ram estimar precisamente a quantidade total de petróleo 
e gás natural contidos na camada pré-sal. A primeira 
área avaliada, Tupi, possui volumes estimados entre 
5 bilhões e 8 bilhões de barris, o que a classificaria 
como o maior campo de petróleo descoberto no mun-
do desde 2000. As estimativas apontam que somente 
Tupi pode aumentar em mais de 50% as reservas da 
PETROBRAS, que tem como meta começar a produção 
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nessa área em 2010, com um projeto piloto de 100 mil 
barris por dia (5% da produção nacional).

Na segunda área avaliada, Iara, também foi com-
provada relevante descoberta de óleo leve nos reser-
vatórios do pré-sal. A estimativa de volume recuperável 
é de 3 bilhões a 4 bilhões de barris de petróleo leve 
e gás natural.

Além do potencial petrolífero, as descobertas na 
região do pré-sal diferenciam-se pela qualidade do óleo. 
A maior parte das reservas da PETROBRAS é de pe-
tróleo pesado. As jazidas do pré-sal, contando hidro-
carbonetos leves, gás natural e condensado, podem 
mudar o perfil das reservas da Companhia, reduzindo 
a importação de óleo leve e gás natural.

Em setembro de 2008, a PETROBRAS iniciou 
a produção do primeiro óleo na camada pré-sal, no 
campo de Jubarte, Bacia de Campos, litoral sul do 
Espírito Santo. Com isso a Companhia vai ampliar o 
conhecimento sobre as reservas do pré-sal localiza-
das no Espírito Santo e em outros pontos do litoral 
brasileiro. O potencial de produção do primeiro poço 
na plataforma P-34 é de 18 mil barris/dia.

Para acompanhar todo esse crescimento, a PE-
TROBRAS está contratando 10 novas unidades de 
produção de petróleo do tipo FPSO (plataformas flutu-
antes que produzem, estocam e escoam petróleo) para 
as áreas do pré-sal na Bacia de Santos, além de uma 
centena de embarcações de apoio e da construção e 
do aluguel de sondas de perfuração, da aquisição de 
componentes e da contratação de diversos serviços.

Dessa forma, podemos ousar afirmar que o pré-
sal é praticamente um tesouro energético, com reser-
vas estimadas, de forma conservadora, em 90 bilhões 
de barris. É um número bastante provável, estimado 
pelos geólogos da PETROBRAS. Significa cerca de 6 
vezes as reservas brasileiras atuais, de 14,4 bilhões 
de barris, e eleva nossas reservas para 104 bilhões 
de barris.

De acordo com declaração de Carlos Marchio-
natti, Presidente da AJURIS, ao jornal da Associação, 
edição de outubro/2008, com a descoberta o Brasil, 
que atualmente ocupa o 24º lugar entre as maiores re-
servas de óleo e gás no mundo, poderá tornar-se a 4ª 
maior reserva mundial, superando o Kuwait e ficando 
atrás apenas da Arábia Saudita (264 bilhões de bar-
ris), Irã (140 bilhões de barris) e Iraque (115 bilhões 
de barris). Em valores, isso pode representar mais de 
20 vezes o nosso Produto Interno Bruto.

Indubitavelmente, a descoberta da camada pré-
sal no Brasil amplia os limites da energia oriunda de 
fontes não renováveis e redefine a correlação de forças 
no campo do controle mundial dos recursos estratégi-
cos, alterando perspectivas históricas.

As decisões governamentais sobre o tratamento 
a ser conferido às novas reservas de petróleo abaixo 
da plataforma de sal exercerão impacto sobre o futuro 
econômico do País, dos Estados e dos municípios.

Por esses motivos, quero enaltecer a iniciativa 
do Vereador do PSB de Porto Alegre Airto Ferronato 
de propor a criação de um Comitê Municipal e de uma 
Frente Nacional de Vereadores e Entidades em defe-
sa da camada pré-sal como patrimônio da Federação 
brasileira, com base no pressuposto de que as jazidas 
de petróleo descobertos na camada pré-sal não são 
propriedade de um único Estado ou município, mas de 
todo o conjunto da Federação.

Dessa forma, as receitas provenientes da compen-
sação financeira e das participações governamentais 
nos royalties devem ser distribuídas de forma equânime 
entre todos – Municípios, Estados, Territórios, Distrito 
Federal e União -, para que todos possam usufruir dos 
reflexos positivos dessa grande descoberta nacional, a 
qual impulsionará nossa economia, possibilitando tam-
bém diversas melhoras em áreas sociais, ambientais, 
de infraestrutura etc.

Esse é, em nosso entendimento, o enfoque princi-
pal a ser discutido no Comitê Municipal de Vereadores 
e Entidades, entre outros assuntos pertinentes ao tema, 
o que poder ser realizado em qualquer lugar deste País 
continental. A partir da formação dos comitês munici-
pais e de uma organização que coordene a centrali-
zação dos debates e propostas enviadas, queremos 
construir uma grande mobilização nacional, para que a 
sociedade como um todo se aproprie das informações 
sobre o tema e para que, juntos, possamos consolidar 
uma proposta efetiva de alteração na legislação, para 
que todos os municípios do país possam ser benefi-
ciados com os avanços econômicos que certamente 
resultarão da exploração petrolífera da camada pré-sal, 
mediante o pagamento de royalties.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se ao 

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com enorme satisfação, concedo a palavra ao 
primeiro orador inscrito, Deputado Marcio Junqueira, 
Vice-Líder do Democratas, digno representante do 
Estado de Roraima.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, primeiramente quero dizer da satisfação de 
podermos nos pronunciar, na tarde de hoje, tendo na 
Presidência da nossa sessão também um Democrata 
que diríamos ser da melhor linhagem possível.
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Sr. Presidente, o que nos traz aqui nesta tarde 
de hoje são alguns pontos e fatos importantes que, 
com certeza, serão discutidos nesta semana. Já são 
discutidos, mas, pelo fato de estarmos dando início à 
Semana do Meio Ambiente, com certeza iremos dis-
cutir com muito mais profundidade.

Nós, legítimos representantes da Amazônia, do 
distante Estado de Roraima, vemo-nos na obrigação 
de levantar algumas questões que entendemos ser 
primordiais não só para a região amazônica, mas para 
todo o País.

Quando falamos de preservação do meio am-
biente, sem dúvida nenhuma essa questão deve estar 
plantada de forma firme e concreta em nosso imaginá-
rio. É importante saber preservá-lo, não deixar que se 
fale do meio ambiente com romantismo e com a paixão 
daqueles que tão somente querem jogar para a plateia. 
Precisamos discutir com embasamento, levando em 
consideração a questão geopolítica do nosso País.

Faço este preâmbulo para chegar a um momento 
de decisão no que diz respeito à energia hídrica em 
nosso País. Mais uma vez, as obras de Jirau e Santo 
Antônio, no Rio Madeira, estão paralisadas. Digo mais 
uma vez porque, na verdade, essas obras têm servi-
do mais como palanque eleitoral do que de fato como 
objeto de progresso do Brasil.

Ouvimos constantemente o Presidente Lula re-
ferir-se a essas duas hidrelétricas, quando, na ver-
dade, elas sequer têm licenças ambientais. Ou seja, 
dizem o que não corresponde à verdade, o que não 
está acontecendo. É claro que essas duas obras não 
serão entregues no prazo previsto. Quem vai perder 
com isso não é o PT, o DEM, o PSDB ou PTdoB, mas 
o povo brasileiro, o País.

Temos que cobrar, de forma mais firme e ver-
dadeira, uma posição do Ministro do Meio Ambiente, 
se é que ainda podemos chamá-lo de Ministro, tendo 
em vista os erros graves que vem cometendo. Temos 
de cobrar da autoridade competente uma solução 
verdadeira para que se saia do discurso, para que 
possamos, de fato, dizer que não vamos mais ter de 
importar o gás da Bolívia na quantidade que importa-
mos hoje, que vamos poder oferecer ao consumidor 
brasileiro energia mais barata, gerada de forma am-
bientalmente correta. 

É fácil dizer que se quer hidrelétricas e ao mesmo 
tempo queimar óleo diesel na Amazônia. Mais de 50% 
da energia gerada na Amazônia é oriunda de termelé-
tricas movidas a diesel. Enquanto se fala em preservar 
o meio ambiente, queima-se milhões de litros de diesel 
diariamente na Amazônia. 

Portanto, o que vemos é um contrassenso, é di-
zer uma coisa para a população e, na verdade, fazer 
outra. 

Na mesma linha, é a questão da estrada que 
liga Rondônia ao Amazonas, Porto Velho a Manaus, 
que erroneamente está sendo difundida dessa forma. 
Essa estrada não liga apenas Rondônia ao Amazonas, 
ela também liga Rondônia ao Amazonas. Essa estra-
da liga o Brasil ao Arco Norte, ao Caribe e possibilita 
que qualquer brasileiro atravesse o seu País por vias 
terrestres. 

Agora o Sr. Ministro Carlos Minc, numa atitude 
que eu diria até antibrasileira, coloca em dúvida a ne-
cessidade da construção dessa estrada, jogando para 
a plateia, mais uma vez, quando diz que essa estrada 
causará uma devastação na Amazônia. 

Ledo engano! Essa estrada irá, sim, consolidar 
o homem amazônida na Amazônia. Essa estrada irá, 
sim, proporcionar condição de desenvolvimento pleno, 
preservando o meio ambiente na nossa região. Dessa 
forma, teremos condições de trafegar, de nos locomo-
ver, de criar corredores de exportação não só para a 
Região Norte, mas para a Amazônia. 

O Ministério do Meio Ambiente precisa enten-
der que o que está sendo discutido são as questões 
geopolíticas do Brasil e não da Alemanha ou da Dina-
marca, de quem hoje esse Ministério recebe somas 
vultosas, sem dizer para nós, que somos os legítimos 
representantes do povo brasileiro, nem para o próprio 
povo, quais serão os critérios, Deputado Lira Maia, 
para que a Dinamarca repasse 110 milhões de dólares 
para o Brasil. Quais serão os critérios para que a Ale-
manha repasse 30 milhões de dólares para o Brasil? 
Como esse dinheiro será aplicado? Quem autorizou 
o Ministério a receber esses recursos? Existe alguma 
promessa? É em troco de algo? Será que esses obs-
táculos que vão sendo colocados, esta postura anti-
brasileira que vem sendo exercida por esse cidadão, 
será que tem alguém bancando isso?

O Sr. Lira Maia – V.Exa. me concede um aparte?
O SR. MARCIO JUNQUEIRA – Com muito pra-

zer, Deputado Lira Maia.
O Sr. Lira Maia – Deputado Marcio Junqueira, 

V.Exa., que tem sido uma voz em defesa da Amazô-
nia semanalmente nesta Casa, me estimula, toda vez 
que usa a tribuna, a fazer-lhe um aparte. Na realidade, 
nesta semana vivemos a Semana do Meio Ambiente. E 
sempre que faço uma reflexão nesse setor com relação 
a meio ambiente, em termos de Amazônia, repito que, 
na minha opinião, o que existe de mais importante, de 
mais sagrado na biosfera é o ser humano. E a Ama-
zônia representa 60% do território brasileiro. Não se 
pode conceber o planejamento do País sem se con-
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siderar que mais da metade do Brasil é a Amazônia 
e que lá estão quase 25 milhões de brasileiros. E fico 
preocupado porque, às vezes, as pessoas que discu-
tem meio ambiente, que discutem a Amazônia talvez 
não tenham conhecimento de causa, ou não conheçam 
sequer a Amazônia, e façam a coisa muito mais pelo 
lado emotivo. Então, sou daqueles que defendem, sim, 
a preservação da natureza, o meio ambiente. Tenho 
repetidas vezes dito nesta Casa, nas Comissões, que 
nós, na Amazônia, não precisamos derrubar nenhu-
ma árvore para sermos os maiores produtores deste 
País, quiçá do mundo. Mas é preciso que todas as po-
líticas voltadas sobretudo à preservação da natureza 
pensem em preservar a principal espécie da Ama-
zônia, que é o ser humano. E se V.Exa. me permite, 
quero fazer rapidamente uma reflexão com relação à 
escolha pela FIFA dos locais onde serão realizados 
os jogos da Copa do Mundo no Brasil. Vejam bem, 
a Amazônia representa 60% do território nacional e 
apenas um local foi contemplado, Manaus. Quero pa-
rabenizar os manauaras, o povo do Amazonas, por 
esse fato, mas lamento que a Capital do Pará, Belém, 
não se tenha habilitado e não tenha tido competência 
para reivindicar, para apresentar o que tem de melhor 
no Pará, a fim de também possibilitar aos paraenses 
assistir, ao vivo, aos jogos da Copa do Mundo. Quero 
parabenizar os amazônidas, mas quero, em nome do 
Pará, fazer meu registro de protesto contra aqueles 
que hoje comandam e governam o Estado porque não 
tiveram competência e agora querem justificar a não 
contemplação do Pará. Deputado Marcio Junqueira, 
se compararmos, o Nordeste está de parabéns, por-
que 4 Capitais serão sede da Copa do Mundo, mas, 
infelizmente, de toda a Amazônia, que possui 60% do 
território nacional, apenas uma; graças a Deus, pelo 
menos uma: Manaus. Muito obrigado.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA – Eu é que agra-
deço o aparte a V.Exa., que representa com muita 
propriedade a região de Santarém. É importante que 
ocupemos este espaço para deixar isso claro para a 
sociedade. É exatamente o que o Deputado Lira Maia 
acabou de dizer: na Amazônia, até por ocupar mais 
da metade deste País, existem diferentes biomas, 
existem diferentes tipos de Amazônia e é possível se 
plantar na Amazônia sem se derrubar uma árvore se-
quer. O que se mostra aí é para vender jornal, é para 
justificar as contribuições que essas ONGs recebem 
com a conivência, na maioria das vezes, do Ministé-
rio da Justiça.

É fácil discutir a Amazônia e falar das estradas 
que podem nos levar o desenvolvimento do Centro-
Oeste ou do Sul do País, porque em Roraima, no meu 
Estado, o frango que comemos tem de atravessar o 

Brasil, assim como o leite e o café que tomamos; o 
açúcar, a pimenta do reino, o colorau e a carne que 
consumimos.

Na verdade, o que me parece é que existe uma 
orquestração para fazer com que aqueles brasileiros 
que estão na Amazônia não tenham sequer seguran-
ça alimentar, porque não temos. Se uma estrada for 
bloqueada, se uma balsa for paralisada no Rio Ama-
zonas, ficaremos desabastecidos.

Um Ministro que fala de forma contrária à aber-
tura de uma estrada que ligará Rondônia ao Amazo-
nas, o Sul ao Norte do País, o Brasil ao Caribe, ao 
Hemisfério Norte, é porque não conhece o Brasil. O 
Sr. Carlos Minc tem dado essa demonstração da falta 
de conhecimento. E fica difícil entendermos por que 
se manter uma pessoa que não conhece o País, que 
não discute o País e que, quando fala, ofende pessoas 
que, diferentemente dele, trabalham, geram empregos, 
impostos e receitas para este País.

É importante, Sras. e Srs. Deputados, que nesta 
semana, a Semana do Meio Ambiente, estejamos aten-
tos para as discussões verdadeiras, não para aqueles 
que precisam de um palanque, pela falta de conteúdo 
e de conhecimento, para dizer que querem proteger a 
selva amazônica e o meio ambiente. Todos nós, não 
tenho dúvida disso, temos a consciência exata da im-
portância do meio ambiente, da preservação da vida 
no planeta Terra.

Não posso afirmar que todos têm a consciência 
da necessidade que temos de manter também o ho-
mem vivo, seja na Amazônia, seja no Centro-Oeste, 
seja no Sul, porque todos nós, independentemente do 
Estado ou da Região, todos nós, meu querido Deputado 
Jair Bolsonaro, somos brasileiros. Portanto, temos de 
discutir as questões como brasileiros, não sob a influ-
ência de gordas, polpudas contribuições que nós, até 
agora, não entendemos, porque eu, Deputado Nilson 
Mourão, aprendi desde pequeno: quando a esmola é 
grande, o santo desconfia.

Temos de entender perfeitamente o porquê des-
sas doações desses países, que até bem pouco tempo 
compravam a madeira que era derrubada no Brasil. Os 
que compraram a madeira, quando se fala em devas-
tação no Estado do Pará, foram os europeus, foram 
eles que compraram.

Concluo o meu pronunciamento nesta tarde de 
hoje fazendo um questionamento para todos nós e para 
aqueles que nos assistem. Só na cidade de Santarém, 
Deputado Guilherme, de onde vem o nosso querido 
Deputado Lira Maia, há hoje 183 ONGs, das mais di-
versas vertentes, todas preocupadas com o homem na 
Amazônia, com a preservação da Amazônia. Agora, há 
esse flagelo no Nordeste, nos Estados do Piauí e do 
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Maranhão, onde as populações estão embaixo d’água, 
sofrendo e sem alimento. Onde estão as ONGs? Onde 
estavam as ONGs? Por que a Dinamarca e a Alema-
nha, num gesto humanitário, não mandaram alguns 
milhões de dólares para o Nordeste? Por que só para 
a Amazônia?

Assim termino o meu pronunciamento. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Agradeço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao segundo orador inscrito 
para o Grande Expediente, Deputado Antonio Carlos 
Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo à tribuna para declarar meu pro-
fundo desapontamento com a morte declarada à re-
forma política pelas lideranças políticas e partidárias 
da base aliada nesta Câmara dos Deputados. 

Reformar o atual sistema político é sonho da 
maioria da sociedade. Vimos essa esperança nos olhos 
e nas palavras de dezenas de representantes da so-
ciedade civil que aqui estiveram nesta mesma tribuna 
há poucos dias. 

A sociedade imaginou que a Comissão Geral em 
que a Câmara se transformou, por sua própria decisão, 
naquela dia, representaria finalmente a retomada de 
tema absolutamente necessário ao fortalecimento da 
democracia. Esperou que seus representantes efeti-
vamente se comprometessem com a aprovação de 
novas regras no sistema político-eleitoral. Esperamos 
todos nós, que sonhamos com um País livre do abuso 
do poder econômico, do abuso do poder político, livre 
da corrupção eleitoral.

A decisão das lideranças partidárias de não apro-
varem o requerimento de urgência para que o Plenário 
pudesse votar 2 pontos fundamentais da reforma – o 
financiamento público de campanha e o voto em lista 
fechada – pôs abaixo as nossas esperanças. E refor-
çaram o sentimento de ceticismo que paira sobre o 
tema da reforma política.

A decisão significa que as eleições de 2010 con-
tinuarão a ser regidas pelas mesmas regras que hoje 
trazem consequências danosas ao exercício da função 
legislativa, as mesmas regras que transformam as elei-
ções numa disputa de mercado, com supervalorização 
financeira das campanhas, com caixa 2 e até caixa 3, 
pelo que já andam falando. As mesmas regras que 
permitam que sejam eleitas e empossadas pessoas 
condenadas em tribunais. 

A reforma política e eleitoral estava num impasse. 
Saiu dele para ser arquivada mais uma vez. Há pro-

posições inclusive prontas para votação pelo Plenário. 
Nós poderíamos decidir questões infraconstitucionais 
que não exigem quorum qualificado, como é o caso de 
emendas constitucionais, mas o Legislativo tem sido 
incapaz de enfrentar a si mesmo, infelizmente.

E este Poder, que surge da maior das manifes-
tações democráticas, que é o voto nas urnas, vem 
sofrendo absurdo desgaste perante a opinião públi-
ca. O povo elege o Parlamento, mas não confia nele. 
Confia individualmente nos Deputados, mas não na 
instituição.

Vivemos um período de enfraquecimento da po-
lítica no qual nos vimos muitas vezes desolados. O Le-
gislativo é mostrado à opinião pública como um lugar 
de “velhacos”, de “bando”, de “canalhas”. Há muito não 
se via um processo de degradação da política brasileira 
como este. Há um permanente clima de desmoraliza-
ção das nossas atividades. Basta navegar pela Internet 
para vermos como o Parlamento é tratado.

Não confundam essas minhas reflexões com a 
visão de um Parlamento inatacável. Não! Há falhas, 
há erros. Acredito que as 2 Casas estão tomando 
providências para corrigi-los. Reconheço que a opi-
nião pública é nosso alerta permanente, mas ela é 
levada a se manifestar a partir de uma pauta negativa 
permanente. 

No entanto, nesta Casa, há muitas pautas positi-
vas que são acompanhadas pelos veículos institucio-
nais. Basta acessar as notícias produzidas pela Rádio 
Câmara, TV Câmara, Agência Câmara e pelo Jornal 
da Câmara para ter conhecimento delas.

Cumpro, semanalmente, uma agenda de trabalho 
nesta Casa com intensas atividades exigindo a presen-
ça em, pelo menos, 2 Comissões diariamente, afora 
o debate em plenário. Além disso, atendo a inúmeros 
convites para debater questões de interesse nacional 
em espaços fora da Câmara. Acredito que essa é a 
rotina de parte significativa dos membros desta Casa. 
Mas, infelizmente, somos levados a conviver com a 
existência de visão popular negativa a respeito da 
instituição. 

Minha convicção é a de que tudo isso come-
ça nas regras do sistema político-eleitoral. Não falo 
aqui apenas de financiamento de campanha, de lista 
aberta, de lista fechada, da lei de inelegibilidade, mas 
dos Poderes e de seus papéis constitucionais, falo da 
reforma da própria estrutura do sistema político. Por 
isso, entendo a reforma política como precedente a 
qualquer outra mudança. 

O Professor Doutor em Direito, Luiz Moreira, que 
participou da Comissão Geral sobre a reforma políti-
ca neste plenário, disse na ocasião que o Parlamento 
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está em declínio e apontou como razão a judicializa-
ção da política. 

Nesse palco de conflitos em que se transformaram 
a Câmara e o Senado, o Judiciário assume, cada vez 
mais, o lugar de revisor dos atos parlamentares. Deci-
sões do Parlamento são levadas ao Supremo Tribunal 
Federal. Falhas na legislação eleitoral são cobertas por 
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O controle 
de constitucionalidade é exercido pelo STF.

Somada a esse cenário de usurpação de pode-
res está também a politização do Judiciário. Ela tem 
levado a consequências antes inimagináveis, como 
foi o caso do lamentável bate-boca entre os Minis-
tros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, e de certas 
manifestações públicas do Presidente do STF, como 
aquela em que defendeu a “intolerância” em relação a 
movimentos sociais, como o MST. Vimos, em algumas 
decisões, o mesmo viés que anda na contramão da 
sociedade, como a súmula vinculante que proíbe o uso 
de algemas e a que permite aos advogados acesso 
aos procedimentos de investigação de seus clientes, 
inclusive em fase de sigilo. 

Tudo isso, sem dúvida alguma, enfraquece o 
Parlamento eleito nas urnas pelo povo. O próprio Prof. 
Luiz Moreira sugere, como solução, que a Câmara dos 
Deputados tenha o papel propositor e o Senado Fede-
ral seja a Casa revisora. Sou inteiramente favorável a 
essa proposição. Vamos trazer esse debate mais am-
plo para dentro desta Casa. Precisamos achar nosso 
próprio caminho.

Precisamos resgatar a legitimidade das urnas e 
a confiança na política, como poder transformador de 
um país. Nós teremos que encarar esse debate. 

O SR. Mauro Benevides – V.Exa. me permite 
um aparte, Deputado?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Eminente 
Deputado, vou prosseguir um pouco mais, em seguida, 
concederei o aparte a V.Exa.

As mesmas lideranças que derrubaram a espe-
rança de uma reforma política, na semana passada, 
também manifestaram apoio à proposta do compa-
nheiro José Genoíno, de uma revisão constitucional 
em 2011, focada nos artigos que tratam do sistema 
político-eleitoral e da organização dos poderes. Há 
uma PEC que nos abrirá esse caminho, pronta para 
vir a plenário, e a ela deve ser apresentado um subs-
titutivo para debate e votação. 

Mas essa PEC só significará o resgate dos prin-
cípios que devem conduzir uma efetiva reforma política 
se as urnas de 2010 representarem a escolha de Par-
lamentares comprometidos com tais princípios. 

E cabe às Lideranças desta Casa iniciarem, de 
imediato, os entendimentos para a votação da PEC. 

Resgatem em nós a esperança de que haverá 
mudanças. Resgatem em nós a crença de que existe 
vontade política, nesta Casa, para se fazer a reforma 
política.

Fui promotor eleitoral por 19 anos no Rio de Ja-
neiro. Quando me candidatei a Deputado Federal, pela 
primeira vez, foi que vi que tinha sido enganado durante 
todos aqueles anos, porque o que é declarado como 
gasto de campanha não é o que se gasta. A Justiça 
Eleitoral fiscaliza o que foi declarado e os documentos 
apresentados. Ela não fiscaliza os sinais exteriores da 
campanha, como quanto custa o material distribuído 
aos eleitores; quanto custa aquele programa na TV e 
na rádio, sofisticadíssimo; e assim por diante. 

Concedo aparte ao Deputado Mauro Benevides, 
que espero seja breve para que eu possa concluir meu 
pronunciamento.

O Sr. Mauro Benevides – Perfeitamente, eu 
compreendo. Nobre Deputado Biscaia, pouco antes 
de focalizar esses 2 últimos períodos, V.Exa. fez uma 
advertência verdadeiramente lapidar, quando se re-
portou à questão da usurpação de poderes. E o que 
isso significa? Que outro Poder deseja retirar do Poder 
Legislativo aquilo que constitucionalmente lhe seria de-
ferido. Nós poderíamos sequenciar aqui alguns exem-
plos que confirmam a assertiva de V.Exa. Veja-se que, 
por omissão nossa, por negligência nossa, por desídia 
nossa, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a respeito 
da fidelidade partidária, o que foi corroborado pelo Su-
premo Tribunal Federal. Esse é um exemplo clássico, 
não precisamos buscar nenhum outro para que V.Exa. 
entenda que o item agora aludido referentemente à re-
forma política é fundamental. Estamos há 4 anos, ou, 
mais do que isso, há 5 anos falando em reforma polí-
tica. Condenamos o regime militar que praticou uma 
série de arbitrariedades, com cessação das liberdades 
públicas e dos direitos individuais, mas V.Exa. terá de 
reconhecer, como eu reconheço, que eles propuseram 
uma reforma política, e a fizeram ao tempo de Castello 
Branco. Pode não ter sido perfeita a alteração da siste-
mática eleitoral e partidária, mas eles nos legaram um 
Código Eleitoral, uma Lei de Inelegibilidade e o Estatuto 
dos Partidos. Nós, com a amplitude e a abrangência 
das nossas prerrogativas, não chegamos a fazer se-
quer uma pálida reforma política que demostrasse a 
nossa convicção nesse objetivo.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Muito obri-
gado pelo aparte, Deputado Mauro Benevides. V.Exa. 
traz novos subsídios à minha manifestação. 

Vou prosseguir. Em seguida concederei, com toda 
a honra, aparte aos demais Parlamentares.

Gostaria de ver isso mudado. Mas não basta a 
minha vontade. É preciso, portanto, confiar no plura-
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lismo democrático desta Casa para que as mudanças 
aconteçam. É preciso resgatar para o povo o orgulho 
de escolher seus representantes. É preciso resgatar 
a nobreza do Parlamento. 

E só a reforma política ampla será capaz de fa-
zer esse resgate.

Concedo um aparte a V.Exa., Deputado Silvio 
Torres, pedindo também a V.Exa. que seja breve, para 
que eu possa concluir meu pronunciamento no tempo 
que me é deferido.

O Sr. Silvio Costa – Deputado, eu só quero 
contribuir. Só me referirei ao que V.Exa. falou sobre o 
Senado. Remeti no passado um ofício ao Presidente 
Arlindo Chinaglia e, recentemente, oficiei ao Presidente 
Michel Temer. Acho que esta Casa não poderia votar 
nenhum projeto do Senado que tratasse do cidadão. 
Não é prerrogativa do Senado legislar para pessoas, 
o Senado tem a prerrogativa de legislar para os Es-
tados e de fazer revisão. Aplaudo V.Exa. Nós temos 
de fazer um efetivo movimento de valorização desta 
Casa. Como? Colocando o Senado no seu lugar de 
Casa revisora e de Casa que representa o equilíbrio 
federativo. Esse é um bom tema. V.Exa. traz à baila 
um bom debate. 

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Agrade-
ço a V.Exa. a lúcida intervenção, que contribui para o 
debate e apoia a tese ora sustentada. Só a reforma 
política será capaz de fazer o resgate da nobreza do 
Parlamento.

Antes de encerrar meu discurso, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrada minha 
satisfação com os resultados de pesquisas divulgadas 
neste final de semana, confirmando a popularidade do 
nosso Presidente Lula e de seu Governo. O Presidente 
Lula tem a aprovação de 81% dos brasileiros e brasi-
leiras. E o seu Governo, de mais de 69%. Mas chama 
atenção também o baixíssimo índice de rejeição, de 
apenas 5,8%. Isso é inédito na nossa história. 

E olhem que estamos no sétimo ano de Gover-
no Lula. Um governo que, desde o primeiro momento, 
trabalha para eliminar as diferenças sociais e econô-
micas no País. E os resultados estão aí:

– as políticas públicas de combate à po-
breza e de geração de emprego e renda apre-
sentam resultados concretos e positivos; 

– os indicadores sociais confirmam que 
diminuiu o número de pobres, reduziu-se a de-
sigualdade entre os brasileiros e houve queda 
no número de desocupados; 

– além disso, aumentou a formalização 
do trabalho e a mobilidade social; 

– o salário mínimo tem reajuste nominal 
e aumento real; 

– a renda cresceu em todos os segmentos; 
– houve expansão do crédito, mesmo 

com a crise financeira internacional; 
– o consumo interno teve crescimento 

pelo quinto ano consecutivo;
– o País enfrenta a crise melhor do que 

em períodos passados.

Quer dizer, houve expansão do crédito, mesmo 
com a crise financeira internacional, o consumo in-
terno teve crescimento pelo quinto ano consecutivo 
e, repito, o País enfrenta a crise melhor do que em 
períodos passados.

Outro dado importante nas pesquisas é que au-
mentam as intenções de voto na Ministra Dilma Rous-
seff como candidata à sucessão do Presidente Lula. 
No Nordeste, mais de 40% declararam que votarão no 
candidato indicado pelo Presidente Lula. Isso significa 
que a opinião pública quer manter os avanços e am-
pliar as conquistas. 

Quero repetir aqui o que disse o cientista político 
Emir Sader, em artigo recente:

“Dilma é a melhor candidata à Presidên-
cia e aquela que melhor pode conduzir o Brasil 
do governo atual a um que rompa definitiva-
mente com as mazelas que sobrevivem no país, 
apesar do governo, que, pela primeira vez, fez 
variar o ponteiro da vergonhosa desigualdade 
no sentido da sua diminuição. Que retomou 
o tema do desenvolvimento, intrinsecamente 
vinculado às políticas sociais. Que faz o Bra-
sil resistir bravamente à crise e se preparar 
para sair dela mais forte e mais justo. Dilma é 
a grande condutora desse desafio.”

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antônio Carlos 
Biscaia, o Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, 
2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 
1º Vice-Presidente.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passamos 
a palavra ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, as chuvas copiosas 
que caracterizaram a presente quadra invernosa no 
Nordeste brasileiro permanecem, ainda, com igual in-
tensidade, causando danos enormes, já focalizados 
desta tribuna em 2 pronunciamentos nos quais relatei 
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as perdas registradas, estendidas, igualmente, a uni-
dades federadas como o Piauí e o Maranhão, em as-
pectos dramáticos, atingindo inclusive vidas preciosas, 
tragando-se impiedosamente e assumindo conotação 
de autêntica catástrofe.

Em termos de Ceará, registre-se que a safra do 
corrente exercício soma perda de 23,29%, segundo 
dados fornecidos à mídia pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e pelo Grupo de Coordena-
ção de Estatística Agropecuária, por sua secretária 
Regina Dias.

Se a maior safra do últimos tempos foi atingida 
em 2006, totalizando 1.145.588 toneladas, a de ago-
ra se situará em derredor de apenas 1.048.710, em 
função de quedas pluviométricas que surpreenderam 
os próprios meteorologistas, inclusive os técnicos da 
FUNCEME, atentos às oscilações atmosféricas e de-
mais fatos correlatos.

Para a equipe que avalia o decesso da produção, 
os plantios mais cruelmente desfavorecidos foram a 
cultura do algodão herbáceo de sequeiro, feijão de ar-
rancada safra, feijão de corda, milho e mamona.

Na esfera da fruticultura, confia-se em que as 
perdas possam ser menores, pelas respectivas pecu-
liaridade, segundo opinião de observadores qualifica-
dos, em suas constantes avaliações.

O Governador Cid Gomes, através da Secretaria 
de Agricultura, vem adotando providências recomen-
dadas para a conjuntura, no esforço capaz de atenu-
ar os prejuízos que atingem os agricultores de várias 
áreas, notadamente o sertão central, a exemplo de 
Quixeramobim, Quixadá, Senador Pompeu, Ibareta-
ma e Choró.

As referidas perdas continuam a ser aferidas pelo 
IBGE, havendo expectativa de que alguns percentu-
ais possam ser revertidos quando da sustação dos 
temporais que passaram a inundar, implacavelmente, 
o Ceará e os Estados vizinhos, de que exemplo mais 
recente é o rompimento da Barragem de Algodões, no 
Município de Cocal, no Estado do Piauí.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Acélio Casagrande.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-
SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a 
presença, na Casa, do Prefeito do Município de Nova 
Veneza, Estado de Santa Catarina. Aliás, assumo a 
tribuna da Câmara dos Deputados nesta tarde para 
falar sobre uma das festas religiosas mais tradicionais 
do sul de Santa Catarina, realizada no Distrito de Ca-
ravággio, exatamente Município de Nova Veneza, no 

último fim de semana, superando novamente todas 
as expectativas. Trata-se da Festa em Honra a Nossa 
Senhora do Caravággio.

Uso a tribuna para falar um pouco sobre a história 
dessa festa, bem como da saga da migração italiana 
na região. No ano de 1951, uma grande seca assola-
va toda o sul de Santa Catarina. As águas das fontes 
secaram e o verde deu lugar a um cenário de destrui-
ção. Em setembro, a seca chegou ao limite máximo, 
e o fogo atingiu as matas da serra, espalhando pavor, 
poeira e fumaça. Diante dessa situação, nada mais 
restava senão recorrer à força divina.

Frei Aníbal, da Paróquia São Marcos de Nova 
Veneza, Santa Catarina, convocou os fiéis para uma 
romaria à Igreja de Caravággio para pedir socorro a 
Deus e a Nossa Senhora. Para se proteger do sol forte, 
romeiros fizeram uso de guarda-chuvas e sombrinhas 
e partiram em caminhada. No decorrer das orações e 
dos cantos de socorro a Nossa Senhora, uma nuvem 
negra apareceu, oriunda da serra, trazendo chuva em 
abundância. Foram 3 dias e 3 noites de intensa chuva, 
trazendo novamente vida para a região. 

O que esses romeiros não poderiam prever é que 
essa romaria se tornaria uma tradição e que todos os 
anos milhares de fiéis, devotos de Nossa Senhora do 
Caravággio, fariam o mesmo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este ano, 
em sua 58ª edição, a Romaria e Festa em Honra a 
Nossa Senhora do Caravággio atraiu mais de 60 mil 
pessoas, e a cada edição vem consolidando-se como 
uma das maiores e mais tradicionais festas religiosas 
do sul de Santa Catarina, uma festa que motiva de-
votos a irem todos os anos ao Santuário para pagar 
promessas ou simplesmente agradecer.

E para explicar um pouco o apego a Nossa Se-
nhora do Caravággio, é preciso recorrer à época da 
imigração italiana.

A colonização do Município de Nova Veneza por 
italianos teve início em 1891, e, como é característico 
desse povo, eles trouxeram, neles enraizada, a fé ba-
seada no catolicismo. Construíram oratórios, capelas 
e igrejas.

O grupo de famílias que se instalou no distrito 
de Caravággio trazia consigo uma estampa de Nossa 
Senhora do Caravággio. Mais que isso, esses migran-
tes traziam no coração sua grande devoção. Mesmo 
estando longe de sua pátria, não esqueceram suas 
origens. Os devotos então construíram um oratório em 
homenagem à Santa.

Mais tarde, esse oratório transformou-se em uma 
capela, de madeira, que alguns anos depois foi subs-
tituída por uma igreja de alvenaria, bem maior, sob a 
orientação do Padre Miguel Giacca. Desde essa época, 
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era costume fazer procissões à igreja de Caravággio, 
tendo em vista as graças alcançadas por intercessão 
de Nossa Senhora de Caravággio.

Com a criação da Diocese de Tubarão, em 1954, 
surgiu aos poucos a idéia da construção de um San-
tuário Diocesano. Em 1957, em visita a Caravággio, D. 
Anselmo Pietrulla, primeiro bispo de Tubarão, sugeriu à 
comunidade a construção de um Santuário Diocesano 
dedicado à mesma Santa.

Em 1961, Monsenhor Gregório Locks veio residir 
em Caravággio, dando início à construção do Santu-
ário, e no dia 26 de maio de 1963 foi lançada a pedra 
fundamental. No ano de 1967 foi inaugurado e consa-
grado o atual Santuário Diocesano dedicado a Nossa 
Senhora de Caravággio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano 
de 2001, o Santuário passou por um grande desafio: a 
reforma e a construção de uma nova cúpula. Por meio 
de doações e campanhas, e principalmente com a so-
lidariedade de todos os Romeiros, o projeto foi con-
cluído. A cúpula possui 8 metros de altura, tem estilo 
arquitetônico parecido com a do Santuário de Cara-
vággio, construído na Itália, no local das aparições de 
Nossa Senhora de Caravággio.

Centenas de pessoas procuram o santuário todos 
os dias, buscando paz interior, um local para meditação, 
ou talvez o remédio para os males da vida. E por isso 
a fé tornou-se a marca do Distrito de Caravággio. 

A LVIII Romaria e Festa em Honra a Nossa Senho-
ra de Caravággio começou dia 22 de maio e contou com 
missas da comunidade, terços, novenas, gastronomia, 
e a procissão nas ruas de Caravággio, no dia 26 de 
maio, quando a igreja celebra a aparição da Santa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
esta oportunidade para lamentar uma tragédia recente. 
O mundo está consternado com o gravíssimo acidente 
aéreo envolvendo o vôo 447 da Air France, que partiu 
do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no 
Rio de Janeiro, no último domingo, com destino a Paris, 
e desapareceu sobre o Oceano Atlântico.

O Brasil está colocando todos os seus esforços 
na busca dos destroços e trabalhando para localizar 
as caixas pretas, que poderão elucidar os últimos mo-
mentos do vôo 447 e a agonia que se abateu sobre as 
228 pessoas que estavam no avião.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, 
desta tribuna, enviar meus sentimentos às famílias 
das vítimas desse trágico acidente, e minha especial 
solidariedade ao Sr. Valdir Possamai, Secretário de 
Agricultura da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, 
que perdeu sua filha, Deise Possamai, de 34 anos, 
no acidente.

Deise Possamai era natural de Nova Veneza e 
morava em Criciúma, onde era fiscal de tributo da Pre-
feitura. Ela havia tinha planos de permanecer 1 ano na 
Itália. Era separada e não tinha filhos, e era formada 
em Direito e Administração.

Seu ex-marido, Hercílio Machado, deslocou-se 
para o Rio de Janeiro, em busca de informações sobre 
a aeronave, desaparecida desde a noite de domingo. 
De acordo com o pai de Deise, Valdir Possamai, a 
companhia aérea francesa repassará a Machado mais 
detalhes sobre o desaparecimento da aeronave. Nesta 
manhã, a família Possamai dedicou-se às orações e 
ao acompanhamento das notícias sobre o caso pela 
Internet e pelos telejornais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deixo o 
nosso abraço a todos aqueles que perderam familia-
res nesse acidente, uma tragédia para todos nós bra-
sileiros, aliás, uma tragédia para o mundo, e solicito 
a esta Casa, em homenagem às vítimas, um minuto 
de silêncio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu tam-
bém quero registrar minha solidariedade aos familiares 
das vítimas desse trágico acidente, mais um acidente 
aéreo. Sou gaúcho, e, conforme o que se sabe até o 
momento, nós perdemos 3 cidadãos, um deles médi-
co especialista em transplante de pele, coordenador 
desse trabalho na Santa Casa de Porto Alegre.

Presto minha solidariedade a todos os familiares 
de pessoas vitimadas em mais essa tragédia aérea.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, tragédias como 
essa deixam a todos nós bastante entristecidos, inde-
pendentemente de termos conhecidos ou não envolvi-
dos nela. Tragédias humanas sempre nos chamam à 
razão, e sempre respondemos com emoção, porque 
se trata de algo bastante doloroso.

Sr. Presidente, já entreguei à Mesa pronuncia-
mento, para que seja considerado lido, no qual registro 
meu apoio e minha solidariedade ao movimento dos 
sem-terra e condeno a violência a que foram submeti-
dos, muito recentemente, no Estado de Minas Gerais. 
Em um despejo violento, destruíram-se plantações e 
casas. Adultos e crianças foram expulsos de maneira 
dolorosa do local em que viviam.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Enquanto 
aguardamos quorum para o início da Ordem do Dia, 
damos continuidade à lista construída desde as 8h da 
manhã de hoje neste plenário.
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Passo a palavra, pela ordem, ao Deputado Re-
nato Molling.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais Par-
lamentares, participamos, na parte da manhã, de au-
diência pública, no Senado Federal, sobre o crédito-
prêmio IPI, um assunto atual e muito polêmico.

Sr. Presidente, tanto o Senado quanto a Câmara 
têm o compromisso de dar fim à insegurança jurídica 
de centenas de empresas, especialmente empresas 
exportadoras, que durante muitos anos exportaram 
impostos, crédito que lhes é devido.

Neste momento de dificuldades, em que o País 
precisa exportar para trazer divisas e continuar geran-
do os 12 milhões de empregos que o setor exportador 
gera e, se possível, até ampliá-los, a solução desse 
impasse seria fundamental.

Há conversas, há entendimentos entre o Minis-
tério da Fazenda, Parlamentares e setores empresa-
riais no sentido de fazer um acordo, e é fundamental 
a Casa se envolver, para que o setor produtivo, neste 
momento de dificuldades, possa receber não em di-
nheiro, mas em créditos.

Esse acordo possibilitaria que essa insegurança 
jurídica, que perdura há muitos e muitos anos, fosse 
resolvida e, ao mesmo tempo, que esse setor expor-
tador, tão importante para a economia do nosso País, 
fosse alavancado.

Nesse sentido, pedimos aos Deputados que nos 
juntemos para que, em uma próxima medida provisó-
ria, seja possível incluir esse acordo, a fim de que as 
empresas, que hoje tanto precisam de crédito, possam 
ver solucionadas essas questões de justiça e, com 
isso, continuar empregando aqui dentro, exportando 
e trazendo divisas.

É esse dinheiro, são esses dólares que nós preci-
samos dentro do País. Mas, ao contrário, está entrando 
muito dólar especulativo, o que gera o altíssimo juro 
pago pelo País. Com isso, o câmbio desvaloriza cada 
vez mais, o que torna mais difícil a situação do setor 
exportador.

As empresas que investiram muitos e muitos 
anos em marketing, em produto, em qualidade estão 
com extremas dificuldades de exportar em função do 
custo Brasil, alta carga tributária, e, principalmente, 
em função do câmbio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Renato Molling.

Está feito o registro do seu pronunciamento.
 O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Marco Maia, obrigado pela deferência. Sendo 
gaúcho, V.Exa. deve estar, como a sociedade do Rio 
Grande do Sul e eu, chocado e entristecido – por isso 
faço questão de fazer este registro no plenário – com o 
desaparecimento prematuro do Dr. Roberto Chem, bem 
como com o desaparecimento de dezenas de outros 
brasileiros, franceses e cidadãos do mundo inteiro.

Médico conhecido de todos nós, o Dr. Roberto 
Chem, junto com sua esposa, Vera, e sua filha Letícia, 
desapareceu em razão da tragédia que vitimou muitos 
gaúchos, no voo da Air France.

Faço questão de fazer este registro porque se 
trata do diretor de um serviço pioneiro no Brasil e na 
América Latina: o Banco de Tecidos Humanos, de 
pele, do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa 
de Porto Alegre.

O Dr. Roberto Chem era uma das referências 
em Medicina na área da cirurgia plástica, homem do-
tado do mais alto espírito público, vocacionado para 
o interesse social, determinado, estudioso, de grande 
caráter, um homem de envergadura inabalável.

Perde a Medicina brasileira, perde a sociedade 
gaúcha, perdem, enfim, todos aqueles que tinham, 
como eu, no Dr. Roberto Chem, uma das grandes 
figuras da vida brasileira, especialmente no que diz 
respeito à área técnica e científica.

Sr. Presidente, tenho certeza de que falo em nome 
de todos os gaúchos, ao me solidarizar com a família 
do Dr. Roberto Chem, uma das vítimas do acidente 
com a aeronave da Air France, junto com sua esposa, 
Vera Chem, e sua filha, Letícia Chem. 

Tenho certeza de que a população do Rio Grande 
do Sul e os profissionais da Medicina brasileira espe-
ravam por nossa manifestação nesse sentido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
José Otávio Germano, eu já havia feito há pouco uma 
homenagem à memória do Dr. Chem, pelo valor e pela 
importância que tinha para nós, do Rio Grande do Sul, 
e também à sua família.

De qualquer forma, obrigado pela palavras, sem 
dúvida alguma saídas do coração de V.Exa., em vir-
tude da sensibilidade que lhe é peculiar.

O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO – Muito obri-
gado.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
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hoje estará se deslocando do Estado de Rondônia para 
esta Capital o Governador Ivo Cassol, para conversar 
com o Presidente da República no sentido de encontrar 
uma solução para resolver o problema da hidroelétrica 
que está sendo construída no Estado, mas que teve 
as obras paralisadas por não ter conseguido licença 
para funcionar, o que já provocou perda de mais de 
R$60 milhões. Para que essa hidroelétrica funcione, 
faz-se necessária uma autorização do Estado ao Go-
verno Federal.

O Governo Federal já pediu ao Ministro Minc que 
atendesse as reivindicações do Governo do Estado, 
pois é o Estado que possui a reserva que será alaga-
da, não a União. A União tem outra reserva, a Bom 
Futuro, que está ocupada por mais de 6 mil habitantes, 
com mais de 150 mil cabeças de gado. O Ministro Minc 
está gastando uma fábula do dinheiro do povo brasi-
leiro, do trabalhador brasileiro, para retirar do local, à 
força, os habitantes. E pior, Sr. Presidente, o Gover-
no Federal não tem um palmo de terra para assentar 
nenhuma dessas famílias, não tem um só centavo do 
Orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente, 
tampouco ao MDA. Também o Ministro do Meio Am-
biente não tem qualquer programação para atender a 
população local. 

Sr. Presidente, o Presidente da República mostrou 
sensibilidade ao querer atender a reivindicação do Go-
verno de Rondônia, mas, lamentavelmente, o Ministro 
Minc não quer conversa com ninguém. Quando chega 
a Rondônia, ele não dá satisfação ao Governo, ignora o 
problema das pessoas que serão jogadas nas ruas. Ele 
quer, de qualquer modo, prejudicar aquela população. 
Nós não podemos aceitar isso, Sr. Presidente.

O Governador estará chegando hoje a Brasília 
para conversar com o Presidente da República e o 
Ministro de Minas e Energia, na tentativa de resolver 
esse problema. Oxalá ele venha a ser resolvido, por-
que não podemos ver 6 mil famílias jogadas debaixo 
da ponte na mesma hora em que se aprova aqui a 
casa popular, a moradia para o cidadão pobre, o ci-
dadão humilde. 

Por enquanto, Sr. Presidente, é isso. Solicito di-
vulgação no programa A Voz do Brasil, para que aque-
le povo saiba o que o Governo está fazendo em favor 
dele. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, faltando mais de seis meses 
para o início da temporada de verão, Itajaí já tem 41 
escalas de cruzeiros confirmadas para o período en-

tre os dias 22 de novembro deste ano e 8 de abril de 
2010.

A Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Itajaí 
acredita que o turismo náutico pode ser uma grande 
fonte de geração de recursos para o município. Entre-
tanto, diz que para os setores de comércio e prestação 
de serviços serem beneficiados por esse segmento 
há necessidade de investimentos na diversificação e 
melhora dos estabelecimentos. Trata-se de um enor-
me potencial econômico a ser explorado. Defende, 
por isso, mais investimentos públicos e privados em 
infraestrutura.

O aumento no número de escalas neste ano em 
comparação à temporada passada, com 18 escalas 
em Itajaí, é de 128%. Já o número de passageiros 
vai crescer 72,1%. Serão 52,23 mil passageiros na 
próxima temporada, contra os 30,35 mil passageiros 
registrados na temporada 2008/2009.

A atividade de turismo marítimo vem crescendo 
no Brasil e no mundo. A Associação Brasileira de Re-
presentantes de Empresas Marítimas – ABREMAR 
estima uma movimentação de 720 mil passageiros, um 
recorde em termos de Brasil. Em 10 anos, segundo a 
Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Ma-
rítimos (Brasilcruise), o número de escalas saltou de 
400 para 1,1 mil, com avanço de 175%. Para a tempo-
rada 2009/2010, a Brasilcruise projeta 1,2 mil escalas 
na costa brasileira, o que aponta para um aumento de 
aproximadamente 10%.

Peço ao Governo federal uma solução definitiva 
para o calado do Rio Itajaí-Açu.

Apesar de o calado ser insuficiente, recentemente 
6 navios operavam no complexo, que inclui os portos 
de Itajaí e Navegantes e outros terminais privados.

Sr. Presidente, o crescimento da construção naval 
é muito importante. São muito importantes os navios. 
Mas a rede hoteleira vem preocupando-se porque os 
navios que saem da Europa e vêm para o Brasil lhe 
tiram os hóspedes, tiram os turistas dos nossos gran-
des resorts e hotéis. Ou seja, eles vêm concorrendo 
de forma desleal, causando desequilíbrio inclusive 
financeiro. 

Nós temos de fazer reuniões para debater o as-
sunto. Não sou contra essa prática, mas é importante 
que haja equilíbrio. Não é possível que os navios que 
vêm da Europa apenas levem nosso dinheiro. Preci-
samos gerar mais emprego aqui. Precisamos recolher 
mais impostos aqui. Precisamos garantir o equilíbrio, 
sob pena de inviabilizar os grandes investimentos ho-
teleiros e a área turística do Brasil.

Era isso.
Muito obrigado.
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 A SRA. EMÍLIA FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste momento, gostaria de refor-
çar o convite aos Parlamentares, aos funcionários e 
às funcionárias da Câmara dos Deputados para par-
ticiparem, no Salão Nobre, da posse da nova Procu-
radora da Mulher. A Procuradoria da Mulher é um es-
paço de luta, uma instituição que foi constituída pela 
bancada feminina. 

A Deputada Nilmar Ruiz assume hoje o posto de 
Procuradora Especial da Mulher, assim como as Pro-
curadoras Adjuntas, as Deputadas Maria Helena, Bel 
Mesquita e eu, Deputada Emília Fernandes.

Convidamos todos os colegas, funcionários e 
funcionárias para participarem deste importante es-
paço que está sendo ocupado pelas mulheres, para 
que possamos fortalecer a participação das mulheres 
no poder.

Muito obrigada.

O SR. PAES DE LIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nos dias 28, 29 e 30 últimos, junta-
mente com o Senador Arthur Virgílio e os Deputados 
Antônio Roberto, Antônio Carlos Chamariz, Betinho 
Rosado, Marcos Montes, Moisés Avelino, Waldir Neves 
e Rômulo Gouveia, meus pares nesta Casa, a convi-
te do Exército Brasileiro, visitei o Comando Militar da 
Amazônia. Idealizei o discurso que faço agora, retor-
nando, na fase final da visita, de Manaus para Brasília, 
a 10 mil metros de altura, viajando no jato brasileiro 
MB-145, pilotado por competentes pilotos da Força 
Aérea Brasileira. 

A visita foi realmente preciosa. O que pudemos 
encontrar e constatar lá foram as imensidões do Brasil, 
mencionadas há pouco por outros ilustres oradores, 
mais da metade do território nacional praticamente 
em estado de virgindade selvática, onde poucos bra-
sileiros se fazem presentes, desenvolvendo sua vida, 
desenvolvendo a região, cuidando para que o País se 
mantenha íntegro. 

Entre esses brasileiros avultam certamente aque-
les que nos convidaram a fazer a visita. Os nossos ci-
cerones foram o General Mattos, Comandante Militar 
da Amazônia, e o General Rosas, Comandante da 2ª 
Brigada de Infantaria de Selva.

Fomos até São Gabriel da Cachoeira, município 
muito distante, que só pode ser acessado por ar ou 
por rio, e com grandes dificuldades, como todos sa-
bemos; fomos até os confins do noroeste do Brasil, 
na Vila de Iauaretê, onde, vigilante como sentinela 
alerta pela integridade territorial do Brasil, pela sua 
soberania, está o 1º Pelotão Especial de Fronteira do 
5º Batalhão de Infantaria de Selva, pequeno grupo de 
brasileiros comandado por um jovem tenente recém-
diplomado na Academia Militar das Agulhas Negras. 
Nessa base, entre os soldados, há indígenas. A vila 
é composta de indígenas que se tornam soldados, o 
que mostra ser perfeitamente possível a integração 
orgânica entre brasileiros de qualquer origem étnica, 
em qualquer parte do País.

O objetivo do meu discurso é essencialmente o 
de homenagear o Exército Brasileiro por sua presença 
atenta e vigilante em todo o território nacional, como 
braço forte e mão amiga – e digo mais: como patrimônio 
inalienável da Nação brasileira -, que, irmanado com 
a Força Aérea Brasileira, permite esses deslocamen-
tos aéreos e, com a Marinha do Brasil, vigilante nos 
cursos d’água, mantém para o futuro as riquezas e a 
integridade territorial do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Nilson Mourão. 

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo registrar no Plenário da Casa o iní-
cio da Assembleia-Geral da Organização dos Estados 
Americanos – OEA, hoje, em Honduras, na cidade de 
San Pedro Sula, com a presença e a participação de 
Chanceleres e de alguns Presidentes dos países que 
compõem a organização.

A importância dessa assembleia-geral, dentre as 
tantas assembleias que a OEA já realizou, é em razão 
da pauta concreta a respeito da situação de Cuba. 

Como é do conhecimento de todos, desde 1962, 
através de uma interferência, eu diria, descabida e 
politicamente errada dos Estados Unidos, Cuba foi 
expulsa da OEA. 

Ora, Sr. Presidente, a Organização dos Estados 
Americanos é uma entidade regional destinada a agru-
par todos os países do nosso hemisfério, sem coloração 
ideológica, visão política ou tentativa de hegemonismo. 
Mas aconteceu exatamente isso. A partir do momento 
em que Cuba foi isolada, literalmente expulsa da OEA, 
ela se transformou numa espécie de clube de debates, 
não teve importância maior para o destino político da 
América do Sul, da América Central e da América do 
Norte. Transformou-se, na verdade, num fórum de deba-
tes e de discussões sem maiores consequências. Ficou 
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evidente a dominação exorbitante dos Estados Unidos 
sobre a OEA, por uma razão simples: eles literalmente 
bancam essa entidade no plano financeiro. 

Este tema, agora, volta à tona. Existem algumas 
propostas sobre a mesa. E creio que a tendência do 
Presidente Barack Obama – se ele quer significar real-
mente uma política externa de mudanças, uma política 
externa de aproximação e de respeito para com o conti-
nente americano, para com o continente sul-americano 
-, é orientar seus embaixadores na assembleia-geral 
a reconhecerem o erro histórico que foi cometido e a 
pedirem desculpas ao povo do nosso hemisfério por 
essa posição equivocada e errada politicamente. E cabe 
a Cuba decidir se lhe interessa ou não retornar a essa 
organização regional como membro pleno.

Esse é o tema que vai dominar a assembleia-geral. 
Não podemos escapar disso. É um tema importante. 
Eu espero que de fato a assembleia-geral como um 
todo reconheça o erro cometido e deixe ao Governo 
de Cuba decidir se deseja ou não reintegrar-se à Or-
ganização dos Estados Americanos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Nilson Mourão. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chamamos 
para fazer uso da palavra o Deputado Dr. Rosinha. 
S.Exa. tem até 3 minutos.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nesta Semana do Meio Ambiente, o IBAMA do 
Estado do Paraná, juntamente com a Polícia Federal, 
a Receita Federal e a Força Verde da Polícia Militar do 
Estado do Paraná, fez uma série de visitas à região 
sul do nosso Estado, visitas de fiscalização – tudo 
dentro da maior legalidade -, e apreendeu caminhões 
e máquinas que eram utilizadas no desmatamento da 
araucária. 

Aplicaram multas onde não se respeitava a lei 
ambiental e hoje prenderam – após um juiz analisar o 
processo e dar a ordem judicial – algumas pessoas da 
política local, como Prefeito, Vice-Prefeito e Presidente 
de Câmara de Vereadores, que usavam o cargo para 
constituir, assim suspeitam a polícia e o juiz que deu 
a autorização de prisão, quadrilhas de desmatamento 
e de exploração da natureza.

Quero, desta tribuna, parabenizar o Superin-
tendente do IBAMA, José Álvaro, que tem assumido 
um papel importante na defesa do meio ambiente, na 
defesa da Mata Atlântica, e tem, com todo o cuidado, 
alertado aqueles que desmatam sobre a preservação 
da natureza. 

Ainda no carnaval, José Álvaro sobrevoou áreas 
importante da região sul do Estado, Deputado Vicenti-
nho, chamou a atenção dos desmatadores, dizendo-lhes 
que tinham de parar o que faziam, e aplicou orientações 
e multas necessárias. Porém, de maneira criminosa, 
alguns políticos daquela região de nosso Estado, como 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, continuaram desmatando, 
até que hoje, por ordem judicial, foram presos.

Por isso, desta tribuna presto meu apoio a José 
Álvaro, que, com cuidado, tem agido na defesa da natu-
reza, cumprindo a lei, e tem aplicado as multas neces-
sárias para a preservação ambiental. Só assim alguns 
dos criminosos que destroem o ambiente aprendem 
a respeitar a lei, porque o processo educativo parece 
que não tem valor para eles.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Dr. Rosinha.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia convoca os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas 
para virem ao plenário registrar presença, a fim de 
iniciarmos a Ordem do Dia. Há 2 medidas provisórias 
para serem votadas ainda hoje neste plenário.

Convocamos os Srs. Deputados e as Sras. Depu-
tadas para virem ao plenário registrar presença.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chama-
mos para fazer uso da palavra o Deputado Jorginho 
Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente Marco 
Maia, obrigado.

Sras. Deputadas e Sras. Deputados, o que me traz 
à tribuna são 4 registros que quero fazer nesta Casa.

Em todo discurso que faço, não me canso de re-
petir minha origem municipalista, interiorana, do interior 
de São Paulo, de ex-Vereador e ex-Prefeito 2 vezes.

Quero registrar com alegria 4 fatos que ocorreram 
neste final de semana e ontem, precisamente.

Na sexta-feira, em Presidente Prudente, na So-
rocabana, interior de São Paulo, o Governador José 
Serra, juntamente com o Secretário Luiz Barradas e 
um grupo de Prefeitos e Deputados, no qual eu me in-
cluía, inaugurou a ampliação do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, que atende toda aquela região, 
entregando oficialmente 10 leitos de UTI e a amplia-
ção do serviço de hemodiálise, entre outros tantos que 
virão, possibilitando o aumento de 4 mil para mais de 
12 mil procedimentos naquela unidade, após a implan-
tação das obras.

Também quero saudar aqui nosso colega, o Mi-
nistro José Pimentel, que ontem esteve em Lençóis 
Paulista, onde inaugurou uma moderna agência do 
INSS, uma das 11 que estão sendo implantadas na 
região, no interior de São Paulo. Agradeço ao Minis-
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tro José Pimentel, ao Dr. Gabas, ao Dr. Valdir e a toda 
a diretoria por terem levado, juntamente comigo e os 
Deputados Arnaldo Faria de Sá e José Paulo Tóffano, 
essa importante conquista para a Comarca de Len-
çóis Paulista.

Sr. Presidente Deputado Marco Maia, no sába-
do, minha querida cidade de Valparaíso, no noroeste 
de São Paulo, completou 72 anos de emancipação 
político-administrativa. Quero parabenizar o Presidente 
da Câmara Municipal, Euripedes Alvarez, e todos os 
Vereadores, e o Prefeito Marcos Higushi, que sempre 
trabalha em prol da cidade. Mais uma vez, como fa-
zemos há mais de 20 anos, comparecemos à cidade 
para prestigiá-la em seu aniversário.

Sr. Presidente, quero registrar ainda homena-
gem prestada em sessão solene, no último sábado, no 
Município de Penápolis, comandada pelo Presidente 
da Câmara de Vereadores, Célio de Oliveira, ao Sr. 
Cláudio Tiradentes e ao Dr. Nilso Moreira, diretor e 
ex-diretor do Clube Atlético Penapolense, a paixão da 
cidade. No próximo domingo o clube estará em São 
Paulo disputando a última partida, que poderá signi-
ficar sua ascensão para uma categoria superior do 
futebol paulista.

Sr. Presidente, ficam registrados, então, meus 
parabéns ao Governador José Serra pela ampliação 
do Hospital Regional de Presidente Prudente, ao Mi-
nistro José Pimentel pela inauguração de agência do 
INSS em Lençóis Paulista, ao povo de Valparaíso pelos 
72 anos de emancipação da cidade e ao Presidente 
Célio Oliveira e aos Vereadores de Penápolis pela ho-
menagem prestada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Jorginho Maluly.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chamamos 
para fazer uso da palavra o Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de dar uma notícia importante para 
os brasileiros, sobretudo para os trabalhadores. Trata-
se da realização do Congresso Estadual da Central 
Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, na 
cidade de Serra Negra, o qual contou com a presença 
de mais de 800 delegados de todo o Estado e renovou 
a diretoria da entidade, elegendo nosso companheiro 
Adir dos Santos Lima para Presidente.

Adir, meu companheiro – fomos colegas na Mer-
cedes-Benz por muitos e muitos anos e no sindicato, na 
condição de dirigente sindical -, mineiro de boa cepa, 

trabalhador, metalúrgico, tem uma história muita digna, 
efetivamente consolidou, construiu, forjou sua história 
com base na luta cotidiana dos trabalhadores brasilei-
ros, através do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Tive a honra de participar desse Congresso na 
condição de delegado eleito pela minha categoria – 
metalúrgico do ABC, de São Bernardo. Participei da 
votação emocionado. Todas as forças ali, durante os 
debates, se uniram e compuseram uma chapa unitária 
para cumprir os desafios dos próximos 3 anos da luta 
dos trabalhadores no Estado de São Paulo.

Os pontos principais desse congresso foram: 
redução da jornada de trabalho, para gerar emprego 
e trazer mais tranquilidade aos trabalhadores na sua 
convivência familiar e escolar; apoio à terceirização, 
com um projeto que garanta direitos aos trabalhado-
res terceirizados e limite responsabilidades; luta pela 
terra, com a presença no evento de trabalhadores da 
agricultores familiar, entre outros itens apresentados 
como plano para esse triênio.

Manifesto minha alegria por ter participado do 
Congresso Estadual da CUT e saúdo todos os que 
agora têm a responsabilidade de direção da Central 
Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo na 
figura do companheiro Adir dos Santos Lima, novo 
Presidente.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Vicentinho.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Chamamos 
para fazer uso da palavra o Deputado Emiliano José.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governador Jaques Wagner, ao chegar 
ao Governo, depois de derrotar uma oligarquia de 40 
anos na Bahia, constatou o abandono absoluto em 
que se encontrava a região do semiárido, normalmente 
atingida pela seca de maneira brutal. Descobriu suas 
imensas possibilidades e determinou que desenvolvê-
las seria a sua prioridade. A partir daí se iniciou o maior 
programa de enfrentamento ao problema da seca, à 
escassez de água, de terra, de possibilidade de me-
lhora de condição de vida naquela região do semiárido, 
que corresponde a 60% do território baiano.

Já foram beneficiadas, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, mais de 1,5 milhão de pessoas nes-
ses pouco mais de 2 anos de Governo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a água é 
fonte de vida, é fonte da vida. Costumamos dizer isso 
todo dia. Dai de beber a quem tem sede vem de Cris-
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to. Desde o mais remoto ancestral da humanidade, a 
água aparece como parte integrante de nossa existên-
cia humana. Deveria ser a nossa parceira mais íntima, 
e deveria receber dos humanos a máxima atenção, o 
carinho todo que lhe pudéssemos dispensar. Até por-
que sem ela somos nada.

Mas a espécie humana não tem sabido tratá-la. 
Na sua relação com a natureza, o homem não pensa 
que as coisas têm fim. Ou não quer refletir sobre isso. 
O homem agride a natureza e depois, se podemos di-
zer assim, ela vinga-se. Nós pertencemos à natureza e 
esquecemo-nos disso. E consideramos que podemos 
maltratá-la à vontade e impunemente. 

Hoje, a discussão em torno da utilização da água 
e de sua escassez tornou-se assunto obrigatório, quan-
do se pretende tratar da continuidade da vida humana 
na terra.

O modelo concentrador e consumista do mundo 
contemporâneo, fundado na fruição do presente sem 
quaisquer preocupações com o futuro e sem colher 
as lições do passado, e os índices de crescimento po-
pulacional estão obrigando as nações a repensarem 
sua relação com toda a natureza e, especialmente, 
imaginar mudanças nas formas de acesso, uso, pre-
servação e distribuição da água. Do jeito que está, 
não pode ficar.

O Nordeste sempre enfrentou a discussão sobre 
a água. Corretamente, na linha de um Celso Furtado 
ou um Josué de Castro, percorrendo as causas que 
limitavam o acesso da população mais pobre à água 
– e aí os nossos 5 séculos de latifúndio vão explicar 
essa dificuldade de acesso -, ou incorretamente, como 
moeda de troca, quando o latifúndio e seus aliados iam 
buscar dinheiro para enriquecer ainda mais, valendo-se 
da tragédia da falta d’água para os que nada tinham, 
nem terra, nem água.

Graciliano Ramos, no seu notável romance Vidas 
Secas, revela, com a maestria dos grandes mestres da 
literatura, com extrema sensibilidade, com apuro esté-
tico, o que era a tragédia do latifúndio. Quem não se 
lembra do drama de Fabiano, de Sinhá Vitória, a cadela 
Baleia a acompanhá-los, os 2 filhos, uma família obri-
gada a ganhar a estrada em direção ao Sul, impedida 
de viver onde estão fincadas as suas raízes?

E quem, no Nordeste, não se lembra de Triste 
Partida, de Asa Branca, de tantas outras músicas de 
um inspirado Luiz Gonzaga e sua sanfona, cantando 
a dor do nordestino migrando para as terras do Sul, 
impedido de viver na sua posse cercada pelo latifún-

dio, impedido da água, impedido de tudo? Ou de Pa-
tativa do Assaré?

Os cantadores disseram-nos da dor. O Nordeste 
encontrou os poetas, homens das letras que mostraram 
o sofrimento de sua gente. Mas esse povo tem, também 
pela luta, tentado enfrentar os desafios da desigual-
dade em relação às demais Regiões do País, e espe-
cialmente enfrentar o desafio de um desenvolvimento 
que atenda à maioria de seu povo. É claro que houve 
avanços no Governo Lula. Mas é claro, também, que 
ainda há de haver muita luta de governos e do povo 
para chegarmos a uma situação em que a maioria da 
população tenha acesso mais amplo às conquistas 
da civilização.

Curioso, ou explicável, que, onde falta água, falta 
comida, falta terra, faltam meios elementares de sobre-
vivência. A falta d’água não é apenas isso. No passado, 
faltava água porque a política sobrevivia daquilo que 
se chamou de “indústria da seca”, remota e moderna-
mente. Os recursos que vinham do Governo Federal, 
nos momentos mais dramáticos da seca, serviam para 
engordar as burras dos coronéis ou de endinheirados de 
variada natureza. Tratava-se, assim, não propriamente 
de falta d’água, mas de democratizar o acesso a ela, 
no caso do Nordeste e da Bahia em particular.

Dito de outra maneira, a questão da água é po-
lítica. Outra vez, e mais uma vez, tudo depende da 
política – é preciso acentuar isso, em tempos onde se 
tenta, com insistência, desqualificar a política. De há 
muito vimos afirmando que a Bahia não podia deixar 
o povo sem água. Sabíamos do drama particular dos 
que vivem no semiárido, que corresponde a quase 
70% do território baiano.

O Governo Wagner anunciou a política da água 
para todos e colocou-a em prática. Observemos os 
avanços no período de janeiro de 2007 a novembro 
de 2008: 199.891 ligações de água; 79.735 ligações 
de esgoto; 21.991 cisternas; 12.127 melhoras sanitá-
rias domiciliares; 867 poços; 565 construções de sis-
temas de abastecimento de água; 194 ampliações de 
sistemas de abastecimento de água; 61 sistemas de 
saneamento integrado; 29 recuperações de sistema de 
abastecimento de água; 20 barragens; 12 recuperações 
de sistema de esgotamento sanitário; 11 construções 
de sistemas de esgotamento sanitário.

Assim, o Governo Wagner superou a meta pre-
vista para o primeiro ano. O Água para Todos benefi-
ciou, entre janeiro de 2007 e novembro de 2008, 1,55 
milhão de pessoas na Bahia, num investimento de R$ 
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1,82 bilhão, distribuído em 340 municípios, a maioria 
situada no semiárido baiano.

Quando falamos em acesso à água, queremos 
dizer muitas coisas, muito mais do que o simples e 
fundamental acesso. Trata-se de uma política ampla: 
ampliar a oferta e o acesso à água, e isso em qualida-
de e quantidade suficientes, nos meios rural e urbano, 
mas simultaneamente desenvolver as indispensáveis 
ações de saneamento básico e de esgotamento sani-
tário, além de promover o desenvolvimento econômico 
local que dependa da utilização da água. Trata-se de 
fomentar projetos socioeconômicos de produção de 
manufaturas e alimentos e os relacionados à susten-
tabilidade ambiental.

No entanto, como qualquer programa e qualquer 
política têm prioridades, a primeira e mais importante 
é o abastecimento d’água, entendido como perfuração 
e operação de poços, construção de cisternas para 
captação de água da chuva, construção e operação 
de barragens e implantação, ampliação e melhora dos 
sistemas de abastecimento d’água.

Água, nessa concepção, é vida. É distribuição 
de renda. É desenvolvimento. É afirmação da cida-
dania, na mesma linha daquilo que fez o Presidente 
Lula com o Programa Luz para Todos. Ter água e luz 
parece, para a maioria dos moradores das cidades, 
uma obviedade sobre a qual ninguém pergunta mais. 
É abrir a torneira, tocar no interruptor e acender a luz. 
Só. Para o morador do campo e de algumas áreas 
urbanas marginalizadas, isso é uma espécie de mila-
gre, um mergulho no túnel do tempo: a possibilidade 
de sair do Século XIX e ingressar no terceiro milênio. 
Com o programa Água para Todos, o governo do meu 
Estado está promovendo a melhora da qualidade de 
vida do povo da Bahia.

O programa está alinhado com as políticas na-
cional e estadual de recursos hídricos, com os Planos 
das Bacias Hidrográficas e com a Política Nacional de 
Saneamento Básico. Isso fortalece a gestão participati-
va, incentivando uma ampla participação popular, com 
o objetivo de ampliar o controle social do programa.

O Governo Wagner está transformando a Bahia 
numa terra de todos. Sem exclusões. Está determina-
do a enfrentar a exclusão a que milhões de baianos 
foram submetidos nos anos de domínio oligárquico. 
Esse programa tem esse objetivo.

As populações ribeirinhas, as famílias atendidas 
pelo Programa Bolsa– Família, as famílias residentes 
nas periferias mais pobres das cidades, as áreas de 
reforma agrária, as comunidades indígenas, remanes-

centes de quilombos e as reservas extrativistas são as 
mais beneficiadas.

A Bahia é um mundo de água, que ninguém se 
engane. Restava que alguém não só compreendesse 
isso como também, e principalmente, se dispusesse 
a desenvolver uma política – é, insisto em falar de 
política –, uma política que levasse água para todos, 
que permitisse o acesso democrático à água. Que ela, 
bendita água, pudesse chegar a todos os pequenos de 
nossa terra, que estimulasse, assim, a permanência 
dos trabalhadores em sua pequena propriedade. Que 
se articulasse com o Luz para Todos, com o PRONAF, 
com o Bolsa Família, políticas do Governo Lula voltadas 
para os mais pobres da agropecuária brasileira.

Confesso que voltei a ler Graciliano Ramos. Vi-
das Secas é desses romances obrigatórios. Lembro 
de um trecho, Graciliano e seu incomparável perso-
nagem, Fabiano. É um trecho especial, belíssimo, que 
me permito citar:

“Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, 
encaminhou-se ao rio seco, achou no bebe-
douro dos animais um pouco de lama. Cavou a 
areia com as unhas, esperou que a água mare-
jasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. 
Saciado, caiu de papo para cima, olhando as 
estrelas, que vinham nascendo. Uma, duas, 
três, quatro, havia muitas estrelas, havia mais 
de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se 
de cirros – e uma alegria doida enchia o co-
ração de Fabiano.”

Beber água de lama e depois olhar estrelas. Dei-
xar o coração empanturrar-se de alegria. Só para ho-
mens fortes, capazes de sonhar e de lutar. Só sendo 
um bicho como ele, Fabiano, autodefinia-se. Era um 
bicho, sim, capaz de superar qualquer dificuldade. É 
para esse povo, para os milhões de Fabianos baianos, 
que o Água para Todos se destina. Para o nosso povo 
do sertão, especialmente, sempre pronto a lutar pela 
sobrevivência, por uma vida digna, e sempre capaz da 
alegria, da solidariedade, sempre pronto a ver estrelas 
no céu, porque no céu do sertão sempre há estrelas, 
sempre há mais cinco estrelas a nos olhar lá de cima. 
O sertão vai virar mar.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Emiliano José.

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 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc

Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
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Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Rodrigues PSDB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 

Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
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Jair Bolsonaro PP 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
José Edmar PR 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Vignatti PT 
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Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 16

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 259 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 460-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 460-A, de 2009, que dá nova 
redação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, de 
2 de agosto de 2004, que trata de patrimônio 
de afetação de incorporações imobiliárias, 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser 
dado às receitas mensais auferidas pelas 
empresas construtoras nos contratos de 
construção de moradias firmados dentro 
do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV, atribui à Agência Nacional de Te-
lecomunicações – ANATEL as atribuições 
de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar 
a Contribuição para o Fomento da Radio-
difusão Pública, e dá outras providências; 
tendo parecer do Relator da Comissão Mis-
ta, proferido em plenário e entregue à Mesa; 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e or-
çamentária desta e das Emendas de nºs 1 

a 76; e, no mérito, pela aprovação desta e 
das Emendas de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 a 
19, 28 a 30, 45, 46, 63, 68 e 71, na forma do 
projeto de lei de conversão apresentado, e 
pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 4 a 6, 
9, 10, 13, 15, 20 a 27, 31 a 44, 47 a 62, 64 a 
67, 69, 70 e 72 a 76. Relator: Deputado An-
dré Vargas.

Prazo na Comissão Mista: 13-4-09
Prazo na Câmara: 27-4-09
Sobresta a Pauta em: 15-5-09 (46º 

Dia)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 11 Dias

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso VI do art. 117, combinado 
com o item 1, alínea ‘a’, inciso I, do art. 101 
do Regimento Interno, a retirada de pauta da 
MP 460, de 2009, constante da Ordem do Dia 
da presente sessão. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– Wandenkolk Gonçalves, Vice-Líder do 
PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra o requerimento, convido a usar da palavra o 
Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, evidentemente o 
requerimento é protelatório. Devemos repudiá-lo e 
rejeitá-lo.

Considerando que, neste exato momento, a po-
pulação cobra trabalho da Câmara Federal, devemos 
limpar a pauta para começar a debater assuntos de 
interesse da Casa, principalmente diversas propostas 
de emenda constitucional que tratam dos mais variados 
assuntos, entre eles a reforma tributária. 

A obstrução da Oposição talvez se dê pelo fato 
de ela não ter ficado satisfeita com a última pesquisa 
de opinião, que coloca o novo crescimento do Presi-
dente Lula e a aceitação do seu Governo, apesar de 
todo o terrorismo que fez, com a criação de factoides, 
como confisco de poupança. Enfim, tentaram desgas-
tar o Governo de todas as formas possíveis. Isso não 
deu certo. O Presidente Lula continua a crescer, seu 
Governo continua a ser bem avaliado e isso tem de 
inibir essa tentativa de antecipar as eleições, de trazer 
o debate eleitoral de 2010 para agora. Temos de pen-
sar no País, na economia brasileira, em desenvolver 
o País e em fazer nosso trabalho.

Então, esse é meramente um requerimento que 
busca debater coisas que não têm a ver com a nossa 
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matéria. A Oposição tenta polemizar nesta Casa as-
sunto de que a população brasileira já sabe. 

A população aprova o Governo do Presidente 
Lula e não vai admitir que tentem atrapalhar, princi-
palmente utilizando o Congresso Nacional para esse 
mister, seja aprovando a CPI que tenta investigar a 
PETROBRAS, seja criando factoides para serem di-
vulgados nos programas de televisão dos partidos de 
oposição, seja impedindo a votação regular de matéria 
de interesse do povo brasileiro. 

E é matéria de interesse do povo brasileiro a 
que trata do patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, reduzindo a carga tributária do processo 
construtivo das empresas que façam adesão para 1% 
do custo da redução da COFINS e do PIS, e, além 
disso, dá incentivo aos cartórios para que possam ter 
o registro eletrônico, facilitando todo o processo de 
regularização fundiária. 

Enfim, a matéria é meritória, já foi objeto de dis-
cussão na Casa e, portanto, temos mais é que aprová-
la, com as alterações feitas pelo Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor do requerimento, com a palavra o Deputado 
Wandenkolk Gonçalves.

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, Deputado Eduardo Valverde, 
nós não estamos questionando o mérito da medida 
provisória. 

Acontece, Sr. Presidente, que terminou há pou-
co uma reunião de Lideranças, e, para surpresa de 
todos nós, esta medida provisória foi enxertada por 
algumas matérias totalmente estranhas a ela, enxer-
tos esses, aliás, já aprovados nesta Casa na forma 
de projeto de lei. 

O projeto de lei, que cria cargos, está no Sena-
do. Eu acho que o Governo deveria era pressionar sua 
Liderança no Senado para que realmente atenda aos 
seus apelos. 

E mais ainda, Sr. Presidente, trocaram o Relator 
há pouco e nós ainda não recebemos o novo relatório 
com esses enxertos que foram colocados pela Lideran-
ça desta Casa na reunião que acaba de ocorrer.

Por isso, estamos encaminhando o requerimento 
de retirada de pauta da matéria, Deputado Valverde, 
até que tenhamos conhecimento desse novo relató-
rio, que não foi distribuído. Eu e a nossa assessoria 
desconhecemos totalmente os novos fatos e os novos 
enxertos – e a palavra forte é esta mesmo, “enxertos” 
– que colocaram nesse relatório.

Em que pese a predisposição da bancada do 
PSDB de apoiar o mérito desta medida provisória, não 
podemos aceitar, em hipótese nenhuma, a votação 

dessa matéria agora. Primeiro, mudou-se o Relator 
e o relatório. Não sabemos quem é o novo Relator e 
muito menos conhecemos o relatório.

Então, fica muito complicado apormos a nossa 
assinatura e aprovarmos uma medida como essa, que 
já foi aprovada nesta Casa em forma de projeto de lei. 
Por causa da obstrução no Senado, estão trazendo a 
mesma matéria apensada a esta medida provisória.

Por isso apresentamos o requerimento e es-
tamos solicitando a retirada de pauta desta medida 
provisória.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero es-
clarecer a V.Exa. que o Presidente Michel Temer não 
fez uma troca política do Relator. S.Exa. fez a troca 
por força maior, pelo fato de o avô do Deputado An-
dré Vargas, que era o Relator, ter falecido. A ligação 
do Deputado com o avô o impediu de estar aqui na 
semana passada para apresentação do seu relatório. 
Então, uma questão de força maior levou o Presidente 
Michel Temer a fazer essa substituição, e não apenas 
uma questão política, com intenção de criar algum tipo 
de dificuldade na apreciação dessa matéria, que está 
na pauta, foi relatada pelo Deputado Vignatti e deverá 
ser debatida.

 O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Pela ordem. Sr. Presidente) – Sr. Presidente, V.Exa. me 
permite só 1 minuto? Primeiro, fui tomado de surpresa. 
Aproveito a fala de V.Exa. para externar, em nome do 
nosso partido, os pêsames ao Deputado André Var-
gas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse que 
mudaram o Relator e o relatório e que nós não temos 
informação do novo relatório. Eu quero estender os 
meus pêsames a toda a família enlutada e aguardar 
que chegue o novo relatório.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-

tar as bancadas.
Como vota o PTdoB? (Pausa.) 
Como vota o PHS? (Pausa.) 
Como vota o PSOL? (Pausa.) 
Como vota o PSC? (Pausa.) 
Como vota o PPS? (Pausa.) 
Como vota o PV? (Pausa.) 
Como vota o PTB? (Pausa.) 
Como vota o PDT? (Pausa.) 
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB, Sr. Presi-
dente, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB 
vota “não”.

Como vota o PP? (Pausa.)
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O SR. LÁZARO BOTELHO – O PP, Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR? (Pausa.)

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Bloco 
vota “não.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço que 
o volume de todos os microfones do plenário seja au-
mentado.

O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“não”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PTB 
vota “não”.

O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista, analisando a necessidade de redução 
dos impostos para a construção de casas populares, 
vota “não” ao requerimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou repetir 
o “não” do PDT. V.Exa. entendeu por mímica e colocou 
o “não” ali. Mas agora repito o voto com som. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Miro Teixeira.

Como vota o PR?
Como vota o Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB?
Como vota o DEM?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Está liberado. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSDB?
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
utilizando os mesmos argumentos de há pouco, falei 
com o novo Relator, que afirma e reafirma que deverá 
apresentar, da tribuna da Câmara, o seu relatório. E vai 
acrescentar, se não me engano, 2 artigos. Enfim, deverá 
acrescentar alguma coisa ao relatório anterior. 

Por isso reafirmo nossa posição anterior de aguar-
dar o relatório. Não estamos discutindo o mérito, mas, 
infelizmente, não podemos votar, pelo fato de não ter-
mos conhecimento técnico do relatório, em função de 
que um projeto de lei foi aprovado nesta Casa com 
essa matéria.

O PSDB encaminha o voto pela retirada do pro-
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT recomenda 

o voto “não”, e o Relator, que é da nossa bancada, vai, 
da tribuna, reafirmar o relatório que foi lido.

Nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PMDB/PTC?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB vai retirar o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não foi re-
tirado o requerimento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Porque a 
medida provisória é fundamental para regulamentar 
outra. Até por isso estranho o requerimento de reti-
rada. Então, voto pela retirada do requerimento. Voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-

putados que forem pela aprovação do requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA) 

– Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS) – Sr. Pre-

sidente, verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Verificação 

conjunta concedida.
 O SR. WANDENKOLK GONÇALVES – (PSDB-

PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB 
entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
assunto é relevante. V.Exa. foi o competente Relator 
na CPI do Caos Aéreo Brasileiro quando a população 
brasileira sofreu com os acidentes da Gol e da TAM. 
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Na noite do último domingo, a população brasi-
leira também ficou chocada com o desaparecimento 
do Airbus 330 da Air France que se dirigia a Paris e 
sumiu no Oceano Atlântico. 

O Parlamento francês fez 1 minuto de silêncio 
em homenagem aos desaparecidos nesse acidente. 
Portanto, solicito também a V.Exa. que este Congresso 
Nacional se solidarize com as famílias que perderam 
seus entes. 

Esse 1 minuto de silêncio expressa o respeito do 
Congresso brasileiro, o sentimento de tristeza pelo fa-
lecimento de 58 brasileiros que estavam no avião. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Acato o pe-
dido do Deputado Carlos Willian e solicito aos nobres 
Sras. e Srs. Deputados que guardemos 1 minuto de si-
lêncio em homenagem às vítimas desse acidente trágico 
ocorrido no último domingo e aos seus familiares. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
é uma homenagem não só aos brasileiros falecidos, 
mas a todas as vítimas. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Exatamen-
te, Deputado, extensivo a todos. 

Estendo esse 1 minuto de silêncio em homena-
gem ao avô do Deputado André Vargas.

(A Casa presta a homenagem solicita-
da.)

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Dando con-
tinuidade à sessão, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última quarta-feira, participamos de um jantar aqui em 
Brasília em comemoração aos 18 anos da FENACON, 
quando vários Deputados foram homenageados. 

Encontram-se presentes alguns Deputados que 
receberam homenagem: Vignatti, Pedro Eugênio, que, 
sem dúvida nenhuma, muito tem colaborado com o 
sistema contábil. Eu também acabei recebendo essa 
homenagem. 

Cumprimento o Sr. Valdir Pietrobon, em nome de 
quem saúdo todas as lideranças contábeis. Estamos 
à disposição para nos juntarmos à luta da classe con-
tábil no Congresso Nacional. 

Cumprimento também a NCST, Nova Central 
Sindical de Trabalhadores, pelo seu aniversário e pelo 
grande congresso realizado em Brasília. Estiveram 
presentes vários Parlamentares. 

Cumprimento o Presidente e todas as lideranças 
sindicais pelo momento importante: o grande congresso 
da Nova Central Sindical, que nasceu num momento 

em que queriam acabar com o sistema confederativo. 
Sem dúvida nenhuma, o trabalho do Calixto foi extre-
mamente importante. 

Registramos no plenário da Câmara essa co-
memoração. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia chama todas as Sras. Parlamentares e todos os Srs. 
Parlamentares para virem ao plenário votar. Estamos 
votando um requerimento. Assim que completarmos 
257 votos, encerraremos esta votação e passaremos 
à próxima votação. Portanto, chamamos todos os Srs. 
e Sras. Parlamentares para virem ao plenário votar. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Fernando Coruja, para orientar.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “não”.

 O SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
um apelo à Presidência para que, de fato, instale a 
Comissão Especial que deve relatar e emitir parecer 
à PEC nº 47/03, já aprovada no Senado da República 
e que trata do direito à alimentação, a ser inserido no 
art. 6º da Constituição Federal. 

Que os Líderes de partidos que ainda não indi-
caram os componentes, titulares e suplentes, o façam, 
a fim de que possamos ainda este ano obter esta con-
quista para o povo brasileiro: a inserção do direito à 
alimentação no art. 6º da Constituição Federal. 

Muito obrigado.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos apresentar um voto de pesar – o Deputado 
Wandenkolk Gonçalves e eu – pelo falecimento de um 
dos maiores expoentes da arte no Estado do Pará, um 
grande intérprete da música regional e mundial, Walter 
Bandeira, que morreu na tarde de hoje.

O nosso voto de pesar à família e a todo o povo 
paraense, sobretudo aos envolvidos na cultura da Re-
gião Norte, pelo falecimento de Walter Bandeira.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
continuar as breves comunicações, seguindo a lista 
preestabelecida.
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Chamo, para fazer uso da palavra, o nobre De-
putado Valdir Colatto. (Pausa.).

Deputado Fernando Marroni. (Pausa.) 
Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) 
Deputado José Guimarães. (Pausa.)
Deputada Janete Rocha Pietá. (Pausa.)
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais uma 

vez, a Presidência convoca as Sras. e os Srs. Depu-
tados para virem votar. Assim que completarmos o 
quorum mínimo de 257, vamos encerrar a votação e 
passar à próxima. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Maurício Quintella 
Lessa.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, 
que, com muita honra, representa o meu partido na 
Mesa, no último domingo, 2 grandes emissoras de te-
levisão deste País, a Rede Globo, no programa Fan-
tástico, e a Rede Record, em programa jornalístico, 
abordaram um tema que vem tomando conta não só 
do noticiário nacional, mas também de operações da 
Polícia Federal e do Ministério Público, o problema do 
tráfico humano no Brasil e no mundo.

Há mais ou menos 1 mês, venho recolhendo as-
sinaturas dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas a 
fim de implantar no Congresso Nacional uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para ajudar a combater esse 
crime terrível que tem assolado o Brasil e o mundo.

O crime de tráfico humano hoje já é o terceiro 
crime internacional que mais rende dinheiro no mun-
do, perdendo apenas para o tráfico de drogas e para o 
tráfico de armas. E tem de forma assustadora avançado 
demais no País. Não é o tráfico só para fins sexuais, 
mas também para fins de trabalho escravo.

Na semana passada, a Polícia Federal, no norte 
do País e também em São Paulo, efetuou prisões de 
gatos, como são chamados os intermediadores desse 
tipo de crime. Sem falar nos registros que vemos todo 
dia nos Estados do Pará e do Maranhão, nas carvoa-
rias de Minas Gerais... Então, nós temos uma grande 
oportunidade. Venho a esta tribuna para pedir às no-
bres Deputadas e aos nobres Deputados que assinem 
o pedido de CPI. 

Podemos dar uma grande colaboração à socie-
dade brasileira, a exemplo do que fez aqui a CPI do 
combate à exploração de crianças e adolescentes e 
do que faz hoje, no Senado, a CPI da Pedofilia.

Vamos juntos, Congresso Nacional, instituições 
competentes e responsáveis por esse tipo de investi-

gação e sociedade civil, combater o tráfico humano, 
antes que ele tome conta do Brasil.

Uma promotora americana mostrou esta sema-
na a gravidade desse tipo de crime e como ele cresce 
rapidamente. Disse ela que droga só se vende uma 
vez, armas só se vendem uma vez pelo traficante, mas 
mulheres e crianças podem ser vendidas por 20 anos, 
todos os dias. Por isso, esse crime é tão lucrativo e tem 
crescido de forma rápida e assustadora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alerto 
as Deputadas e os Deputados aqui presentes, como 
também toda a sociedade brasileira que nos acom-
panha por meio da Rádio e da TV Câmara, sobre o 
tráfico de pessoas: uma prática criminosa que vem se 
intensificando no Brasil e encontra na fragilidade do 
Estado brasileiro a grande brecha para o seu cresci-
mento constante.

Diferentemente do que muitos pensam, o tráfico 
de pessoas não significa apenas exploração de mão 
de obra escrava, mas abrange também outras práticas 
criminosas e de violações de direitos humanos, como 
as redes internacionais de exploração sexual e qua-
drilhas especializadas em retirada de órgãos.

Infelizmente, a sociedade em seus diversos seg-
mentos e o próprio Estado parecem considerar esse 
crime menos importante que o tráfico de drogas e o 
contrabando de armas, quando, na verdade, todos eles 
estão interligados.

Um estudo da ONU constata que a venda de se-
res humanos é geralmente administrada por crimino-
sos associados aos entorpecentes. Quero chamar a 
atenção da bancada feminina e colocar que o mesmo 
levantamento afirma que cerca de 54% das vítimas no 
mundo são mulheres e 44% são crianças.

No Brasil, as mulheres jovens, entre 18 e 21 anos, 
solteiras e de baixa escolaridade são os principais al-
vos das redes internacionais de tráfico. Um estudo da 
Universidade de Coimbra sobre o tráfico humano para 
exploração sexual, por exemplo, aponta que a maior 
parte das mulheres que são levadas para Portugal 
por meio do tráfico para a prostituição é formada por 
brasileiras.

Segundo estimativas da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), divulgados no site do Ministério 
da Justiça, “o lucro anual produzido com o tráfico de 
pessoas chega a 31 bilhões de dólares, tornando-se 
uma das atividades mais lucrativas do crime organiza-
do transnacional”, perdendo em rentabilidade apenas 
para o comércio ilegal de drogas e armas.

Os aliciadores para a exploração sexual são em 
geral homens entre 31 e 41 anos, com bom grau de 
escolaridade. Grande parte é de empresários que 
trabalham em casas de show, comércio, agências de 
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encontro, bares, agências de turismo e até salões de 
beleza. Os principais destinos das mulheres que servem 
ao tráfico internacional são a Espanha, a Itália e Por-
tugal. As vítimas também são enviadas para a Suíça, 
Israel, a França, o Japão e os Estados Unidos.

Para se ter uma ideia da deficiência do Brasil 
em combater esse tipo de crime, de acordo com o Mi-
nistério da Justiça “um dos estudos mais importantes 
para a compreensão desse fenômeno foi a Pesquisa 
sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes 
para Fins de Exploração Sexual (PESTRAF), realizada 
em 2002”. É importante frisar que é o único de abran-
gência nacional sobre o tema e que foi realizado há 
exatos 7 anos.

A pesquisa mapeou 241 rotas de tráfico interno 
e internacional de crianças, adolescentes e mulheres 
brasileiras, indicando a gravidade do problema na épo-
ca. Desde lá, surge esporadicamente na mídia a ocor-
rência de casos isolados, mas é preciso saber mais 
especificamente qual o nível de austeridade dessas 
ações criminosas atualmente.

Um relatório anual sobre o tráfico de pessoas 
divulgado pelo Departamento de Estado americano 
cita que, de acordo com estimativas de organizações 
não governamentais, há 500 mil crianças que estão 
sendo prostituídas no Brasil e esse problema é muito 
sério em cidades litorâneas do Nordeste.

Diante dessa afirmativa, vale lembrar que vive-
mos o contexto mais propício para a implantação de 
um sistema efetivo de combate à exploração humana, 
visto que tem crescido formidavelmente o número de 
denúncias de pedofilia e violência doméstica contra 
mulheres, por exemplo.

E não basta tratarmos dos homens, mulheres e 
crianças brasileiras, mas dos seres humanos em sua 
essência. Devemos proteger as vítimas daqui que são 
traficadas para fins de exploração sexual comercial e 
combater as redes que fazem do Brasil destino de mui-
tas mulheres e meninas de países da América do Sul, 
bem como de homens e meninos que são trazidos ao 
País para a exploração de trabalho escravo.

As vítimas do tráfico de pessoas são recrutadas 
a partir de uma simples demonstração de interesse 
em fugir de um ambiente de pobreza e de sofrimen-
to, em busca de novas oportunidades de melhoria da 
qualidade de vida. O baixo nível de escolaridade tem 
grande influência na decisão das vítimas.

Grande parte dos poucos dados disponíveis so-
bre o tráfico de pessoas trata essencialmente de víti-
mas de exploração sexual. É importante ressaltar que 
também é grande o aliciamento de pessoas para o tra-
balho escravo em áreas rurais aqui mesmo no Brasil. 
Somos um país essencialmente agrário, contexto que 

já fornece um excelente painel para que a escravidão 
seja desenvolvida. São lavouras, minas, carvoarias, 
canaviais e outras áreas espalhadas numa extensão 
territorial que também facilita a ilegalidade do ato.

Homens e mulheres deixam suas casas e se 
aventuram para tentar impedir a fome da família. Vão 
limpar pasto para gado, levantar cercas em fazendas. 
Os gatos (contratadores de mão de obra) prometem 
bons empregos, mas lá chegando as vítimas deparam 
com uma situação muito pior do que a que viviam. Em 
casos denunciados pela imprensa nos últimos anos, 
existem registros de condições subumanas de sobre-
vivência, como refeições podres, cheias de vermes. O 
pagamento fica apenas na promessa. Só o trabalho 
é uma certeza.

Diversas reportagens foram feitas no Estado de 
Minas Gerais a respeito do trabalho nas carvoarias, 
por exemplo. Carvoeiros trabalham no mínimo 18 ho-
ras diariamente, para ganhar em média R$ 3,00. São 
obrigados a pagar comida e acomodação aos pró-
prios patrões, contraem uma dívida impagável e se 
tornam obrigados a trabalhar permanentemente a fim 
de liquidá-las.

Essa é uma realidade escondida em todo o País, 
em diversas atividades econômicas, como na produção 
do sisal, matéria-prima utilizada para fazer cordas, re-
chear estofamentos e produzir pasta para a indústria 
de celulose. Os principais produtores são os Estados 
da Bahia e da Paraíba.

Para se ter uma ideia da exploração dos que tra-
balham nas lavouras de sisal, a média salarial mensal 
de cada trabalhador varia entre 20 e 35 reais por mês. 
São milhares de homens, mulheres e crianças traba-
lhando diuturnamente nesse cultivo, espalhados por 
vários Municípios no semiárido brasileiro, sob circuns-
tâncias assustadoras.

O Brasil tem sido listado como um dos países 
que mais têm avançado no combate ao tráfico de se-
res humanos, mas não acata por completo os padrões 
mínimos necessários para eliminação do tráfico e conta 
com pouquíssimos processos por trabalho forçado.

Diante do que foi exposto e considerando o art. 
IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 
prevê que nenhum ser humano será mantido em es-
cravidão ou servidão e proíbe o tráfico de escravos em 
todas as suas formas, proponho a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investi-
gar a prática de crimes de tráfico de pessoas no Brasil 
para fins de exploração de qualquer natureza.

Com a instalação da referida Comissão, a Câ-
mara dos Deputados assumirá a responsabilidade 
que tem, como representante do povo brasileiro, em 
investigar tanto os financiadores do crime organizado 
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transnacional como as redes que levam trazem ho-
mens, mulheres e crianças ao Brasil para a exploração 
sexual ou de trabalho escravo. Nosso trabalho também 
incentivará e cobrará estudos mais aprofundados para 
a compreensão desse fenômeno no nosso País e a 
constante fiscalização do Estado brasileiro contra a 
prática desses crimes.

Sendo assim, suplico o apoio das Deputadas, 
que lutam neste Congresso para garantir a dignida-
de e promover a cidadania das mulheres brasileiras. 
Rogo também o apoio dos nobres Deputados, que se 
comprometem em garantir ao povo brasileiro a paz e 
a mesma segurança que desejam para suas próprias 
famílias.

Obrigado.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 
palavra para orientar, pelo PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos, no 
momento, votar “não”, sem prejuízo de querermos ver 
o relatório do Deputado Vignatti, sem compromisso 
com o conteúdo do relatório.

Votamos “não” neste momento, mas vamos que-
rer observar o relatório posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Pedro Wilson. (Pausa.)

Deputado Ricardo Quirino. (Pausa.)
Deputado Chico Lopes. (Pausa.)
Deputado Luiz Couto. (Pausa.)
 O SR. JOSÉ C. STANGARLINI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado. 
O SR. JOSÉ C. STANGARLINI (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar meu voto, porque não estou acessando: 
obstrução.

Tudo bem, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está re-

gistrado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 

a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos na tribuna, neste momento, para 
denunciar que, na madrugada de ontem, a pedido da 
Reitoria da Universidade de São Paulo, foram chama-
das tropas da Polícia Militar para cercar vários prédios 
públicos da Universidade. Houve, na reitoria e em al-
guns outros prédios, o convencimento de estudantes 

e funcionários no sentido de aderirem à greve dos ser-
vidores públicos que já dura 1 mês.

Nós tivemos uma experiência traumática com 
uma ocupação que durou meses na Universidade e 
entendemos que esse não é um lugar para a polícia. 
A Universidade de São Paulo só foi invadida durante 
o AI-5, pelos militares, e eu estava lá. 

Nós já saímos da ditadura militar. Não tem lógica 
que, num período democrático, tropas da Polícia Militar 
ocupem a Universidade de São Paulo, irritando estu-
dantes, professores e servidores, que querem decidir 
hoje sobre uma greve que possivelmente, aí sim, acon-
tecerá. Rigorosamente, não tem lógica a repressão no 
lugar do diálogo com o sindicato dos trabalhadores e 
os funcionários da USP.

Hoje, os professores realizam uma assembleia, 
e nós estamos solidários, porque o que está havendo, 
na verdade, é um grande sucateamento da universida-
de, da sua qualidade, numa lógica de terceirizações, 
de prevaricação.

Por isso, nós entendemos que neste momento 
a Reitora Suely Vilela errou feio. Espero que ela não 
repita o ato de trazer a polícia para dentro da Univer-
sidade, porque isso vai gerar, sem dúvida, reações 
violentas de funcionários, de professores e de estu-
dantes. Esse é um comportamento autoritário, ditato-
rial. Nós temos de abrir o diálogo com a comunidade 
acadêmica para que a Universidade possa funcionar 
de acordo com parâmetros democráticos. É isso que 
nós pedimos desta tribuna. 

Colocamo-nos à disposição para a negociação 
de aumentos salariais, de melhoria da qualidade da 
Universidade, mas que não se chame a polícia para 
dentro do campus universitário. É um retrocesso que 
nós queremos denunciar aqui, Sr. Presidente.

 O SR. EDUARDO AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
orienta o voto “não”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde orienta o voto “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao Deputado Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.
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 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado José Guimarães e, logo depois, 
ao Deputado Zezéu Ribeiro.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re-
gistrar um fato absolutamente importante para o meu 
Estado, o Estado do Ceará. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
nador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, encaminhou à 
Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei 
complementar dispondo sobre a criação da Região 
Metropolitana do Cariri – RMC. A Mensagem propõe 
também a criação do Conselho de Desenvolvimento e 
Integração e do Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Cariri, além da alteração da compo-
sição de microrregiões do Ceará.

A RMC será formada pelos Municípios de Ju-
azeiro do Norte, Crato e Barbalha, bem como pelos 
municípios que lhes são limítrofes: Santana do Cariri, 
Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e 
Jardim. A expectativa do Governo é de que a criação 
da região metropolitana contribua para a constituição 
de uma circunstância cultural e socioeconômica capaz 
de compartilhar com Fortaleza a atração de popula-
ção, equipamentos, serviços e investimentos públicos 
e privados.

A Região Metropolitana do Cariri deverá repre-
sentar um novo foco de desenvolvimento, pelo seu po-
tencial para atrair atividades econômicas. Atualmente, 
a região do Cariri já é maior, em termos de população 
e desenvolvimento, do que a Região Metropolitana de 
Fortaleza, criada nos anos 1970.

Durante a revisão da Constituição Estadual, a As-
sembleia Legislativa aprovou uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) permitindo a criação de novas 
regiões metropolitanas no Ceará. A proposta havia sido 
encaminhada pelo Governo do Estado em 2007.

Sobre o conceito de região metropolitana ou área 
metropolitana, esclarecemos que se trata de um gran-
de centro populacional, que consiste em uma grande 
cidade central, uma metrópole (ou às vezes 2, ou até 
mais), e sua zona adjacente de influência. Geralmen-
te, regiões metropolitanas formam aglomerações ur-
banas, uma grande área urbanizada, formada pela 
cidade núcleo e por cidades adjacentes, resultando 
numa conurbação, a qual faz com que as cidades per-
cam seus limites físicos entre si, formando uma imen-
sa metrópole, cujo núcleo está localizado na “cidade 
central”, normalmente aquela que dá nome à região 
metropolitana.

Uma região metropolitana não precisa, porém, 
ser obrigatoriamente formada por uma única área 
contígua urbanizada; pode designar uma região com 

2 ou mais áreas urbanizadas intercaladas por áreas 
rurais, ou seja, os limites entre as cidades ainda são 
visíveis, mas nesse caso são regiões metropolitanas 
menores, que não possuem, muitas vezes, uma me-
trópole, e sim uma cidade central. Um exemplo desse 
caso é o de Joinville, que possui apenas cerca de 492 
mil habitantes, menos da metade do que é necessário 
para se tornar uma metrópole, apesar de sua região 
metropolitana possuir 1.024.212.

O necessário é que as cidades que formam uma 
região metropolitana possuam um alto grau de inte-
gração entre si, na economia, na política e na cultura. 
Uma região formada por diversas regiões metropoli-
tanas localizadas próximas entre si é, por vezes, cha-
mada de megalópole, ou seja, a conurbação de 2 ou 
mais metrópoles.

Atualmente, as regiões mais populosas do mun-
do, que possuem até 30 milhões de habitantes, in-
cluem Tóquio, Cidade do México, Seul, Nova Iorque 
e São Paulo.

Também podemos explicar uma região metro-
politana como o agrupamento de municípios vizinhos, 
integrantes do mesmo complexo geoeconômico e 
social, caracterizando conurbação, ou seja, vínculos 
socioeconômicos, com deslocamento permanente da 
população entre as cidades, por exigência de acesso 
a trabalho, educação, emprego e saúde, por exemplo. 
São situações que exigem planejamento integrado, 
organização e execução compartilhada.

A região metropolitana tem inúmeras vantagens. 
Quando o Governo Federal começa a planejar investi-
mentos no País, primeiramente o foco são as regiões 
metropolitanas, pois é onde está o maior aglomerado de 
pessoas, ou seja, onde há maior demanda pública.

Além dos investimentos, outra vantagem é a 
execução de políticas públicas conjuntas. A proposta 
não reduz as competências ou a autonomia dos muni-
cípios, mas cria mecanismos articulados de gestão a 
fim de estimular a integração intermunicipal, de forma 
democrática e participativa.

O projeto que cria a RMC traz ainda a inclusão 
dos Municípios de Pindoretama e Cascavel Região 
Metropolitana de Fortaleza. Além disso, estamos crian-Além disso, estamos crian-
do o Conselho de Desenvolvimento e Integração e o 
Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Cariri. Todos esses instrumentos são importantes 
para a discussão e a implementação de políticas pú-
blicas para o fortalecimento da região do Cariri, no 
Estado do Ceará.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROBERTO SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde já orientou e não está registrado no painel. 
Nosso voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora está 
registrado.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar 
aos companheiros do plenário que amanhã estaremos 
realizando nosso café da manhã, a bancada do Nor-
deste, para discutirmos a gestão integrada dos recur-
sos hídricos no Nordeste com a direção da Agência 
Nacional das Águas – ANA.

E quero aproveitar a oportunidade para me solida-
rizar com o Deputado Paes Landim pelo apelo feito aqui 
no sentido que incluamos na pauta a PEC do cerrado e 
da caatinga. Os 2 ecossistemas ocorrem no Nordeste: 
a caatinga, em quase toda a Região, e o cerrado, que 
dividimos com o Sudeste e com o Centro-Oeste do 
Brasil. São ecossistemas importantes, e sua preser-
vação constitucional é uma das metas de afirmação 
da nossa política de ocupação do território.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputada Raquel Teixeira.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Goiânia sediou, 
no último final de semana, o II Congresso Goiano de 
Neurocirurgia. E eu tive a honra de homenagear, na 
ocasião, 10 pioneiros da neurocirurgia em Goiás, e 
gostaria que fosse transcrito aos Anais, como parte 
deste pronunciamento, o discurso que fiz então, para 
registrar nesta Casa o agradecimento do cidadão e 
da cidadã goiano ao ilustre quadro de neurocirurgi-
ões de Goiás.

Muito obrigada.

DISCURSO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:

Discurso pronunciado pela Deputada Federal 
Profª. Raquel Teixeira, PSDB/GO, na Abertura Sole-
ne do II Congresso Goiano de Neurocirurgia, em 29 
de maio de 2009, no Castros Park Hotel, em Goiânia, 
Goiás:

Senhoras e senhores, durante os cinco anos em 
que morei em Berkeley, fazendo um Doutorado em Lin-
güística, fiz parte de um grupo de Ciências Cognitivas 
muito atuante, e embora a Neurolinguística, a Lingü-
ística Cognitiva e a Psicolingüística sejam áreas que 
sempre me fascinaram, confesso que nunca me ima-
ginei falando em um Congresso de Neurocirurgia...

É claro que o que me traz aqui não são os meus 
hoje já defasados conhecimentos em Neurolinguística, 
mas minha profunda admiração pela área médica em 
geral, pela história da Medicina em Goiás, história da 
qual meu pai, Clovis Figueiredo, faz parte, mas acho 
que acima de tudo, minha gratidão, amizade e respei-
to por um dos pioneiros da Neurocirurgia em nosso 
Estado – o Dr. Ruy Ignácio Carneiro, meu médico, um 
dos homenageados nesta noite festiva.

Conheci o Dr. Ruy ainda quando estudantes por-
que fomos vizinhos, na rua 7, no centro, onde moravam 
meus pais e a família do Dr. Ruy. Casamos e tivemos 
filhos mais ou menos na mesma época e nossos filhos 
mais velhos, Sandoval e Alládio, são amigos de infância 
cujos laços de amizade se consolidaram em viagens 
de férias que fizemos juntos, à praia, no Espírito Santo, 
mas acima de tudo no sentimento de companheirismo 
que os aproximou e uniu. Mas só amizade também não 
justificaria minha presença nesta solenidade. Não com 
direito a palavra. Estou aqui como paciente agradecida, 
e falando por centenas de pacientes agradecidos, de 
cada um dos médicos homenageados. Talvez ainda 
hoje, apesar dos enormes avanços tecnológicos que 
mudaram a face da Medicina, o vínculo médico-paciente 
continue sendo um indicador inigualável da excelência 
da prestação de serviços médicos. Inspirar confiança 
no paciente é meio caminho andado para o sucesso do 
tratamento. Quando essa confiança vem acompanhada 
de ética, carinho, sinceridade de propósitos, e acima 
de tudo, competência e domínio da área específica, aí 
criam-se as condições para as homenagens.

Ninguém está aqui sendo homenageado por 
seus belos olhos. Homenagens não caem do céu nem 
chegam por acaso. Cada um dos senhores tem uma 
história que qualifica a Neurocirurgia goiana e brasi-
leira. A Neurocirurgia em si, enquanto área do conhe-
cimento, não tem cara e não tem alma. Tem História, 
mas não histórias. Cara e histórias têm as pessoas que 
trabalham nela, que são também as que lhe formam 
a alma. Por isso a história da Neurocirurgia em Goiás 
é o conjunto da história, da cara e da alma de cada 
um dos senhores.

Quando, nos idos de 1960, o Dr. Orlando Mar-
tins Arruda iniciou suas atividades em Goiânia, talvez 
tenhamos aí um marco para aquilo que chamamos de 
“o início da Neurocirurgia em Goiás”. Em 1967, o Dr. 
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Ruy Carneiro transferiu-se para Goiânia, com formação 
neurocirúrgica no Hospital do Servidor Público de São 
Paulo. Mas foi em 1970 que os médicos Paulo Afonso 
Guimarães e Abdo Badim, em um Congresso Médico 
em Campinas, compartilharam com seus colegas Valter 
da Costa, e, depois, Henrique Lobo, Roberto Arão Go-
mes, Orlando Arruda e Ruy Carneiro, o desejo de criar 
um Centro de Neurologia em Goiás. Várias reuniões 
depois, a idéia se concretizou, quando oito neurologis-
tas se instalaram no Hospital São Francisco de Assis, 
dando início ao Instituto de Neurologia de Goiânia. 
Isso era em 1972, e a atual sede só foi inaugurada em 
1975. Mais de trinta anos passados, são visíveis hoje o 
resultado da luta e da dedicação desses médicos pio-
neiros no processo de estruturação da neurocirurgia 
em Goiás. As inovações e os avanços empreendidos 
são uma resposta ao sonho de transformar Goiânia 
em um dos pólos de excelência da Neurocirurgia da 
América Latina.

Dr. Ruy fez parte da primeira turma da Faculdade 
de Medicina da UFG e da primeira turma de internato 
e residência médica do Hospital do Servidor Público 
do Estado de São Paulo. Como médico, é brilhante, 
como empreendedor, é destemido, mas é como ser 
humano que ele mais se destaca, como esposo, pai, 
avô e amigo. Fiel em sua religiosidade, talvez melhor 
dizendo, em sua espiritualidade, ele é um daqueles 
raros homens que se deixa inspirar por virtudes como 
as da temperança, da generosidade, da diligência, da 
paciência, da caridade e da humildade. O exercício da 
vaidade ou a busca desenfreada de posses materiais 
estão longe de ser o seu foco. Sua força vem do equi-
líbrio entre o caráter do homem de fibra e a simplici-
dade do homem de bem. 

O sopro de Deus que chega até o Dr. Ruy tam-
bém chegava até o Dr. Orlando Arruda, que viveu, em 
vida, a experiência da morte; que encontrava em suas 
orquídeas e na Natureza em geral o contraponto para 
suas muitas horas de cirurgias pesadas, trazendo-lhe 
o necessário equilíbrio emocional. A inspiração divina 
não pára por aí, e o Dr. Samyr Helou, apaixonado por 
tecnologia, o primeiro a trazer a tomografia computa-
dorizada para a América Latina, dizia, em relação à 
evolução tecnológica da medicina, que “nada desta 
parafernália tem valor se atrás da máquina não esti-
ver o cérebro do homem e este conjunto a serviço da 
criatura de Deus”.

Voltando ao Instituto de Neurologia, já vimos que 
entre seus pioneiros está o Dr. Valter da Costa, um 
mineiro que, como muitos, meu pai inclusive, adotou 
Goiás, coisa que ele fez desde que o Dr. Henrique da 
Veiga Lobo o convidou para Goiânia, no final dos anos 
60. Dr. Valter faz parte daqueles 8 pioneiros do Instituto 

de Neurologia, exerce hoje o cargo de Diretor Geral do 
Hospital, mas destacou-se também, além do trabalho 
cotidiano com seus pacientes, na sua vida acadêmica. 
Apresentou trabalhos e fez conferências em inúmeros 
Congressos, publicou capítulos importantes de livros 
de Neurocirurgia, tendo desenvolvido uma rica carrei-
ra internacional: Fellow em Neurocirurgia em Boston, 
Ontário e Montreal, no Canadá, entre outros.

Também rica é a vida profissional e institucio-
nal do Dr. Luiz Fernando Martins, Doutor em Neuro-
cirurgia pela Universidade de Berlim, na Alemanha, 
que acumula a Diretoria Administrativa do Instituto de 
Neurologia de Goiânia, com a Presidência da Socie-
dade Latino-americana de Neurocirurgia Funcional e 
Estereotaxia. É ainda membro da Academia Goiana de 
Medicina e Membro Estrangeiro da Sociedade Alemã 
de Neurocirurgia. 

O Dr. Geraldo de Jesus Gonçalves é baiano, 
com passagem pelo Rio de Janeiro, onde estudou 
medicina e especializou-se em neurocirurgia com o 
Dr. Paulo Niemeyer. Em Goiânia desde 1976, atuou 
no Hospital São Francisco de Assis, na Santa Casa 
de Misericórdia, e foi diretor-geral do Hospital Geral 
de Goiânia. O Dr. Geraldo dedica parte de seu tem-
po à importantíssima tarefa de coordenar a comissão 
de implantação do Museu da História da Medicina de 
Goiás, da Associação Médica de Goiás. Hoje empresta 
sua inteligência, seu conhecimento, sua experiência ao 
Hospital Santa Helena, outro hospital que orgulha os 
goianos, desde que o Dr. José Fleury e Dr. Francisco 
da Cunha Bastos resolveram brindar esta cidade com 
sua fundação. 

Também atua no Hospital Santa Helena, além 
do Centro Goiano de Neurologia, outro importante 
homenageado da noite, Dr. Durval Peixoto de Deus, 
goiano de Corumbaíba, egresso da nossa UFG, com 
formação neurocirúrgica, no Hospital da Lagoa, no 
Rio de Janeiro.

De Anápolis, onde atua desde 1970, temos o Dr. 
Wolney Ronaldo Silva, formado em Belo Horizonte, 
com formação neurocirúrgica na Santa Casa de Mise-
ricórdia de BH. Membro Titular da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia e da Academia Brasileira de Neuro-
cirurgia, foi Presidente de Congressos de Neurologia 
e Neurocirurgia, palestrante de vários Congressos e 
Presidente da Associação Médica de Anápolis.

Por fim, quero falar da minha alegria em saudar 
meu amigo, meu colega professor da Universidade Fe-
deral de Goiás, Dr. José Edison da Silva Cavalcante. 
Nossas mães, antes de nós, já eram amigas e comun-
gavam o mesmo ideário espiritualista. E o José Edison 
e eu dividimos alegrias e frustrações na construção da 
Universidade Federal de Goiás: fomos diretores juntos, 



25690 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

ele da Medicina, e eu, do Instituto de Ciências Huma-
nas e Letras. Estávamos os dois recém-retornados do 
exterior, eu, dos Estados Unidos, e ele da França, onde 
fez seu Doutorado e, mais tarde, o pós-doutorado, no 
Hospital Universitário de Nantes. O Dr. José Edison 
atua em Cirurgia, com ênfase em Neurocirurgia, no 
Hospital Santa Mônica.

É quando o exercício da profissão é também vo-
cação que as homenagens acontecem. Por isso, os 
senhores estão aqui.

Centenas de cérebros passam pelas mãos dos 
senhores, médicos neurocirurgiões, que extirpam tu-
mores, reparam danos causados por hemorragias ou 
traumatismos. Fazem o que para nós, seres humanos 
comuns, é incompreensível. Colocam literalmente as 
mãos na massa, ou melhor, nos nossos cérebros. 

Para fazer isso, além de estudar muito, mas muito 
mais do que a gente imagina, têm de ter mais talento 
e habilidade do que a gente concebe, porque é uma 
área muito complexa. Por isso, fazem-no com ciência, 
delicadeza e precisão incalculáveis. Como anjos to-
cando nossas almas. 

E lidam com as nossas essências, com os nossos 
significados, com os nossos comandos, nossas histo-
rias, nossas almas, nossas vidas com toda a dedica-
ção, seriedade e responsabilidade de suas próprias 
vidas, e por isso mesmo merecem todos os tributos, 
hoje e sempre. 

Abraçando Marielza, Marilena, Ruy Filho e Sando-
val, quero abraçar as esposas, filhos e filhas de todos 
os homenageados, expressando meu reconhecimento, 
que é o reconhecimento de todo o povo de Goiás, que 
tenho orgulho de representar na Câmara Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fazer 
uso da palavra, para uma breve comunicação, com a 
palavra a nobre Deputada Jô Moraes. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Natan Donadon. (Pau-
sa.) 

Chamamos o Deputado Eudes Xavier. (Pausa.) 
Chamamos o Deputado Mendes Ribeiro Filho. 

V.Exa. tem o tempo de 3 minutos.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero apenas fazer um apelo às Lideranças e à 
Mesa da Câmara dos Deputados. Nós temos discutido 
a pauta seguidamente, e há algumas coisas em que 
precisamos avançar. Precisamos avançar naquilo que 
a sociedade exige.

Agora o Governo está encaminhando à Casa o 
projeto que trata do acesso à informação pública, a 
regulamentação da Constituição no que diz respeito 
ao acesso à informação pública, algo extremamen-
te importante nos dias de hoje. Nós somos homens 

públicos. Quanto mais informação a sociedade tiver 
das nossas ações, mais fácil para nós será exercer a 
nossa tarefa. 

E este Plenário aprovou – e se não me engano, 
Sr. Presidente, aprovou por unanimidade – o fim do 
voto secreto em primeiro turno, e não me lembro de 
termos votado o segundo turno dessa PEC. Eu que-
ria pedir a esta Casa, pedir aos Líderes, pedir à Pre-
sidência, à Mesa Diretora, que examinemos se real-
mente não votamos apenas o primeiro turno, se não 
ficou o segundo turno dessa PEC para ser apreciado 
a posteriori, Porque essa seria uma iniciativa que, se 
tomada por esta Casa, certamente a colocaria ao lado 
da sociedade.

Nós, em todos os momentos, estamos buscando 
identificar-nos com a sociedade brasileira. Ouvimos 
algumas críticas, como se nós não cumpríssemos a 
nossa tarefa, mas temos trabalhado muito, e V.Exa. é 
testemunha. Agora, na prática, são ações como essa 
que colocam o Parlamento em sintonia com a socie-
dade brasileira.

Seria extremamente importante que, na medi-
da em que desse tramitação ao acesso à informação 
pública – que eu quero saudar o Governo por ter en-
caminhado a esta Casa -, esta Casa, a Câmara dos 
Deputados providenciasse o voto no segundo turno. 

Se não me falha a memória, Presidente, falta a 
votação do segundo turno da PEC que termina com 
o voto secreto nas sessões desta Casa, para então 
enviarmos o projeto para o Senado, para que ele dê a 
sua posição definitiva sobre o assunto.

É o meu apelo à Presidência.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, na mes-

ma linha...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. Só 

um minuto, Deputado Miro Teixeira, para eu informar 
ao Deputado Mendes Ribeiro que essa matéria já foi 
amplamente discutida no Colégio de Líderes. 

V.Exa. tem razão, nós não a votamos ainda em 
segundo turno. E ainda não há um consenso no Colé-
gio de Líderes acerca dessa matéria. V.Exa. pode aju-
dar trabalhando com os Líderes, para que se chegue 
a um consenso sobre isso, porque a Presidência quer 
colocar em votação, da forma mais rápida possível, 
todas aquelas matérias que forem consensuais no 
Colégio de Líderes. Todas estão sendo colocadas na 
pauta para discussão.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, como o Deputado 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25691 

Mendes Ribeiro começou a falar da lei de acesso, do 
projeto encaminhado pelo Governo – e encaminha-
do em boa hora -, devemos enaltecer essa iniciativa, 
que segue, aliás, uma orientação da Organização das 
Nações Unidas. As democracias hoje são muito ava-
liadas pela liberdade absoluta que tem a imprensa e 
pelo acesso que têm os cidadãos aos dados gover-
namentais.

Sobre o mérito, o projeto será debatido na hora 
certa. A iniciativa foi boa, o projeto tem coisas boas, e 
precisa ser aperfeiçoado de alguma maneira.

O fato é que nós estamos, aqui, numa situação de 
insegurança quanto aos procedimentos. Antigamente, 
quando chegava um projeto do Executivo, ele ia para 
onde? Para a Comissão de Justiça, quando era um 
projeto de lei. Bem, agora nós estamos começando – e 
isso de um tempo para cá; não é só sob a Presidência 
do Deputado Michel, isso vem já de há tempos -, nós 
começamos a ter a designação do Relator em plená-
rio para quase tudo. 

E nesse caso, especificamente, aí há um inci-
dente. Por quê? Porque há um projeto pronto para a 
Ordem do Dia, que é do Deputado Reginaldo Lopes, 
do PT de Minas Gerais. Então, vem a indagação: esse 
projeto do Governo vai ser apensado, e será aprecia-
do diretamente no plenário? É uma hipótese. Outra 
hipótese: esse projeto do Governo será anexado ao 
do Deputado Reginaldo Lopes, que tem precedência, 
e voltam todos para a Comissão de Justiça? Ou será 
criada uma Comissão Especial?

Finalmente, quando vai começar a tramitar esse 
projeto do Governo? Porque eu tenho emendas a fazer, 
outros têm emendas a fazer, mas qual é o procedimen-
to? Porque nós devemos saber, para que tenhamos a 
segurança do devido processo legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Miro, suas considerações são de alta relevância. Nós 
vamos recolhê-las, produzir a devida análise, e respon-
deremos a V.Exa. na medida em que ela estiver pronta, 
certamente o mais rapidamente possível.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PEDRO FERNANDES Sr. Presidente, 

peço a V.Exa. que reconsidere minha inscrição. Eu 
estava inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Pedro Fernandes, V.Exa. tem a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria parabenizar o Deputado Inocêncio Oliveira, que 
na última quinta-feira fez um belo Grande Expediente, 
em que tratou do projeto do Nordeste elaborado pelo 
Ministro Mangabeira Unger. Pena que não pude apar-

teá-lo, Deputado. Eu cheguei um pouco atrasado, e o 
Grande Expediente começou mais cedo.

Mas eu queria chamar a atenção dos nordesti-
nos e dos brasileiros para esse projeto, esse esboço 
de projeto que o Ministro Mangabeira Unger apresen-
ta. Acho que nós precisamos discuti-lo na bancada do 
Nordeste. Devemos levá-lo em frente, discuti-lo em vá-
rios fóruns, para o Nordeste. Eu acho que ele dá uma 
diretriz muito boa: fala sobre a conjuntura, fala do que 
devemos fazer na educação, do que devemos fazer 
com os grandes projetos de infraestrutura. 

Enfim, está de parabéns V.Exa., Deputado Ino-
cêncio Oliveira, por trazer o tema para esta Casa. E 
aqui eu queria cumprimentar o Ministro Mangabeira 
Unger pela sua dedicação ao Nordeste. Acho que o 
Brasil só será desenvolvido se o Nordeste também 
for desenvolvido. Acho que a Nação tem uma dívida 
com o Nordeste. 

Reforço dizendo que V.Exa. trouxe para o debate 
um grande projeto, que nós devemos levar em frente, 
debater nos nossos Estados, debater na bancada, de-
bater nesta Casa, debater nas Comissão Permanentes 
relacionadas ao tema. 

E vamos empunhar essa bandeira, e somar es-
forços com o Ministro Mangabeira Unger.

Era essa a minha participação, Sr. Presidente 
Marco Maia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Para fazer uso da palavra, chamo a Deputada 

Perpétua Almeida. (Pausa.)
Chamo o Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pau-

sa.)
Chamo a Deputada Vanessa Grazziotin. É um 

chamamento em homenagem à posse da nossa nova 
Procuradoria da Mulher, que acontece neste momento 
no Salão Nobre.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Exata-
mente. A Deputada Nilmar acaba de tomar posse em 
uma solenidade muito bonita, que, aliás, ainda está 
acontecendo.

Mas, Sr. Presidente, neste momento quero rapi-
damente falar a respeito do anúncio do último final de 
semana, do último domingo, das 12 cidades sede da 
Copa do Mundo.

Primeiro, quero destacar o fato de que estamos 
mudando a forma de ver o Brasil, a forma de olhar o 
Brasil. E o fato de as 12 cidades anunciadas estarem 
representando todas as regiões eu penso que é uma 
grande conquista do povo brasileiro. Porque, além do 
Sul e do Sudeste, temos 4 cidades representando o 
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Nordeste e 2 representando a Amazônia: Cuiabá, no 
Mato Grosso, e a minha querida cidade de Manaus.

Quero dizer, Sr. Presidente, que no último domin-
go eu estava no pátio do Vivaldo Lima, que é o nosso 
estádio, no momento do anúncio das 12 sedes da Copa 
do Mundo. E lá estavam mais de 50 mil pessoas, na sua 
maioria jovens, meninas e meninos, adolescentes – e 
trabalhadores, também, mas a grande maioria jovens. E 
quando Manaus foi anunciada, eu nunca vi uma vibra-
ção tão espontânea. Um sol muito quente, escaldante, 
14h30min, em Manaus, 15h30min no horário de Brasí-
lia, mas a população lá, Sr. Presidente, comemorando. 
E nós comemoramos primeiro porque a Amazônia é 
vista, segundo porque, além desse evento fantástico, 
que é paixão da brasileira e do brasileiro, poderemos 
antecipar investimentos na infraestrutura, seja na mo-
bilidade urbana, seja na construção de equipamentos, 
seja na melhora de serviços e tudo mais.

Então, eu quero cumprimentar o Governo Federal, 
o Ministro dos Esportes, a CBF e a FIFA, e dizer que 
todos nós amazonenses e manauaras estamos mais 
do que felizes, estamos dispostos ao trabalho.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos pas-
sar a palavra ao Deputado Manato e logo após vamos 
encerrar a votação. 

Com a palavra V.Exa.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Muito obrigado. 
Sr. Presidente, tivemos hoje, aqui, às 16h, uma 

reunião da bancada do Estado do Espírito Santo, e 
recebemos o Inspetor Fábio Rodrigues da Silva, que 
é Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Fe-
deral no nosso Estado. E o Superintendente veio fazer 
um balanço, porque é uma rotina da bancada avaliar 
todos os ocupantes de cargo de confiança no nosso 
Estado, e hoje foi a vez do Superintendente da Polícia 
Rodoviária Federal. 

E ele trouxe dados que nos deixaram muito ani-
mados, muito contentes com o trabalho da Polícia Ro-
doviária no Estado, como a diminuição do número de 
acidentes nas rodovias. O Espírito Santo é o segundo 
Estado da Federação que mais apreendeu armas, e 
é o quinto que mais prendeu pessoas. Houve diminui-
ção dos acidentes com o transporte de granito, de em 
torno de 35%, de acidentes com eucalipto, de quase 
70%, e o número de mortos nesses acidentes de 8 
caiu para 1. Então, esse é o resultado de um trabalho 
de conscientização, um trabalho chamado de Coman-
dos da Saúde. 

E saiu uma reportagem, até no Fantástico, em 
que pudemos observar que o motorista brasileiro está 
precisando ter cuidado, principalmente o motorista de 

carga pesada: 35% estão cumprindo mais de 8 horas 
de trabalho por dia; há presença de substâncias, por 
abuso, na urina, em 23% deles; estão acima do peso 
75%.

Meus parabéns à Polícia Rodoviária do Espírito 
Santo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Manato.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação. Há mais alguém para votar? (Pau-
sa.)

Não há problema. Quem não votar nesta vo-
tação vai votar nas subsequentes e convalidar esta 
votação.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é que 
está agora em processo de ser empossada a nossa 
primeira Procuradora, e estamos vindo da atividade. 
Eu pediria que V.Exa. aguardasse apenas mais um 
pouquinho para encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apesar do 
pedido justo da Deputada Janete Pietá, vamos encer-
rar a votação. 

Deputada Janete, logo depois, quem não vo-
tar nesta votará nas próximas, e estará convalidado 
o voto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM

SIM: 7 Sras. e Srs. Deputados, e
NÃO: 280 
TOTAL: 287.

ESTÁ, PORTANTO, REJEITADO O REQUERI-
MENTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 460/2009 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 02/06/2009 16:52

Encerramento da votação: 02/06/2009 17:27

Presidiram a Votação:

Marco Maia
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pala-
vra o nobre Relator, o Deputado Vignatti, que vai fazer 
uma alteração no seu relatório.

 O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
que houve uma falha no registro, porque eu votei e não 
vi registrado meu nome como tendo votado. 

Marcelo Itagiba acompanhou o partido.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está regis-

trado agora.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Edinho 
Bez votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem não 
votou nesta votação votará nas subsequentes e terá 
o seu voto convalidado nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Vignatti está com a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, 
Deputados, coube a mim esta missão, na tarde de hoje 
– por uma situação familiar que, com certeza, ninguém 
gostaria; eu disse ao nosso amigo André Vargas, que 
perdeu seu avô, embora já com uma certa idade, que, 
pelo carinho que tem ainda por ele, vai sentir muita falta 
dele em sua vida -, de fazer esse relatório, que já tinha 
sido lido pelo nosso Relator na última quarta-feira.

E é de conhecimento de todo o Parlamento o 
relatório sobre a medida provisória que regulamenta 
o sistema de cobrança da Medida Provisória nº 449, 
de 2008, do Minha Casa, Minha Vida, e regulamenta 
a dedução tributária sobre outros itens, como as mo-
tocicletas de até 150 cilindradas.

Então, como é de conhecimento de todos, eu só 
quero fazer aqui, primeiro, uma emenda de redação, 
e peço a atenção do Plenário, da Presidência.

Emenda de Redação 

No art. 13 do Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória nº 460, de 31 de março de 2009, 
onde está escrito:

“Art. 13. São anistiados os agentes públi-
cos e os dirigentes de órgão público da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios a quem foram impostas penalidades 
pecuniárias pessoais, até a data de publica-
ção desta Lei, com base no art. 41 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela 
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro 
de 2008.”

Leia-se:

“Art. 13. São anistiados os agentes pú-
blicos e os dirigentes de órgãos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a quem foram impostas penalidades 
pecuniárias pessoais, até a data de publicação 
desta Lei, com base no art. 41 da lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009.”

Isso porque a medida provisória se tornou lei. 
Ela não é mais medida provisória. Então, como essa 
medida foi editada antes de a anterior se tornar lei, há, 
primeiro, essa correção, que é uma correção simples, 
só citando exatamente a lei, não mais a medida pro-
visória, como era anteriormente.

A segunda, Sr. Presidente, como foi exposto no 
Colégio de Líderes, é uma emenda de Relator à Me-
dida Provisória nº 460:

Em função dos entendimentos havidos 
desde a apresentação do relatório pelo ilus-
tre Deputado André Vargas, incluam-se, onde 
couber, no Projeto de Lei de Conversão os 
seguintes artigos: 

Art. Ficam criados duzentos cargos de 
Analista Técnico e cinquenta cargos de Agente 
Executivo no Quadro de Pessoal da Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP.

Art. Ficam criados, no âmbito do Poder 
Executivo, 34 cargos em comissão do Grupo 
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Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo quatro DAS-4, treze DAS-3 e dezessete 
DAS-2, destinados à reestruturação da Supe-
rintendência de Seguros Privados – SUSEP.”

Justificação

É importante frisar que a reformulação ora pro-
posta não constitui nenhuma inovação, uma vez que 
consta de dois Projetos de Lei de iniciativa do Poder 
Executivo, tempestivamente encaminhados ao Con-
gresso Nacional no ano de 2008, da seguinte forma:

– Projeto de Lei nº 3.452, de 2008, já 
aprovado pela Câmara dos Deputados – PLC 
nº 130/2008, em tramitação no Senado Fe-
deral; e

– Projeto de Lei nº 3.962, de 2008. 

Esse último tramita nesta Casa.
Além disso, Sr. Presidente, há o art. 19, para o 

qual foi acatada uma emenda do nobre Deputado Ro-
drigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal. Acatada 
essa emenda pelo Relator, e construídos os entendi-
mentos, inclusive junto à Secretaria Geral de Patrimônio 
da União, nessa redação há duas correções a serem 
feitas – no art. 19 – por interpretação posterior, e se 

necessário, o Deputado Rodrigo, que entende dessa 
área do Distrito Federal, pode explicar. 

Em vez de: 

“Art. 19. As áreas públicas situadas nas 
zonas rurais localizadas no Distrito Federal 
poderão ser regularizadas, através da alie-
nação, diretamente àqueles que as estejam 
ocupando, há pelo menos 5 anos, com cultura 
agrícola ou pecuária efetiva, contados da data 
de publicação da lei.”

Leia-se o seguinte:

“Art. 19. As áreas públicas rurais localiza-
das no Distrito Federal poderão ser regulariza-
das, através de alienação e/ou concessão real 
de uso, diretamente àqueles que as estejam 
ocupando há pelo menos 5 anos, com cultura 
agrícola e pecuária efetiva, contados da data 
da publicação da lei.”

Essas as 3 alterações constituídas, 2 de corre-
ção, se me permitem, e 1 de inclusão, como emenda 
de Relator, neste momento, apesar de todas elas en-
trarem como emenda de Relator.

ALTERAÇÕES A QUE SE REFEREM 
O RELATOR:
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Durante o parecer do Sr. Vignatti, o Sr. 
Marco Maia, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Michel Temer, Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Depu-
tado Busato votou com o partido na última votação.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Marcelo Melo votou com o PMDB na vota-
ção anterior.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Marcio Junqueira votou com seu partido.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Alice Portugal votou com o seu partido.

O SR. SÉRGIO BRITO (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Sérgio Brito votou com o seu partido 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Deputado Bernardo Ariston acompanhou o voto 
do PMDB.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 177, combinado com o art. 117, 
X, do RICD, o adiamento da discussão por 01 
sessão da MP 460/09.

Sala das Sessões, 27 de maio, de 2009. 
– José Aníbal, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado José Genoíno, que falará contra o requeri-
mento. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Eduardo Valverde, que falará contra o re-
querimento.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, não há como manter 
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o requerimento. Ele é anterior, é um requerimento emi-
nentemente protelatório, sobre assuntos que a Opo-
sição ainda não resolveu entre si, e essa não solução 
de problemas de consciência por parte da Oposição 
levam-na a tentar obstruir os trabalhos desta Casa. 

A Câmara está trabalhando, e precisa aprovar 
essa medida provisória. Inclusive já aprovamos essa 
medida provisória. Ela volta do Senado. Então, por essa 
razão, somos totalmente contrários ao requerimento, 
porque não visa aperfeiçoar o texto, mas tão-somente 
dificultar aqui o andamento regular, em face de uma 
postura da Oposição no sentido de antecipar o pro-
cesso eleitoral de 2010 para agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Líder José Aníbal, 
que falará a favor do requerimento. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Bruno Rodrigues, que falará a favor do re-
querimento. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao Depu-
tado Wandenkolk Gonçalves, que falará a favor do 
requerimento. 

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, volto a rea-
firmar o que dizia há pouco com bastante propriedade 
e inclusive conversava com o nobre Relator, Deputado 
Vignatti: mais uma vez, o Poder Executivo desmorali-
za o Poder Legislativo, usurpa nossas próprias prer-
rogativas. O Relator confirma peremptoriamente essa 
questão no relatório, e na justificativa diz que há um 
projeto de lei aprovado nesta Casa, encaminhado ao 
Senado, que aprova a criação desses cargos. 

Entretanto, pelo fato de o projeto não ter sido 
aprovado ou de ter sido encaminhado ao Senado, o 
Governo pega carona numa medida provisória que 
nada tem a ver com os 2 artigos acrescidos pelo no-
bre Deputado. 

Por isso, estamos tentando questionar o mérito, 
fazer valer as nossas prerrogativas em relação ao pro-
jeto de lei aprovado nesta Casa e que ora se encontra 
no Senado Federal. Assim sendo, reiteramos nosso 
encaminhamento a favor do adiamento por 1 sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
à orientação, respeitando o tempo de 1 minuto cada 
um.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PTB? 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aliás, se 
for 1 segundo é melhor.

Como vota o PDT?
O SR. ARNALDO VIANNA (PDT-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PR vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco PSB?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – PPS “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o que o PSDB quer pode até ser questionado. 
Ele está querendo questionar um artigo colocado na 
medida provisória que nada tem a ver com ela. Ago-
ra, isso não justifica retirarmos de pauta ou adiarmos 
a votação de uma medida provisória extremamente 
importante. Existe uma forma regimental de o PSDB 
buscar a solução para isso, que é apresentar o desta-
que. Eu sugiro que o partido assim proceda.

O PMDB vota contra o adiamento.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O PT como vota? (Pausa.)
O que recomenda a Liderança do Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que re-

comenda a Liderança da Minoria? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso en-
tendimento é que esta obstrução obedece a uma vi-
são política do PSDB em relação a outras matérias. E 
nós achamos que é fundamental, inclusive, definir de 
vez por todas o fim da Desvinculação das Receitas da 
União, no que concerne à educação, desde já. É uma 
incoerência inclusive do Governo Lula ter mantido isso 
durante tanto tempo. Entretanto, no caso da medida 
provisória específica, não há motivos para adiar a dis-
cussão. Temos alguns questionamentos sobre determi-
nadas emendas, como a COFINS para motocicletas, 
mas, de qualquer maneira, em relação a facilidades 
para aquisição da casa própria, como o programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, ela é positiva.

Portanto, nosso voto é “não” ao adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PV como vota?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde vota “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento permane-
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-

cussão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Duarte 

Nogueira, que falará contra a matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra o Deputado Moreira Mendes. 

(Pausa.)
Concedo a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly. 

(Pausa.)
Concedo a palavra o Deputado Antonio Carlos 

Mendes Thame. (Pausa.)
Concedo a palavra o Deputado Paulo Abi-Ackel. 

(Pausa.)
Concedo a palavra o Deputado Ivan Valente. 

(Pausa.)

Concedo a palavra o Deputado José Carlos Ale-
luia. (Pausa.)

Concedo a palavra o Deputado Gervásio Silva. 
(Pausa.)

Concedo a palavra o Deputado Marcelo Itagiba. 
(Pausa.)

Concedo a palavra o Deputado Otavio Leite, que 
falará contra a matéria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
lamento os nossos procedimentos estabelecidos quan-
to ao exame das medidas provisórias, não por nossa 
culpa, uma vez que é dever do Parlamentar procu-
rar contribuir de alguma maneira para que o texto se 
aperfeiçoe, e por aí vai, mas do próprio Governo, que 
já encaminha à Casa matéria contendo diferentes as-
suntos. Isso gera também um convite, a partir dessa 
oportunidade que a medida provisória enseja, a fazer 
um espaço para que novos ingredientes necessários 
ao ordenamento jurídico sejam introduzidos. 

Então, ficamos todos nós com o advento de uma 
MP à procura de uma emenda capaz de preencher 
uma lacuna Y ou estabelecer um direito Z ou uma 
obrigação T. O fato é que a medida provisória vira o 
carro-chefe da ação parlamentar, e não deve ser as-
sim, a meu juízo.

Não obstante essa introdução, aproveitei esse 
modus faciendi institucionalizado na Casa e propus al-
gumas medidas, sobretudo em defesa de um segmento 
importantíssimo da população. Refiro-me às pessoas 
com deficiência, cerca de 15% da população.

A Emenda nº 8 – e peço a atenção do Relator ad 
hoc – foi em parte acolhida, mas, quanto ao programa 
de habitação popular, não fixa um percentual especí-
fico das unidades a serem vendidas para brasileiros e 
brasileiras que têm algum tipo de deficiência ou mobili-
dade reduzida. O Relator aquiesceu em parte, apenas 
dizendo que o Governo vai publicar um percentual do 
que ele vai colocar em oferta pública para esse fim. 
Não! Está errado. 

O certo é que a lei, desde já, estabeleça um 
quantum, um percentual – e é razoável, são 5% da 
população -, para que essas unidades habitacionais já 
possam ser oferecidas ao público com as adaptações 
necessárias, adaptações para os deficientes, para os 
futuros deficientes ou para as pessoas que têm algum 
tipo de mobilidade reduzida.

Então, esse é um componente a que gostaríamos 
muito de ver o Governo aquiescer. 

Estamos de acordo com a aprovação da redução 
do PIS/COFINS para órteses, próteses, almofadas an-
tiescaras e plataformas eletro-hidráulicas, produto de 
sugestões que oferecemos. 
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De modo que, em se possibilitando, Sr. Relator, a 
alteração do art. 8º, poderíamos avançar no campo da 
legislação acerca das pessoas com deficiência, sen-
do certo que seria outro caminho, o melhor possível. 
Mas já que se está a tratar de mecanismo tributário 
que pode alavancar um setor da nossa indústria, por 
que não fortalecer a indústria brasileira e a oferta de 
bens, insumos, órteses e próteses para as pessoas 
com deficiência?

Faço, então, um apelo à Liderança do Governo, 
Sr. Presidente. Já que há a possibilidade de o Relator 
reconhecer alguns propósitos ou algumas lacunas que 
poderiam, se aprovada a nossa sugestão, oferecer um 
avanço do ponto de vista do formato, da substância 
legislativa, sugiro que a Emenda nº 8 seja aprovada. 

Muito obrigado.

O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido na votação anterior.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Lincoln Portela, para falar a favor. (Pausa.)

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Vicentinho, para falar a favor. (Pausa.) 

Abre mão.
 O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Fernando Coruja, para falar a favor.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, eu era a favor da medida provisória original, 
que continha 7 artigos. O projeto de lei de conversão 
do Relator, agora acrescido pelo Relator substituto, já 
passa de 20 artigos e traz uma série de inclusões de 
outras propostas.

Quero chamar a atenção do Plenário para uma 
questão especialmente destacada por nós. O art. 591 
do Código Civil diz que, destinando-se o mútuo a fins 

econômicos, a capitalização permitida é anual. Os 
contratos de mútuo, que são empréstimos de coisas 
fungíveis, aí incluindo os contratos do sistema financei-
ro e vários outros, como os agrícolas e os industriais, 
atualmente só podem ser capitalizados anualmente. 

O Código Civil, sabiamente, estabeleceu isso, 
por vários motivos. Primeiro, porque não pode haver 
um processo de indexação mensal da capitalização de 
juros, não faz bem para a economia. Segundo, porque 
essa capitalização mensal onera muito os contratos. 
Os mutuários têm tido ganho nas grandes discussões 
na Justiça, que não tem permitido que esses contratos 
sejam corrigidos pela Tabela Price, que capitaliza os 
juros mensalmente.

Ora, agora a medida provisória inclui uma altera-
ção no Código Civil, que demorou anos para ser feito e 
tem uma lógica, uma sistematicidade. Mas, na ânsia de 
beneficiar os bancos, de beneficiar o sistema financei-
ro, quer-se aprovar aqui a permissão da capitalização 
mensal de juros para todos os contratos de mútuo.

E eu chamo a atenção dos eminentes ruralistas 
desta Casa que tomam empréstimos em mútuo, mui-
tas vezes, com pagamento em sacos de milho e soja, 
que a aprovação disso vai abrir a possibilidade para a 
capitalização mensal, não mais anual como é nesses 
empréstimos.

Então, o Relator incluiu várias questões, como 
essa inovação que foi feita agora, de permitir que uma 
medida provisória aqui, no plenário, seja emendada e 
crie cargos.

Ora, nós vamos abrir uma inovação aqui, contrária 
à Constituição, que vai abrir um flanco para que se pos-
sa fazer qualquer tipo de emenda a partir de agora.

Quando aqui nós apresentamos emenda para cor-
rigir o salário de milhões de aposentados do Brasil, os 
Relatores disseram que não podíamos oferecer emen-
da, que é inconstitucional porque não está adequada 
financeiramente, não obedece ao critério da iniciativa 
previsto na Constituição, o que não é verdade. Agora, 
esta aqui propõe emenda para criar cargos, quando a 
Constituição, nos arts. 61 e 63, diz que isso é prerro-
gativa do Executivo. 

Mas, infelizmente, o que vale aqui não é o livri-
nho nem o Código Civil nem a Constituição; o que 
vale aqui é a vontade do Palácio que nos é imposta 
goela abaixo. 

E eu tenho certeza de que a matéria vai ser apro-
vada da forma como está, contrária aos interesses do 
povo brasileiro.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero justificar meu voto. O Deputado Mário de Oliveira 
votou com o partido, na votação anterior.
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O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Alexandre Silveira votou com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Mar-
celo Itagiba, que falará contra a matéria.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta Casa, causa-me estranheza, atra-
vés dos tempos, que as medidas provisórias também 
se tornaram uma colcha de retalhos. Matérias que não 
têm a mínima conexão são interligadas num processo 
que causa estranheza a todos nós. Discutem-se maté-
rias que nada têm a ver umas com as outras, fazendo 
desse instrumento, medida provisória, um instrumento 
de legislação, por parte do Executivo, criando uma sé-
rie de normas que não devem nem podem ser recep-
cionadas na forma como estão sendo encaminhadas 
a esta Casa. 

Além disso, Sr. Presidente, fizemos uma proposta 
que me parece correta, adequada e justa, principal-
mente para a questão da legalização das proprieda-
des daqueles que até hoje não têm a sua titularidade, 
para que, inclusive, as chamadas obras do PAC pos-
sam avançar. 

Por isso, fizemos um encaminhamento ao Relator 
no sentido de que possibilite aos cartórios de registro 
de títulos de documentos fazer os devidos registros das 
propriedades dessas pessoas, enquanto detentoras, 
para que, cumprido o prazo legal estabelecido, possam, 
em seguida, entrar com as ações de usucapião. Dessa 
forma, legitima-se a propriedade, dando-lhes um valor 
econômico e possibilitando a verdadeira regulamenta-
ção do PAC, para que este possa, efetivamente, atingir 
os seus objetivos. 

Portanto, Sr. Presidente, não se trata aqui de 
beneficiar a quem quer que seja. Trata-se apenas de 
regularizar a moradia daqueles que são os mais po-
bres, que são os mais necessitados e que precisam 
receber a assistência do Estado para verem o seu di-
reito atingido.

Sr. Presidente, se isso não for recepcionado pelo 
Relator, só resta nos posicionarmos contra. Mas temos 
esperança de que ele acolha essa ideia, que moderniza 
e avança na questão, dando condição aos brasileiros 
de serem efetivamente detentores de um documento 
que lhes permita, em seguida à ação de usucapião, 
transferir esses bens imóveis.

Muito obrigado. 

 O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 2 últimas 
votações, votei com o Partido Verde. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor da matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Jardim. (Pausa.)

Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.) Abre mão.
Deputado Carlos Zarattini. (Pausa.)
Deputado Ricardo Barros, para falar a favor. 

(Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg, para falar a favor. 

(Pausa.) Abre mão.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Abre 

mão.
Deputado William Woo. (Pausa.)
Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rocha Loures. (Pausa.)
Deputado José Genoíno. (Pausa.)
Deputado Paulo Teixeira. (Pausa.)
Deputado Dimas Ramalho. (Pausa.)
Deputado Jovair Arantes, para falar a favor. 

(Pausa.) Abre mão.
Para falar contra, tem a palavra o Deputado Silvio 

Costa. (Pausa.) Ausente.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – NÃO HA-

VENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Está prejudicado requerimento no seguinte 
teor:

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 117, inciso XI combinado com o art. 157, 
§ 3º do Regimento Interno, o encerramento e 
encaminhamento da discussão da seguinte 
proposição MP 460/2009.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PMDB,PTC; Vicentinho, Vice-Líder 
do PT; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do Blo-
co Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB; Beto 
Allbuquerque, Vice-Líder do Governo; Luiz 
Carlos Busato, Vice-Líder do PTB. “

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-
se à votação.

Para encaminhar contrariamente à matéria, tem a 
palavra o nobre Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) 

Deputado Moreira Mendes. (Pausa.) 
Deputado Luiz Carlos Hauly (Pausa.) 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pau-

sa.)
Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) 
Deputado Gervásio Silva. (Pausa.) 
Deputado Otavio Leite. (Pausa.) 
Para encaminhar a favor, tem a palavra o Depu-

tado Lincoln Portela. (Pausa.) 
Deputado Vicentinho. (Pausa.) Abre mão.
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Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava inscrito 
para falar a favor da medida provisória, dos 7 artigos 
iniciais. Mas agora temos um projeto de lei de conver-
são com mais de 20 dispositivos. 

Quero chamar novamente a atenção para o fato 
de que esta medida provisória tem alguns problemas. 
Este Plenário precisa estar atento. Considero mais 
grave a alteração no Código Civil da possibilidade de 
correção dos contratos de mútuo que hoje têm capi-
talização anual. Permite-se que todos os contratos de 
mútuo, isto é, de empréstimo de coisas fungíveis, de 
dinheiro ou de coisas de mesmo gênero, que é o caso 
dos empréstimos agrícolas e outros, tenham capitali-
zação mensal. 

Esse dispositivo vai beneficiar a quem? Ao sis-
tema financeiro, que está demandando contra os mu-
tuários, que, de forma geral, têm ganhado na Justiça 
essa questão. Além disso, ele vai abrir um leque para 
a capitalização mensal de todos os contratos de mú-
tuo, alterando o Código Civil.

Não seria para nós um problema encaminhar a 
favor da medida provisória inicial, mas temos sérias 
divergências sobre essas emendas apresentadas pe-
los Relatores.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra, para falar contrariamente à matéria, ao 
Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
para orientação de bancada ou encaminhamento da 
matéria?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-
nhamento da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, nós estamos discutindo a Medida Provisória 
nº 460, já em sua terceira versão. E chega-nos hoje a 
quarta versão. 

Que discussão está sendo trazida ao plenário? 
Trata-se de algo inédito. 

A medida provisória foi encaminhada pelo Exe-
cutivo e, de repente, o Relator se sente credenciado 
a criar em seu projeto de conversão 200 cargos de 
Analista Técnico, 50 cargos de Agente Executivo e 34 
cargos em comissão do Grupo Direção e Assessora-
mento Superiores, 13 DAS-3 e 17 DAS-2, destinados 
à reestruturação da Superintendência de Seguros Pri-
vados – SUSEP.

Vejam o que diz o art. 61 da Constituição:

“Art. 61 ..................................................
§ 1º São de iniciativa privativa do Presi-

dente da República as leis que:

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empre-

gos públicos na administração direta e autár-
quica ou aumento de sua remuneração.”

O que estou questionando é como isso é pos-
sível.

Várias vezes, Sr. Presidente, depois de um longo 
e exaustivo trabalho junto à Fundação Getúlio Vargas, 
apresentei projetos que criavam algo mais atual, nos 
moldes das agências reguladoras, para que também 
houvesse uma agência reguladora do agronegócio, 
com novos cargos e funções. Foram de imediato ar-
quivados, engavetados.

Mas, de repente, vemos o Relator utilizar-se de 
uma medida provisória, que dispõe sobre assunto to-
talmente diferente do Minha Casa, Minha Vida, e incluir 
no texto do projeto de conversão a criação de cargos 
efetivos e comissionados. 

Eu gostaria de ouvir os Parlamentares que têm 
formação em Direito Constitucional, os Deputados que 
conhecem a matéria. Se isso for possível, se esse pre-
cedente for aceito na Casa, então qualquer Parlamen-
tar poderá criar novos órgãos, novas agências regu-
ladoras, autarquias, cargos públicos, e poderá mudar 
remuneração. Se assim for, a partir de agora essas 
são matérias próprias do Legislativo. E já existe um 
projeto a esse respeito, com urgência constitucional, 
já aprovado na Câmara dos Deputados, aguardando 
a apreciação do Senado. Por que quebrar uma nor-
ma constitucional em momento tão grave como este, 
quando não podemos fazer concessões? Amanhã, 
qualquer ação no Supremo Tribunal Federal irá, sem 
dúvida nenhuma, revogar a decisão do Parlamento e 
nos desmoralizar cada vez mais. 

Não estou discutindo sobre o caso específico da 
SUSEP, estou preocupado com o precedente grave, gra-
víssimo, que se abre neste momento. Se esta matéria 
for aprovada, quero ver qual é o Relator que, amanhã, 
rejeitará emenda apresentada por mim propondo a cria-
ção de cargos e autarquias e alterando remunerações. 
Isto é algo inadmissível e indefensável.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Arnaldo Jardim. (Pausa.)

O Deputado Dr. Ubiali abriu mão.
O Deputado Carlos Zarattini abriu mão.
O Deputado Rodrigo Rollemberg abriu mão? 

(Pausa.) Não?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Vou usar a 

orientação de bancada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O Deputado Eduardo Valverde abriu mão.
O Deputado William Woo não está.
O Deputado Rodrigo Rocha Loures não está.
O Deputado Paulo Teixeira não está.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
orientar a bancada?

O Bloco PSB como orienta?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado An-
dré Vargas. Infelizmente seu pai faleceu e ele não...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o se-
guinte: nós temos de ouvir 2 a favor e 2 contra.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, determinados 
procedimentos que acontecem nesta Casa deveriam 
ser evitados. Nós deveríamos ter claro que, num país 
organizado, numa democracia em que as regras ins-
titucionais funcionam, não deveria haver manobras 
desse tipo. Não se trata aqui de ser da Oposição ou 
da Situação. Trata-se de assumir que nós precisamos 
fortalecer a instituição. E fortalecer a instituição é se-
guir as regras do jogo.

Não é razoável que, num ato de esperteza, que 
é o que predomina no Brasil, a famosa Lei de Gérson, 
em que vale o oportunismo, a boa jogada para vencer, 
para ganhar, nós vamos dando testemunhos seguidos 
de que não conseguimos fortalecer as nossas institui-
ções, não conseguimos criar no Brasil condições de 
um país desenvolvido.

Eu fico imaginando em que Parlamento dos cha-
mados países do Primeiro Mundo acontecem coisas 
desse tipo. Ou seja, 2 projetos de lei foram enviados 
pelo Poder Executivo à Casa; a Câmara os aprovou, 
criando cargos na área da SUSEP; o projeto está no 
Senado; a Câmara, agora, por meio do Relator, in-
troduz, de contrabando, numa medida provisória, a 
criação dos tais cargos já apresentados nos projetos 
de lei. Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma peça 
quase de brincadeira.

Como podemos aceitar isso, sabendo que a Cons-
tituição proíbe ao Parlamento tomar a iniciativa de 
criação de cargos? Ademais, ao analisar a proposta 
de criação de cargos enviada pelo Poder Executivo, 
deveríamos considerar a fonte de recursos para cobrir 
despesa permanente. Pois bem, nada disso foi obser-
vado. E, de repente, incluímos na medida provisória a 
criação dos 250 cargos na SUSEP, mais 37. Ou seja, 
quase 300 cargos são criados aqui, de contrabando, 
numa medida provisória que não trata do assunto.

Aí ficamos nos perguntando por que nos tratam 
como país subdesenvolvido. Isso se chama subdesen-
volvimento, fracasso das instituições, falha no funcio-
namento da instituição Parlamento no Brasil.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)

Para falar a favor, Deputado Otavio Leite. (Pau-
sa.)

Para falar contra, Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, é totalmente inconsti-
tucional. Como aceitar a admissibilidade dessa medida 
provisória? Inicialmente, ela foi proposta pelo Executivo 
para minimizar ou diminuir tributos para o Programa 
Minha Casa, Minha Vida. Daí a pouco, essa medida 
provisória, que, se não me engano, veio com 5 ou 6 
artigos, já está com mais de 23 artigos, alterando-se 
em 100% o que havia sido proposto, incluindo-se ma-
téria nova que não constava do texto.

Eu pergunto a V.Exa., Sr. Presidente: onde está a 
urgência e a relevância das matérias incluídas?

Agora, veja bem, o que nós e todos os Líderes 
da Oposição estamos fazendo é uma discussão com 
o Plenário para que prevaleça o bom senso. Não es-
tamos usando aqui, regimentalmente, a prerrogativa 
da obstrução. Precisamos de alguns minutos com os 
Líderes da base do Governo para acordarmos quais 
destaques faremos com votação nominal, porque, 
querendo ou não, só teremos a próxima votação no-
minal, se formos seguir o interstício de 1 hora, daqui 
a 30 ou 40 minutos.

Ao abrirmos mão de fazer a obstrução para atin-
girmos 1 hora e podermos votar cada um dos desta-
ques, precisamos que haja um entendimento, já que, 
pelo que estamos sentindo, vários Parlamentares fica-
ram acanhados ao tomar conhecimento da agressão 
do Relator ao texto constitucional, das mudanças que 
faz ao Código Civil.

O Relator, numa medida provisória, está alte-
rando o Código Civil. S.Exa. está alterando a forma 
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de reajuste do contrato entre produtores rurais ou, 
amanhã, de mutuários da casa própria. Pelo Código 
Civil, o reajuste é anual, e o Relator está dizendo que 
agora será mensal.

Pergunto: V.Exas., que estão votando esta ma-
téria, estão dispostos a prejudicar todos aqueles que 
fizeram empréstimos e que terão, a partir de agora, a 
correção dos juros feita mensalmente e não anualmen-
te, conforme determina o Código Civil? Essa é mais 
uma das aberrações.

Então, Sr. Presidente, acredito que precisamos 
de alguns minutos para acertar quais destaques se-
rão votados nominalmente. Não é possível o Governo 
querer levar no rolo compressor uma matéria tão im-
portante quanto esta, simbolicamente; destaques tão 
importantes de repente serem simplesmente aprova-
dos sem uma discussão maior e sem o voto nominal 
de cada Parlamentar.

Era isso o que eu tinha a apresentar.
Muito obrigado.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
gostaria de acrescer às ponderações do Líder Ronal-
do Caiado, para esses minutos nos quais o Governo 
haverá de tentar ajustar um caminho para uma vota-
ção, tanto quanto possível, acordada, que também se 
incluísse o ingrediente Emenda nº 8.

É uma emenda direcionada ao fim precípuo da 
MP, qual seja o Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Fala-se de 1 milhão de casas. Nós temos no Bra-
sil 15% da população com algum tipo de deficiência 
– auditiva, visual, física ou intelectual – e outras pato-
logias, que geram também uma série de disfunções e 
problemas, sobretudo no que tange à chamada “mobi-
lidade reduzida”. Logo, é absolutamente justo que a lei 
incorpore um comando, qual seja o de que 5% dessas 
unidades sejam destinadas, precipuamente, preferen-
cialmente, aos brasileiros e brasileiras que têm algum 
tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

Por que não incorporar esse dispositivo sugeri-
do, que, inclusive, vem ao tempo de outras medidas 
tomadas? A lei de cotas que existe para pessoas com 
deficiência estabelece percentuais. Por que não ofere-
cer essa oportunidade?

É certo que conseguimos alguns avanços, como 
o deficiente auditivo poder finalmente adquirir o seu 
veículo com isenção de IPI. Isso foi acolhido. Tudo bem. 
A redução de PIS/COFINS para almofadas antiescaras; 

aparelhos de telefone celular para deficientes auditivos, 
que é um grande avanço na comunicação dos surdos 
brasileiros; as plataformas elevatórias eletro-hidráulicas; 
órteses e próteses, meios auxiliares. 

Por que não, naquele tema que é a espinha dor-
sal do projeto, se incorporar um princípio básico, que 
é oferecer às pessoas com deficiência um tratamen-
to alternativo? Essa é uma condição absolutamente 
justa. 

Não é uma novidade. O Governo de São Paulo, 
do Governador José Serra, vem adotando uma polí-
tica clara, na setor habitacional, de permitir que 7% 
das unidades oferecidas – anteriormente eram 5% 
– já venham com o chamado desenho universal, que 
permite a fruição do ir e vir naquele espaço para todos 
os paulistas e paulistanos que tenham algum tipo de 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

Pode-se ter deficiência de nascença e pode-se 
adquiri-la durante a vida. Ninguém está livre de se 
tornar deficiente. E mais: ao longo do tempo projeta-
do para a nossa existência, todo mundo – queiramos 
todos aqui que estejamos vivos até lá – terá de dispor 
de facilidades de mobilidade e de acesso.

Portanto, é necessário e justo aprovar 5% para 
os deficientes. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. Parla-
mentares, antes de prosseguir com a votação, quero, 
publicamente, lamentar o acidente aéreo com o avião 
da Air France, que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Paris, 
em que faleceram – pelo menos é o que parece – 228 
pessoas, sendo 58 brasileiras.

De modo que este Plenário não poderia deixar 
de manifestar-se neste momento. Para revelar fisica-
mente a nossa tristeza, peço a todos que façam 1 mi-
nuto de silêncio.

(A Casa presta a homenagem solicitada.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero, ao 
mesmo tempo, lamentar muitíssimo a morte do avô do 
nosso colega André Vargas, o que o impediu de com-
parecer hoje a este plenário.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei com o partido.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator.

Vamos orientar.
PTdoB. (Pausa.)
PHS. (Pausa.)
PSOL.
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL en-
tende que esta medida provisória continha elementos 
positivos e negativos. O PSOL é contra a isenção de 
COFINS, por exemplo, que diminui verba para a Pre-
vidência Social, mas no Programa Minha Casa, Minha 
Vida isenções são importantes para agilizar os proces-
sos. E mesmo com relação à taxação sobre cigarros 
nós seremos favoráveis. 

Porém, entendo que as medidas provisórias que 
vêm para esta Casa têm sido engrossadas por vários 
outros assuntos, inclusive essa medida da criação de 
cargos. 

Do ponto de vista da constitucionalidade, o PSOL 
vai encaminhar o voto “não”. No mérito, daremos outro 
encaminhamento.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSC?

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria 
claramente não obedece aos critérios constitucionais 
da urgência, da relevância e da imprevisibilidade. 

Por isso, o PPS encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PV?
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim”, 
pela relevância.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“sim” e entende que esta medida provisória é muito 
importante. Inclusive, a emenda que cria os cargos na 
SUSEP, acatada no plenário pelo Relator Vignatti, é 
muito importante para o mundo econômico.

O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PDT?
O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco PSB?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Democratas? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “não”. Essa medida provisória chegou aqui com 
7 artigos e hoje tem 22. Ela altera inclusive o Código 
Civil, o que é absolutamente irregular. 

Por isso, votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o Democratas?
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medida 
provisória, no seu nascedouro e na sua origem, era 
importante, mas, diante de tudo o que foi colocado e 
da forma como foi feito, nos faz não ter outra posição 
a não ser a de ser contra a admissibilidade, porque 
ela não cumpre os requisitos constitucionais. Especial-
mente no diz respeito a sua constitucionalidade, ela 
fere a nossa Carta Magna. 

Será um ultraje a esta Câmara dos Deputados e 
a este Plenário colocar-se de joelhos diante do opor-
tunismo e da conveniência. Mudanças que são opor-
tunistas, mudanças que se reportam a momentos de 
conveniência não são merecedoras do acolhimento 
desta Casa. 

Nosso pleito é no sentido de que o Plenário da 
Câmara adote uma postura digna, coerente, para que 
não abra um precedente perigoso, que, em momentos 
vindouros, possa colocar esta Casa em maus lençóis 
por ter aprovado uma medida oportuna, de conveni-
ência, e não uma medida que cumpre os requisitos 
constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “sim”.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota “sim”, entendendo que ações como, por exem-
plo, reduzir imposto de renda para software são muito 
importantes para o Brasil como um todo. 



25712 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Votamos “sim” quanto à admissibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-

no, o que recomenda? (Pausa.) 
A Minoria, o que recomenda? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a Mesa os seguintes:

 
REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 5, apresentada 
à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2009. – Gui-
lherme Campos, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Excelên-
cia, nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado do artigo 6º do PLV à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2009. – Gui-
lherme Campos, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, nos termos 
do art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado do art. 12 do PLV apresentado 
à MP 460, de 2009.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2009. – Fernan-
do Coruja, Líder do PPS.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art. 
61, V e § 2º, combinado com o art. 117, IX do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do art. 22 do PLV apresen-
tado à MP 460/09.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. – José 
Aníbal, Líder do PSDB. 

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 52 apresentada 
à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. – Efraim 
Filho, Vice-Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator da 
Comissão Mista, ressalvados os destaques, incluídas 
as duas alterações feitas hoje.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº   , DE 2009

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460, DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º e 8º da 
Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de afetação de incor-
porações imobiliárias, dispõe sobre o tra-
tamento tributário a ser dado ás receitas 
mensais auferidas pelas empresas cons-
trutoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui 
à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 

de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º Para cada incorporação submeti-
da ao regime especial de tributação, a incorpo-
radora ficará sujeita ao pagamento equivalente 
a seis por cento da receita mensal recebida, 
o qual corresponderá ao pagamento mensal 
unificado dos seguintes impostos e contribui-
ções:

 ..............................................................
§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada ou contratada a partir de 
31 de março de 2009, o percentual correspon-
dente ao pagamento unificado dos tributos de 
que trata o caput será equivalente a um por 
cento da receita mensal recebida.
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§ 7º Para efeito do disposto no § 6º consi-
deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial de 
até R$60.000,00 (sessenta mil reais) no âm-
bito do Programa – Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, de que tratam a Medida Provisória 
nº 459, de 25 de março de 2009.

“§ 8º As condições para utilização do 
benefício de que trata o § 6º serão definidas 
em regulamento.” (NR)

“Art. 5º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições efetuado na forma do art. 
4º deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

 .................................................... .“(NR)
“Art. 8º Para fins de repartição de recei-

ta tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, 
o percentual de seis por cento de que trata o 
caput do art. 4º será considerado:

I – 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento) como COFINS;

II – 0,56% (cinquenta e seis centésimos 
por cento) como Contribuição para o PIS/PA-
SEP;

III – 1,89% (um inteiro e oitenta e nove 
centésimos por cento) como IRPJ; e

IV – 0,98% (noventa e oito centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de um por 
cento de que trata o § 6º do art. 4º será con-
siderado para os fins do caput;

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como COFINS;

II – 009% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/PASEP;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.” (NR)

Art. 2º Até 31 de dezembro de 2013, a empresa 
construtora contratada para construir unidades habita-
cionais de valor comercial de até R$60.000,00

(sessenta mil reais) no âmbito do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida – PMCMV, de que trata a Medi-
da Provisória nº 459, de 2009, ficam autorizadas, em 
caráter Opcional a efetuar o pagamento unificado de 
tributos equivalente a um por cento da receita mensal 
auferida pelo contrato de construção.

§ 1º O pagamento mensal unificado de que trata 
o caput corresponderá aos seguintes tributos:

I – Imposto de Renda das Pessoas Ju-
rídicas – IRPJ;

II – Contribuição para o PlS/PASEP;
III – Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL; e
IV – Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS.
§ 2º O pagamento dos impostos e con-

tribuições na forma do disposto no caput será 
considerado definitivo, não gerando, em qual-
quer hipótese, direito à restituição ou à com-
pensação com o que for apurado pela cons-
trutora.

§ 3º As receitas, custos e despesas pró-
prios da construção sujeita a tributação na 
forma deste artigo não deverão ser compu-
tados na apuração das bases de cálculo dos 
impostos e contribuições de que trata o § 1º, 
devidos pela construtora em virtude de suas 
outras atividades empresariais.

§ 4º Para fins de repartição de receita tri-
butária, o percentual de um por cento de que 
trata o caput será considerado:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como COFINS;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/PASEP;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.

§ 5º O disposto neste artigo somente se 
aplica às construções iniciadas ou contratadas 
a partir de 31 de março de 2009.

§ 6º O pagamento unificado de tributos 
efetuado na forma do caput deverá ser feito 
até o 200 (vigésimo) dia do mês subsequen-
te àquele em que houver sido auferida a re-
ceita.

Art. 3º Até o exercício de 2014, ano-calendário 
de 2013, para fins de implementação dos serviços de 
registros públicos, previstos na Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimen-
tos e demais gastos efetuados com informatização, 
que compreende a aquisição de hardware, aquisi-
ção e desenvolvimento de software e a instalação de 
redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão 
ser deduzidos da base de cálculo mensal e anual do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 1º Os investimentos e gastos efetuados de-
verão estar devidamente escriturados no livro Caixa 
e comprovados com documentação idônea, a qual 
será mantida em poder dos titulares dos serviços de 
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registros públicos de que trata o caput, à disposição 
da fiscalização, enquanto não ocorrer à decadência 
ou a prescrição.

§ 2º Na hipótese de alienação dos bens de que 
trata o caput, o valor da alienação deverá integrar o 
rendimento bruto da atividade.

§ 3º O excesso de deduções apurado no mês pode 
ser compensado nos meses seguintes, até dezembro, 
não podendo ser transposto para o ano seguinte.

Art. 4º Fica reduzida a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códigos 871110.00, 8711.20.10 e 
871 1,20.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às receitas 
auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na reven-
da de mercadorias em relação às quais a contribuição 
seja exigida da empresa vendedora, na condição de 
substituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos 
geradores ocorridos nos meses de abril a junho de 
2009.

Art. 5º O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação.

“Art. 62. O percentual e o coeficiente 
multiplicadores a que se referem o art. 3º da 
Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de 
novembro de 1998, passam a ser de 291,69% 
(duzentos e noventa e um inteiros e sessenta 
e nove centésimos por cento) e 3,42 (três in-
teiros e quarenta e dois centésimos), respec-
tivamente.” (NR)

Art. 6º O art. 32 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.32 ...................................................  
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas à 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 
artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à ANATEL pelos ser-
viços referidos no § 7º será de 2,5% (dois in-
teiros e cinco décimos por cento) do montante 
arrecadado.

§ 9º o percentual e a forma de repasse, 
à Empresa Brasil de Comunicação – EBC, 

dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inciso 
III do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8º 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9º, deverá a ANATEL repas-
sar integralmente à EBC toda a arrecadação 
da contribuição deste artigo, observado o dis-
posto no § 8º deste artigo.

§ 11. Excepcionalmente, no ano de 2009, 
a contribuição anual prevista no § 2º poderá 
ser paga até o dia 31 de maio de 2009, nos 
valores constantes do Anexo desta Lei.

§ 12. O decreto a que refere o § 9º regu-
lamentará o percentual e a forma de repasse 
de parte do produto da arrecadação da contri-
buição prevista no caput, para o financiamento 
dos Serviços de Televisão e de Retransmissão 
de Televisão Pública Digital explorada por entes 
e órgãos integrantes dos Poderes da União, 
no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre – SBTVD, respeitado o mínimo 
estabelecido no inciso III do art. 11 desta Lei e 
o disposto no § 8º deste artigo.” (NR)

Art. 7º O caput do art. 61 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 61. Nas operações de exportação 
sem saída do produto do território nacional, 
com pagamento a prazo, os efeitos fiscais e 
cambiais, quando reconhecidos pela legis-
lação vigente, serão produzidos no momen-
to da contratação, sob condição resolutória, 
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral 
em moeda nacional ou estrangeira de livre 
conversibilidade.

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

Art. 8º O caput do art. 6º da Lei nº 9.826, de 23 
de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º A exportação de produtos na-
cionais sem que tenha ocorrido sua saída do 
território brasileiro somente será admitida, 
produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, 
quando o pagamento for efetivado em moeda 
nacional ou estrangeira de livre conversibili-
dade e a venda for realizada para:

 .................................................... ” (NR)
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Art. 9º o § 2º do art. 20 da Lei nº 6.099, de 12 
de setembro de 1974, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

Art. 20.  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, 

a equivalência em moeda nacional será de-
terminada pela maior taxa de câmbio do dia 
da utilização dos benefícios fiscais, quando o 
pagamento das contraprestações do arren-
damento contratado for efetivado em moeda 
estrangeira de livre conversibilidade.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28. A União não poderá conceder 
garantia e realizar transferência voluntária aos 
estados, Distrito Federal e municípios se a 
soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contra-
tadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 3% (três por cento) da receita cor-
rente líquida do exercício ou se as despesas 
anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 3% (três por 
cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios.

 ..............................................................
§ 2º Na aplicação do limite previsto no 

caput deste artigo, serão computadas as des-
pesas derivadas de contratos de parceria ce-
lebrados pela Administração Pública direta, 
autarquias, fundações públicas, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo respectivo ente, excluídas as empresas 
estatais não dependentes.” (NR)

Art. 11. O Poder Executivo divulgará anualmente 
o percentual de unidades habitacionais destinadas a 
pessoas com deficiência e fabricadas de acordo com 
as normas de acessibilidade da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

Art. 12. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão ex-
ceder a taxa a que se refere o art. 406, permi-
tida a capitalização mensal.” (NR)

Art. 13. São anistiados os agentes públicos e os 
dirigentes de órgãos públicos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios a quem foram im-
postas penalidades pecuniárias pessoais, até a data 
de publicação desta Lei, com base no art. 41 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei 
nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Art. 14. Fica a União autorizada a convalidar o 
encontro de contas, por meio da compensação de 
créditos e débitos recíprocos vencidos, entre o Fun-
do de Compensação de Variações Salariais – FCVS, 
a Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia de 
Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI e as entida-
des repassadoras, na forma adotada pelo Conselho 
Curador do FCVS.

Art. 15. Fica a Caixa Econômica Federal, na quali-
dade administradora do FCVS, autorizada a promover a 
equalização das taxas de juros contratuais dos créditos 
cedidos pelas entidades repassadoras, incidentes sobre 
os saldos de ressarcimento pelo FCVS, em relação à 
taxa de juros incidente sobre suas dívidas para com o 
FGDLI, até a data da efetiva realização.

§ 1º Fica estabelecido que a Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de administradora do FCVS, uti-
lizará na equalização os créditos cedidos inativos até o 
dia 24 de setembro de 1996, nos valores e condições 
de reconhecimento do FCVS, no tocante à certeza, 
titularidade, liquidez e exigibilidade da dívida por eles 
representada, não se aplicando a estes contratos as 
taxas de novação de que trata a Lei nº 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, nem as prerrogativas da refe-
rida Lei.

§ 2º Serão utilizadas na atualização para dedu-
ção dos valores antecipados por força cumprimento 
da equalização prevista no , a mesma taxa utilizada 
na evolução da dívida para com o FGDLI.

§ 3º Os créditos cedidos pelas entidades repas-
sadoras e não utilizados na equalização que trata este 
artigo serão devolvidos às entidades repassadoras, 
que poderão habilitá-los ao ressarcimento do FCVS, 
nas condições definidas pela Lei nº 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000.

Art. 16. A Lei nº 8.666, de 25 de junho de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos lí-
quidos auferidos pelos Fundos de Investimen-
to Imobiliário, em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se 
à incidência do imposto de renda na fonte, 
observadas as mesmas normas aplicáveis às 
pessoas jurídicas submetidas a esta forma de 
tributação.

§ 1º Não estão sujeitas à incidência do 
imposto de renda fonte prevista no  as aplica-
ções efetuadas pelos Fundos de Investimento 



25716 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

Imobiliário nos ativos considerados pela Comis-
são de Valores Mobiliários como participação 
em empreendimentos imobiliários.

§ 2º Não se sujeitam à incidência do 
imposto de renda na fonte as aplicações do 
Fundo de Investimento Imobiliário em cotas de 
fundos de investimento, títulos de renda fixa 
ou de renda variável, públicos ou privados, 
diversos daqueles previstos pela Comissão 
de Valores Mobiliários como participação em 
empreendimentos imobiliárias, desde que esta 
parcela não exceda a 25% (vinte e cinco por 
cento) do patrimônio do Fundo.

§ 3º O imposto de que trata o  poderá ser 
compensado com o retido na fonte pelo Fundo de 
Investimento Imobiliário, quando da distribuição 
de rendimentos e ganhos de capital”. (NR)

Art. 17. O art. 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A inobservância do dis-

posto neste artigo importará na rescisão do 
contrato nos casos dos incisos I e II, sem preju-
ízo da responsabilidade administrativa das au-
toridades envolvidas na transgressão.” (NR)

Art. l8. Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.665, de 30 
de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 12.  .....................................................
 ..............................................................
XVIII – produtos classificados na posição 

Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
XIX – órteses, próteses e meios auxilia-

res de locomoção;
XX – almofadas anti-escaras;
XXI – plataformas elevatórias elétrico-

hidráulicas.
§ 13.  .....................................................
 ..............................................................
II – a utilização do benefício da alíquota 

0 (zero) de que tratam os incisos I a VII e XVIII 
a XXI do § 12 deste artigo.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
XV – órteses, próteses e meios auxilia-

res de locomoção;
XVI – almofadas anti-escaras;

XVII – plataformas elevatórias elétrico-
hidráulicas.

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

Art. 19. As áreas públicas rurais localizadas no 
Distrito Federal, poderão ser regularizadas, através 
de alienação e/ou concessão real de uso, diretamen-
te àqueles que as estejam ocupando há pelo menos 
cinco anos, com cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, 
contados da data da publicação desta lei.

§ 1º O valor de referência para avaliação da área 
de que trata o caput, para fins de alienação, terá como 
base o valor mínimo estabelecido em planilha referen-
cial de preços mínimos para terra nua do Incra.

§ 2º Ao valor de referência para alienação pre-
visto no parágrafo anterior serão acrescidos os custos 
relativos à execução dos serviços topográficos, se exe-
cutados pelo Poder Público, salvo em áreas onde as 
ocupações não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderá ser aplicado redutor de até 80% (oi-
tenta por cento), quanto aos critérios mencionados no 
§ 1º, para a alienação das áreas onde as ocupações 
não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 4º Perderá o título da terra, com a conseqüente 
reversão da área em favor do poder Público, o proprie-
tário que alterar a destinação rural da área definida no 
caput do artigo.

Art. 20. O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
IV – pessoas portadoras de deficiência 

física, visual, auditiva, mental severa ou profun-
da, ou autistas, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal;

 ..............................................................
§ 7º Para a concessão do benefício previsto 

no inciso IV, do art. 1º é considerada pessoa porta-
dora de deficiência auditiva aquela que apresenta 
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dParágrafo único. O Poder Executivo 
regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII 
e XIV a XVII do caput deste artigo.’(NR)

Art. 19. As áreas públicas rurais localizadas no 
Distrito Federal, poderão ser regularizadas, através 
de alienação e/ou concessão real de uso, diretamen-
te àqueles que as estejam ocupando há pelo menos 
cinco anos, com cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, 
contados da data da publicação desta lei.

§ 1º O valor de referência para avaliação da área 
de que trata o caput, para fins de alienação, terá como 
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base o valor mínimo estabelecido em planilha referen-
cial de preços mínimos para terra nua do Incra.

§ 2º Ao valor de referência para alienação pre-
visto no parágrafo anterior serão acrescidos os custos 
relativos à execução dos serviços topográficos, se exe-
cutados pelo Poder Público, salvo em áreas onde as 
ocupações não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderá ser aplicado redutor de até 80% (oi-
tenta por cento), quanto aos critérios mencionados no 
§ 1º, para a alienação das áreas onde as ocupações 
não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 4º Perderá o título da terra, com a conseqüente 
reversão da área em favor do poder Público, o proprie-
tário que alterar a destinação rural da área definida no 
caput do artigo.

Art. 20. O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
IV – pessoas portadoras de deficiência 

física, visual, auditiva, mental severa ou profun-
da, ou autistas, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal;

 ..............................................................
§ 7º Para a concessão do benefício pre-

visto no inciso IV, do art. 1º é considerada pes-
soa portadora de deficiência auditiva aquela 
que apresenta perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferi-
da por audiograma nas frequências de 500 hz, 
1.000 hz, 2.000 hz e 3.000 hz.” (NR)

Art.  Ficam criados duzentos cargos de Analista 
Técnico e cinquenta cargos de Agente Executivo no 
Quadro de Pessoal da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP.

Art.  Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, 
34 cargos em comissão do Grupo Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS, sendo quatro DAS-4, treze 
DAS-3 e dezessete DAS-2, destinados à reestruturação 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir de 1º julho de 2009 com re-
lação ao art. 5º;

II – a partir da data de sua publicação, 
em relação aos demais dispositivos.

Art. 22. Fica revogado o inciso III do art. 9º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Plenário, 27 de maio de 2009. – Deputado André 
Vargas, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para orien-
tar, concedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero cumprimentar o Relator, Deputado André 
Vargas, que, infelizmente, teve que ser substituído em 
função do falecimento de seu avô, e também o Depu-
tado Vignatti, que assumiu o relatório.

Quero dizer, Sr. Presidente, que os 2 Relatores 
acolheram uma emenda de minha autoria que repre-
senta uma luta histórica de mais de 30 anos dos pro-
dutores rurais do Distrito Federal e que já vinha sendo 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

A partir de agora, as áreas públicas rurais loca-
lizadas no Distrito Federal poderão ser regularizadas 
através de alienação e/ou concessão real de uso di-
retamente àqueles que as estejam ocupando há pelo 
menos 5 anos com cultura agrícola e/ou pecuária efe-
tiva, a contar da data da publicação dessa lei. 

É importante ressaltar que grande parte dos pro-
dutores rurais do Distrito Federal tinha uma enorme 
dificuldade para conseguir financiamento em bancos 
pela falta da titulação de suas terras. Muitos chegaram 
aqui há 30 anos, alguns até há mais tempo, fizeram 
grandes investimentos em suas propriedades e, por 
uma interpretação equivocada de parte do Ministério 
Público, não tinham condições de ter a sua concessão 
renovada diretamente. 

Com a aprovação dessa emenda, que obteve 
apoio de todos os Líderes partidários – quero ressal-
tar este apoio de todos os Líderes partidários, agrade-
cendo o apoio dos Líderes da base do Governo e do 
Líder Ronaldo Caiado -, estamos fazendo justiça aos 
produtores rurais do Distrito Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares. (Palmas nas galerias.) 

O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nos termos do art. 95 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, gostaria de apresentar a seguinte 
questão de ordem. 

O art. 12 ora proposto no projeto de lei de con-
versão altera a Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, o 
novo Código Civil Brasileiro, que tramitou por quase 
20 anos, estabelecendo que nos contratos de em-
préstimos permitir-se-á a capitalização mensal. Com a 
aprovação desse dispositivo se estará oficializando no 
Brasil o anatocismo, isto é, a cobrança de juros sobre 
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juros, o que não é permitido no País desde o primeiro 
Código Civil, de 1916.

Sem entrar no mérito da questão – se a referida 
medida poderá ou não ser benéfica aos consumido-
res, com a redução do spread bancário -, gostaria de 
ressaltar que essa matéria é extremamente comple-
xa, não podendo ser trazida de contrabando, em uma 
simples discussão, por meio do instituto da medida 
provisória.

Claro, Sr. Presidente, que a medida irá benefi-
ciar os principais emprestadores de dinheiro no País, 
ou seja, as instituições financeiras, que têm seus em-
préstimos questionados na Justiça. Todavia, matéria 
que envolva instituição financeira deve ser necessa-
riamente tratada por lei complementar, conforme de-
termina expressamente a Constituição Federal, em 
seu art. 192.

Neste sentido, a matéria não poderia ser tratada 
através da medida provisória, sendo reservada a lei 
complementar, conforme determina o art. 62, inciso 
III, da Constituição.

Portanto, Sr. Presidente, apresento questão de 
ordem no sentido de que o art. 12 do PLV, que viola a 
Constituição, não deve ser incluído nos debates que 
se travam nesta Casa neste momento em razão de 
ferir o Código Civil, que tramitou por quase 20 anos 
no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Embora 
relevante a questão levantada por V.Exa., o fato é que a 
admissibilidade quanto à constitucionalidade e quanto 
à adequação financeira e orçamentária já foi votada e 
aprovada pelo Plenário.

Por essa razão, não posso acolher a questão de 
ordem de V.Exa.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, esta-
mos no processo de orientação de bancada?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sim. V.Exa. 
quer orientar pelo PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES – Pelo PTB, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pode 
orientar.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com relação 
à Medida Provisória nº 460 e agora ao projeto de con-
versão, o PTB vota favoravelmente.

Gostaríamos de levantar, ainda, a discussão so-
bre os cargos criados pela SUSEP. 

É importante dizer a esta Casa, para que todos 
os Deputados tenham ciência, que, em 1989, apenas 
0,5% do PIB nacional era movimentado pela área de 
seguros no Brasil. Dez anos depois, no ano de 2008, 
o PIB nacional nessa área já é de 3,5%. Avançou 3% 

no PIB durante esse período. Isso significa um avanço 
considerável do setor de seguros no País.

Sempre tivemos a SUSEP como órgão regulador 
desse setor. Em 1989, a SUSEP tinha por volta de 780 
servidores. Hoje, Sr. Presidente, 10 anos depois, além 
desse crescimento importante na área de seguros, 
ainda houve a abertura do resseguro. Quando vota-
mos a abertura do resseguro no Brasil havia apenas 1 
empresa nesse ramo, hoje são mais de 80 empresas 
de resseguros.

Tivemos um crescimento importantíssimo na área 
de fiscalização, de controle e de gestão da área da 
SUSEP no Brasil e nos esquecemos de um detalhe, 
que é importantíssimo neste momento: dar condições 
adequadas para que a SUSEP possa fazer a fiscali-
zação e o acompanhamento e possibilite que esse 
importante setor continue crescendo. Então, essa é a 
razão da criação desses cargos.

Para tranquilizar os Srs. Deputados, é importan-
te dizer que existe um projeto de lei, que já foi votado 
por esta Casa, determinando que a ocupação desses 
cargos que estão sendo criados será feita por meio de 
concursos públicos ainda este ano, sob pena de acon-
tecer um colapso na área de seguro no Brasil.

Sr. Presidente, concluindo, gostaria de dizer da 
importância desta atitude dos membros desta Casa de 
votarem hoje este importante projeto de conversão da 
Medida Provisória nº 460, tão bem relatada pelo Depu-
tado André Vargas e agora pelo Deputado Vignatti.

Então, o PTB votará favoravelmente, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
vota “sim”.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como a 
Liderança do Governo orienta suas bancadas?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do Governo vai encaminhar o voto “sim”. É uma medi-
da importante, pois desonera os materiais para cons-
trução. O objetivo do Presidente Lula, de construir 1 
milhão de casas por meio do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, terá o seu caminho facilitado por essa 
medida provisória.

Quero registrar, neste momento, o bom trabalho 
feito pelo Deputado André Vargas e também pelo De-
putado Vignatti.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Lide-
rança do Governo recomenda o voto “sim”.

Como o PDT orienta a sua bancada?
O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT enten-
de que a medida contribui para baixar os custos das 
casas populares e, com isso, ajudar a diminuir o déficit 
habitacional. Entende, também, que essa medida ajuda 
a aquecer a economia neste momento importante que 
o País está passando com a crise internacional.

Portanto, o PDT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

vota “sim”.
Como vota o PP, Deputado Benedito de Lira?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi em boa 
hora que o Presidente da República encaminhou a esta 
Casa essa medida provisória. Por quê? Porque sem 
dúvida nenhuma ele está preocupado, assim como 
esta Casa, até por conta do trabalho feito para agilizar 
essa medida provisória, em isentar de IPI o material de 
construção, para facilitar a construção de casas, prin-
cipalmente casas populares, e baratear os custos. 

Quem tem condições, os grandes, podem com-
prar um carro. O agricultor trocou o animal pela moto. 
Então, é uma boa ação do Governo também dar isen-
ção de IPI para a aquisição de motos mais baratas, 
para atender ao maior número possível de pessoas, 
principalmente da zona rural, particularmente na mi-
nha região, o Nordeste.

Por isso, Sr. Presidente, o meu partido, o Partido 
Progressista, votará “sim” ao projeto de conversão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP vota 
“sim”.

Como vota o PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV, De-
putado Dr. Nechar?

O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. Presidente, 
ao texto. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Democratas, Líder Ronaldo Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só me 
resta recorrer a V.Exa. como Presidente da Casa e 
constitucionalista que é. Isso é uma aberração. O que 
está sendo aprovado aqui hoje é um total desrespeito 
à Constituição brasileira. É um absurdo! 

Ninguém está contra ao que o Líder do PP disse. 
Estamos contra as matérias estranhas que estão sendo 
incorporadas aos projetos de conversão na Casa. 

Medida provisória passou a ser barriga de aluguel 
dos interesses de alguns, para enxertarem temas que 
nada têm a ver com a medida. Primeiro, é um absurdo 
que qualquer contrato de mútuo para comprar casa 
própria e qualquer contrato de crédito rural tenha agora 
reajuste de juros mensal e não mais anual.

Veja bem quem estamos favorecendo: os ban-
queiros. É uma medida provisória para favorecer a 
agiotagem no País. O cidadão que compra casa pró-
pria ou que faz empréstimo rural terá capitalização de 
juros mensal e não anual, conforme está hoje definido 
na legislação.

São pontos, como aos que já me referi anterior-
mente, que agridem a Constituição Federal. Existe o 
caso específico da criação de órgãos e de cargos co-
missionados. É um absurdo o que estamos votando, 
Sr. Presidente. É Inadmissível! Desse jeito não será 
possível trabalhar sem o recurso da obstrução. Do 
contrário, vamos para uma votação em que o Relator 
não respeita o texto original da medida provisória, in-
cluindo matérias estranhas, e vem o rolo compressor 
do Governo e aprova absurdos como os que estão hoje 
colocados neste projeto de conversão, que envergonha 
esta Casa e descumpre a Constituição brasileira.

O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
vota “não”.

O Bloco PSB votou? (Pausa.)
O SR. JURANDY LOUREIRO (PSC-ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”.

O PSOL, como vota?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós acom-
panhamos esta medida provisória e entendemos o 
seguinte: o projeto original tem muitas questões po-
sitivas, como a isenção que facilita a aquisição e a 
construção da casa e em relação a alguns pontos de 
taxação da indústria de cigarros, que acumula. Mas é 
ruim do ponto de vista de isentar de COFINS, ou seja, 
menos verbas para o INSS.

Nós queremos dizer que o Governo realmente 
não pode continuar inserindo nas medidas provisórias 
uma variedade de questões, inclusive criação de car-
gos. Embora para o PSOL esse não seja um problema, 
desde que a ocupação dos cargos seja por concurso 
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público. Constatada a sua necessidade, nós não temos 
problema com isso.

Nesse balanço, o PSOL vai votar “sim”, advertin-
do que não é mais possível tratar medida provisória 
desse jeito.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 

vota “sim”.
Como vota o PPS, Deputado Fernando Coruja?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medida 
provisória inclui uma série de dispositivos. O mais grave 
é o que vai regularizando o chamado anatocismo no 
Brasil, a possibilidade de cobrar juros sobre juros.

O Código Civil prevê capitalização anual. Em 
2000, o governo editou uma medida provisória, em dis-
cussão no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito 
a essa capitalização ser possível para alguns contratos. 
Agora se quer acabar de vez, tirar o art. 591 do Códi-
go Civil, que prevê uma capitalização anual, passando 
para mensal, a fim de beneficiar banqueiros, bancos, 
o sistema financeiro e prejudicar o povo. Infelizmente, 
pelo jeito, aqui se vai votar a favor.

Nós votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
O PMDB, como vota? (Pausa.)
O PSDB, como vota?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até 
então o PSDB era favorável ao mérito da matéria: redu-
ção de impostos em cima das empresas de construção 
civil, num momento de crise, para agilizar o projeto de 
construção de casas populares do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. Até aí, tudo bem. 

Mas a medida provisória, que tinha 7 artigos, 
volta, depois do relatório, com 22 artigos, criando um 
verdadeiro frankenstein legal. O Relator nem se preo-
cupou em tornar discreta a falta de consideração com 
o processo legislativo. Cita que a criação de cargos, 
matéria estranha à medida provisória, consta de pro-
jeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados e 
que está em tramitação no Senado Federal.

Ora, se já há projeto de lei aprovado na Câmara 
que tramita no Senado, é desrespeitar o Congresso 
Nacional o Governo colocar isso goela abaixo do Ple-
nário da Câmara dos Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, faço este registro para 
aqui justificar que não estamos votando contra a maté-
ria porque é oriunda do Executivo. Registro novamen-
te: somos favoráveis ao mérito, mas, por uma ques-
tão de protesto e de defesa do processo legislativo e 
do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos 

Deputados, registramos as razões pelas quais vamos 
votar “não”.

A orientação do PSDB é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT, 

como vota?
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 

vota “sim”.
O Bloco PSB, como vota?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medida 
provisória é boa, reduz impostos, facilita a vida de 
todos. Realmente, ela tem o problema de inserir es-
ses cargos. Mas isso só surgiu porque demorou uma 
resolução para o problema, que precisa ser sanado 
com urgência.

Nós orientamos, portanto, o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 

vota “sim”.
Como vota o PMDB?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB indicará o voto “sim”.

Eu lhe confesso, Presidente Michel Temer, V.Exa. 
que me deu o prazer de ser meu colega no período do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, estar admirado ao ver 
tantas pessoas que votaram exatamente o que estamos 
votando agora, como se isso fosse uma surpresa.

Temos que mudar, Sr. Presidente! É dever desta 
Casa fazer uma mudança na edição de medidas provi-
sórias. Mas não dá para entender quando ouço certas 
pessoas ficarem surpresas com uma prática que aqui 
tiveram durante quase 8 anos.

Por isso, a matéria é boa e o PMDB orienta o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que re-
comenda o Governo, Líder Henrique Fontana?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Gover-
no, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela aprovação do projeto de lei de conver-
são permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PDT, meu partido.



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25721 

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
passada, acompanhei o partido.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
de bancada.

Requerimento de destaque para votação em 
separado da Emenda nº 5, apresentada à medida 
provisória.

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 161, e § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 5, apresentada à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2009. 
– Guilherme Campos, Vice-Líder do DEM.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do destaque, com a palavra o Líder Ronaldo 
Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, há poucos dias, milhares de Prefeitos vieram 
a Brasília pedir socorro em razão da brutal queda do 
FPM. É o Governo, como sempre, fazendo cortesia com 
o chapéu alheio: isenta as montadoras e as grandes 
indústrias do pagamento de IPI. Com isso e a baixa da 
arrecadação, os Prefeitos terão um prejuízo em torno 
de R$8 bilhões no decorrer de 2009 no repasse da 
verba do Governo Federal.

O Executivo, porém, não se satisfaz em fazer 
cortesia com o chapéu alheio. Não! Se V.Exas. anali-
sarem o Programa Minha casa, Minha “Dilma”, verão 
que 100% da responsabilidade é colocada em cima 
da Prefeitura, que é responsável pelo loteamento, pela 
urbanização, por entrar em acordo com os órgãos do 
meio ambiente e regularizar toda a área ambiental e 
por isentar do pagamento de tributos os que serão 

agraciados com a casa. Quem tem de pagar e sofrer 
é o Prefeito.

Agora vem o Governo, com esta medida provi-
sória, e diz que vai isentar material de construção. Ele 
vai isentar, mas quem pagará por isso? Novamente, 
quem vai pagar é a Prefeitura, porque o Governo está 
diminuindo o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que 
é dividido com Municípios e Estados.

O que propusemos, Sras. e Srs. Deputados? Exa-
tamente diminuir a incidência de PIS, COFINS, PASEP 
e CSLL. No entanto, uma vez que essas contribuições 
são de arrecadação própria da União, o Governo Fe-
deral prefere mantê-las nos mesmos percentuais. Ele 
está diminuindo a incidência do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica. 

Ora, estamos propondo manter o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica nos moldes atuais e diminuir 
a incidência das outras contribuições sobre material 
de construção e também sobre as empresas. Se o 
Governo aceitasse fazer isso, aí, sim, estaria fazendo 
o papel correto, estaria assumindo a responsabilidade 
pela redução da carga tributária.

O que ele está fazendo nessa medida provisória, 
porém, é transferindo para os Estados e para os Municí-
pios a diminuição da carga tributária. Os Governadores 
e os Prefeitos serão duramente penalizados.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso voto é favorável 
à emenda.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado Vignatti.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do ora-
dor.) – Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente Michel 
Temer, encaminhamos voto contrário à Emenda nº 5 
pelo entendimento construído até o presente momento 
em torno do acatamento das emendas.

O Deputado André Vargas incluiu várias emen-
das, várias sugestões de Parlamentares da base do 
Governo e da Oposição no projeto de lei de conversão. 
O PLV, portanto, foi feito tendo por base as sugestões 
negociadas e acatadas para melhorar a proposta. E 
esse destaque piora o projeto no que diz respeito à 
contribuição do INSS e das multas. 

Então, somos contrários ao destaque, Sr. Pre-
sidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor da matéria, com a palavra o Deputado Onyx 
Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero chamar a atenção de todos para essa emenda, 
que podemos apelidar de Emenda Robin Hood. 

Por quê? Primeiro, porque o primo rico da questão 
tributária brasileira é a União. Do que estamos falando? 
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Há um regime tributário especial que se assemelha ao 
SIMPLES, em que uma cesta de tributos é reduzida a 
um único, passando-se pagar 6%. O que fez o Gover-
no? Destinou 1,80% para o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e o restante para as contribuições que ele não 
partilha com os Municípios.

Os Municípios, então, estão batendo na porta de 
cada um dos Srs. e das Sras. Deputadas, queixando-
se das dificuldades impostas pela redução do repas-
se do FPM.

Como é composto o FPM, Sr. Presidente? Oiten-
ta por cento do Fundo de Participação dos Municípios 
vêm do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 20%, de 
outras fontes, como o IPI. 

É muito importante a emenda oferecida pelo De-
mocratas, porque aumenta para 5%, nesse bolo tribu-
tário cujo total é 6%, a contribuição para o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, de tal forma que esse recurso 
é todo compartilhado. 

O Relator não leu o que está escrito na emenda. 
É inadmissível alguém que conheça a emenda dizer 
que ela é ruim. Ao contrário, a emenda é boa, porque 
não altera a vida daquele que paga o imposto, mas, 
simplesmente, na estrutura da repartição, estipula 5% 
– por isso, Emenda Robin Hood –, para que essa por-
centagem componha o FPM e melhore a distribuição 
e o compartilhamento. Não é justo que a União fique 
com 64% de tudo o que arrecada no País, e os Muni-
cípios com apenas 12,5% do bolo tributário. 

Por isso, a Emenda Robin Hood precisa ser apro-
vada. Votar “sim” a essa emenda proposta pelo Demo-
cratas significa votar a favor dos Municípios brasileiros, 
Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar. 

Como votam os Srs. Líderes?
PHS. (Pausa.)
PTdoB (Pausa.)
PSOL, como vota?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entende o 
PSOL que a União detém muito mais recursos do que 
os Estados e Municípios e que a emenda tem caráter 
redistributivo. Porém – e já tratamos disso em várias 
ocasiões -, não podemos sacrificar algo que incorpo-
ra recursos para a Previdência Social. Ou seja, contri-
buições como a CONFINS, o PIS etc. não podem ser 
reduzidas para garantir recursos aos Municípios. 

Temos de lidar com a questão de outra forma. Te-
mos de impedir a transferência líquida de recursos dos 
Municípios para pagar juros da dívida pública e garantir 
transferência de recursos da União para os Municípios, 
mas não com a Previdência pagando o pato. 

O PSOL vota “não” à emenda, porque somos 
contrários ao sacrifício da pretensão social da Previ-
dência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
utilizar apenas 1 minuto para encaminhar, por favor. 

Como vota o PSC? (Pausa.)
 O SR. CHICO D’ANGELO – Pela ordem, Sr. 

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

a palavra.
O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. SILAS CÂMARA (PSC-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação passada.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PDT?

O SR. ARNALDO VIANNA (PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco PSB?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o DEM?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
vota a favor da Emenda Robin Hood, para fazer com 
que o maior volume possível arrecadado desse regime 
tributário especial vá para os Municípios.

Chamo a atenção dos Deputados para o fato de 
que a emenda é racional, tem bom senso, não traz 
nenhum prejuízo para o pagador de tributos, apenas 
corrige uma distorção praticada pela Fazenda, que 
quer continuar com o dinheiro para o Governo Federal, 
quando quem está à míngua não é o Governo Lula, 
mas, sim, os Municípios brasileiros. 

Por isso, encaminhamos o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Como vota 

o PSDB?
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 
o Partido dos Trabalhadores?

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vamos 
tirar recursos da Previdência, como sugere a emenda. 
Queremos preservá-la, melhorá-la. 

E aproveitamos a oportunidade para apresentar 
ao Deputado Ronaldo Caiado carta da Senadora Kátia 
Abreu indicando o Presidente da EMBRAPA. É algo 
inusitado. Afinal, S.Exa. sempre denuncia que a banca-
da do PT faz uma política de empreguismo, de apare-
lhamento. Pois agora estamos diante de uma situação 
inusitada: a Senadora Kátia Abreu tentando indicar o 
Presidente da EMBRAPA. Aliás, peço ao Deputado 
Ronaldo Caiado que, nas suas falas, atente para isso. 
Parece que a Oposição não tem autoridade política 
para falar quando isso acontece. Uma Senadora de 
Oposição querendo participar do Governo?! Se quer 
participar do Governo, ganhe a eleição, aí terá legiti-
midade para tanto, mas não venha tentar, por meio de 
contrabando, indicar o Presidente da EMBRAPA.

Está aqui a carta para o Deputado Ronaldo Caia-
do fazer bom uso dela.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“não” à emenda, Sr. Presidente. Esta matéria tem de 
ser tratada na reforma tributária, a qual estamos dis-
postos a fazer. Essa Emenda Robin Hood tem de ser 
adequadamente tratada.

O PMDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
Deputado Arnaldo Jardim, como vota o PPS? 
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS não 
ouviu a contestação à emenda proposta pelo Líder 
Ronaldo Caiado, do DEM. 

Na verdade, essa emenda produz o mesmo efeito 
tributário, mas tem um sentido muito importante: a de-
soneração tributária ser redistribuída de maneira que 
possamos compartilhar de forma mais efetiva a carga 
com os Municípios, ou seja, não onerar a distribuição 
de recursos aos Estados e Municípios. 

Lamento não ter havido nenhuma contestação 
substantiva a esse tema. Nós nos encaminhamos 
para a votação. Vemos os partidos manifestarem o 
voto “não” sem que nenhum deles se refiram ao méri-

to dessa importante proposta, que vai na linha do que 
desejam os Municípios. 

Por isso, votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS vota 

“sim”.
Como vota o PTB?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV?
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”.
PSC?
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PT, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT, 

“não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação.

EMENDA Nº 5

Dê-se a seguinte redação ao art. 1] da MP nº 
460/2009:

Art. 1º Os arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

 ..............................................................
 ..............................................................
“Art. 8º Para fins de repartição de recei-

ta tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, 
o percentual de seis por cento de que trata o 
caput do art. 4º será considerado;

I – 0,62% (sessenta e dois centésimos 
por cento) como COFINS;

II – 0,14% (quartoze centésimos por cen-
to) como Contribuição para o PIS/PASEP;

III – 5,00 (cinco por cento) como IRPJ; 
e

IV – 0,24% (vinte e quatro centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de um por 
cento de que trata o § 6º do art. 4º será con-
siderado para os fins do caput:

I – 0,11% (onze centésimos por cento) 
como COFINS;

II – 0,02% (dois centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/PASEP;

III – 0,83% (oitenta e três centésimos por 
cento) como IPJ; e 

IV – 0,04% (quatro centésimos por cento) 
como CSLL.” (NR)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação da emenda 
permaneçam como se acham; quem for contra levante 
o braço. (Pausa.)

REJEITADA.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aviso aos 

Srs. Parlamentares que vamos ter uma sessão extra-
ordinária em que vamos votar, possivelmente, duas 
propostas de emenda constitucional: a do divórcio e a 
do Rio São Francisco. 

Lembro a todos que a presença em votação de 
PECs é obrigatória. Quem estiver ausente na votação 
das PECs não terá computada participação em nenhu-
ma das votações da tarde de hoje. E vejo que o Depu-
tado Mário Heringer já concordou comigo. (Risos.)

Portanto, permaneçam em plenário.
 O SR. NELSON MEURER (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista na última votação.

O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PR.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 
para votação em separado do art. 6º do Projeto de Lei 
de Conversão.

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 161, e § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado do artigo 
6º do PLV à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2009. – 
Guilherme Campos, Vice-Líder do DEM. “

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Ronaldo Caiado, que falará a favor da ma-
téria. (Pausa.)

Para falar a favor da matéria, com a palavra o 
Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, propugnamos pela 
retirada do art. 6º, porque ele institui o que apelidamos 
de a CPMF da TV do Lula.

Na verdade, essa contribuição havia sido instituída 
quando se criou a TV do Lula. O Governo já poderia 
estar cobrando. 

Nós, da bancada do Democratas, e também o PPS 
e o PSDB, queremos evitar mais essa contribuição, que 
o Governo quer alterar, sem nunca ter cobrado. 

E, segundo a lei anterior, ou melhor, a lei que 
criou a famigerada CPMF da TV do Lula, 75% do va-
lor dessa contribuição iriam para a Empresa Brasileira 

de Comunicação, a TV do Lula, e os outros 25% para 
a ANATEL. 

Como esse negócio de bancar televisão é caro, 
não é coisa para Governo fazer, o dinheiro colocado 
lá não é o bastante, a TV do Lula não sai do traço. En-
tão, agora, conforme a medida provisória, 97,5% da 
contribuição servirão para pagar aquilo que o Gover-
no vai precisar fazer: propaganda para o Presidente 
da República. 

Se for aprovado como está o texto do art. 6º, o 
senhor e a senhora que estão nos ouvindo podem 
preparar o bolso. Quem tem celular pagará R$1,34 a 
mais. Quem tem TV por assinatura – e que talvez es-
teja nos assistindo agora – pode preparar a carteira: 
pagará mais R$120,00 por ano. Ou seja, o que estamos 
assistindo é a mais uma metida da mão poderosa do 
Governo Lula na bolsa da trabalhadora brasileira, no 
bolso do trabalhador brasileiro, que, se tiver condição 
de ter TV a cabo ou celular, terá de pagar um troquinho 
a mais para o Governo. 

O que queremos é retirar isso do texto, para que, 
pelo menos por mais alguns meses, ninguém tenha de 
gastar dinheiro com a TV do Lula. 

O País não merece isso, Sr. Presidente. 
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada na última 
votação.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, com a palavra o Deputado Vignatti.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, estamos organizando o sistema de 
redistribuição dos recursos desses fundos. Inclusive 
o Relator, que chegou a esse entendimento, incluiu 
também a TV Câmara e a TV Justiça. 

A TV Câmara, a TV Justiça e a TV Brasil, a tele-
visão pública brasileira, chegaram à era da digitaliza-
ção. Cria-se, com essa medida, a oportunidade de o 
País ter uma TV pública com qualidade. A TV Câmara 
tem a mesma qualidade das TVs privadas do ponto 
de vista da digitalização. Estruturar é garantir isso. E 
o Relator garantiu a inclusão também da TV Câmara 
e da TV Justiça, que estavam fora.

Por isso o nosso encaminhamento é contrário 
ao destaque.

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Votei de acordo 
com o meu partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encami-
nhamento.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
PHS? (Pausa.)
PSOL? (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-
lavra o Deputado Ronaldo Caiado para encaminhar.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, estamos vendo o mundo todo discutir a carga 
tributária. A crise é enorme. E todos os países estão 
diminuindo a cobrança de impostos, para que as em-
presas possam sobreviver e ter condições de superar 
essa crise, cujas proporções são inimagináveis. 

De repente, o Governo, além da atual carga tribu-
tária, que já corresponde a 40% do PIB, pretende criar 
algo inédito: a chamada CPMF da TV Lula. 

A CPMF da TV é tão absurda quanto a CPMF 
original, que cobrava 0,38% quando qualquer cidadão 
emitia um cheque ou fazia qualquer outra movimen-
tação financeira. 

Vejam V.Exas.: se o cidadão usar a telefonia ce-
lular, vai pagar R$1,34 por mês; se usar o serviço de 
tevê por assinatura, mais R$120,00 por ano .

A lista dos serviços tributados contém 5 laudas. 
Vou ler apenas alguns: rádio táxi, rádio cidadão, rádio 
amador, TV a cabo – a base do serviço de TV a cabo 
chega a R$838,00 -, todas as rádios e televisões, fre-
quência modulada, enfim, tudo o que envolve sons e 
imagens. 

Aliás, Sras. e Srs. Deputados, cometi um erro: não 
são 5 laudas, mas 8 laudas, todas de cobrança, porque 
o Governo quer instituir agora a CPMF da TV Lula para 
manter a Empresa Brasileira de Comunicação.

Segundo dispõe a lei em vigor, 75% da arreca-
dação dessa contribuição iriam para a TV Lula e 25% 
para a ANATEL. Conforme o texto proposto, 97,5% 
da arrecadação vão para a TV Lula, e 2,5% para a 
ANATEL.

Sr. Presidente, é inimaginável, é inaceitável, é 
inadmissível, num momento de crise, esta Casa criar 
um imposto cuja arrecadação será repassada para a 
manutenção da TV Lula. 

Com isso, um cidadão comum, que usa um te-
lefone celular, tem um rádio amador, acessa um rádio 
táxi ou tem uma televisão, aparelho de que todos se 
utilizam hoje, terá de pagar mais uma taxa. É isso o 
que não suportamos mais. O acesso a qualquer serviço 
de telecomunicação no País – elencados em 8 laudas 
apresentadas pela Presidência da República – sofrerá 
a incidência de novo tributo.

Nosso voto é pela aprovação da emenda, Sr. 
Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
encaminhar.

Como vota o PHS?
PTdoB?
PSOL?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo 
a sessão por uma hora.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
questão de ordem que apresento é sobre o que está 
sendo votado – e talvez o Relator possa prestar os 
devidos esclarecimentos.

O Deputado Ronaldo Caiado chamou a atenção 
para a redação dada ao § 7º do art. 32, que está no 
art. 6º do Projeto de Lei de Conversão:

“Art. 32.  ................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas à 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobran-
ça e recolhimento de contribuições previstas 
neste artigo...”

Eu, de pronto, imagino que isso aqui fira um prin-
cípio constitucional, porque a definição de políticas é 
do Governo Federal ou do Poder Legislativo; a Agên-
cia apenas regulamenta. E não é apenas a ANATEL, 
é qualquer Agência: regulamenta e fiscaliza.

Então, essa questão de dar à Agência tal com-
petência tem uma extensão muito grave do meu pon-
to de vista. Talvez essa matéria não devesse constar 
do projeto, porque já é tratada na Lei Geral de Tele-
comunicações. E V.Exa. tem revelado aqui no plená-
rio e também na sua sala de trabalho, preocupação 
quanto à diversidade de matérias no mesmo projeto, 
na mesma medida provisória ou no mesmo projeto de 
lei de conversão. 

Por mais meritório que seja o objetivo do dispositi-
vo, talvez, valha a pena retirá-lo desse projeto de lei de 
conversão e autuá-lo até como projeto de lei autônomo, 
para merecer uma discussão em face da Lei Geral de 
Telecomunicações e da Lei Geral das Agências Regu-
ladoras. Senão, estaremos dando à ANATEL poderes 
que, acredito, não serão úteis ao contribuinte, ao usu-
ário de telefone, porque ninguém sabe como virá essa 
modalidade de competência “para planejar, executar, 
acompanhar, avaliar atividades relativas à tributação, 
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimentos 
de contribuições previstas” em artigo do PLV. 

É muito para pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Miro Teixeira, o que V.Exa. levanta é uma questão até 
de constitucionalidade, em face da competência que 
está sendo levantada.
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Em primeiro lugar, respondo à questão de ordem 
de V.Exa. dizendo que a constitucionalidade já foi vo-
tada pelo Plenário. Reconheço a relevância...

O SR. MIRO TEIXEIRA – A juridicidade tam-
bém.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...da pre-
ocupação de V.Exa., mas nada posso fazer. Já tive al-
gumas ousadias interpretativas, e uma ousadia supre-
ma, porém adequada, seria considerar que a medida 
provisória que venha para o Congresso Nacional não 
pode receber nenhuma espécie de emenda. Afinal, 
a MP é uma figura excepcional do nosso sistema e, 
como figura tal – e só em caso de urgência e relevân-
cia -, tem de ser aprovada ou rejeitada do jeito que 
veio. (Palmas.)

O SR. MIRO TEIXEIRA – Tratamento do decre-
to-lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na ver-
dade, confesso a V.Exas. que fico muito embaraça-
do aqui com esta discussão em torno de emendas e 
subemendas. É algo detrimentoso para o Legislativo. 
Perdemos um tempo extraordinário. Fico incomodado 
com os trabalhos durante a votação das emendas e 
subemendas, retificações e retificações das medidas 
provisórias. 

A medida provisória, como instrumento excepcio-
nalíssimo, só pode ser editada pelo Poder Executivo – 
portanto, é uma excepcionalidade e, como tal, só pode 
ser apreciada na sua íntegra pelo Poder Legislativo. 
(Palmas.) Num dado momento, porém, teremos de 
tratar do assunto. Não quero dizer nenhuma palavra 
prejudicial ao Executivo. Não é isso. Ao contrário. E é 
muito provável que o Executivo até apreciasse que a 
sua matéria, por inteiro, fosse aprovada ou rejeitada. 

Convenhamos: é incrível o trabalho que temos 
aqui, é desgastante a apreciação de emendas e su-
bemendas às matérias. A cultura política nacional fez 
com que nós próprios, Deputados, considerássemos 
a medida provisória uma espécie de projeto de lei, ou 
seja, passamos a encartar nas medidas provisórias 
matérias do nosso interesse, quando isso é típica ati-
vidade do Poder Legislativo.

Então, Deputado Miro Teixeira, mais uma vez, 
embora rejeite sua questão de ordem, aproveito a opor-
tunidade para dizer que, muito proximamente, vamos 
trabalhar a questão em harmonia com o Executivo e 
com os companheiros do Legislativo, o que será um 
passo muito seguro que daremos.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Busco outro caminho 
perante V.Exa., levando em consideração a Lei Com-
plementar nº 96 ou 95 – que me socorra a Assessoria 
da Mesa -, que veda que no mesmo projeto se trate 
de matéria diversa ao seu objeto. 

Por esse lado, não temos a perda da oportuni-
dade, uma vez que estamos numa discussão acerca 
do mérito da matéria. Será útil para o povo e para esta 
Casa que a matéria fosse excluída, não rejeitada, mas 
retirada do corpo desse projeto e, se interessar ao Re-
lator, autuada como projeto autônomo de sua iniciati-
va, para não produzirmos, no meu ponto de vista, algo 
nocivo à população e que contenha algumas violações 
à norma constitucional.

Com base na Lei Complementar nº 95, penso que 
temos campo para retirar do PLV tal dispositivo. 

Está entregue à decisão de V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Portanto, 

V.Exa. está propondo, em nome do PDT, o voto “sim” 
ao...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não estou propondo 
em nome do PDT. Estou levantando uma questão de 
ordem, na condição de Parlamentar e sem falar em 
nome Liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não posso 
acolher a questão em face das razões anteriormente 
expostas, salvo se o Relator estiver de acordo. É mais 
um drama das medidas provisórias. Durante a votação, 
vamos saber se será ou não retirado algum dispositivo 
inserido no PLV.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Informa o Líder Brizola 
Neto que, se chegarmos a isso, o que não é desejável, 
encaminhará o voto “não”, mas a Câmara dos Depu-
tados perde uma oportunidade de interpretar correta-
mente a questão, como V.Exa. vem fazendo na medida 
das suas possibilidades. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator, 
o Deputado Vignatti, mantém o dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar.

PHS, como vota?
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 

a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado Onyx.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
esclarecer ao Plenário que quem quiser retirar o art. 6º 
deverá votar “não”; quem quiser manter votará “sim”. 

É só para esclarecer os encaminhamentos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Corretís-

sima a orientação de V.Exa..
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

votar.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB en-
caminha o voto “sim”, Sr. Presidente. Queremos man-
ter o texto.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
encaminha o voto “sim”.

PT, como encaminha?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para escla-
recer – porque não deu para entender se é para criar 
confusão -, primeiro, a Medida Provisória nº 398, que foi 
convertida na Lei nº 11.652, criou a contribuição para 
o fomento da radiodifusão pública. Mesmo ali, não se 
aumentou imposto, porque, ao se criar, diminuiu-se o 
FISTEL, que já existia. 

Nesta medida provisória, o Relator elegeu a ANA-
TEL como destinatária, gerenciadora e arrecadadora 
e deu uma destinação.

Não é verdade que estamos aqui criando novos 
impostos, nem é verdade que, quando da discussão 
da TV pública, tenhamos criado um novo imposto no 
plenário desta Casa. 

Agora, a destinação vai, inclusive, para as TVs 
públicas de todos os órgãos, até mesmo para a TV 
Câmara, de que os Parlamentares tanto gostam. Ou 
seja, aqueles que estão contra são contrários inclusive 
à destinação de recursos para aprimorar e digitalizar 
a TV Câmara para que o povo possa, evidentemen-
te, controlar e acompanhar ainda mais o trabalho do 
Legislativo. 

Por isso, votamos com o Relator. Somos pela 
manutenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”. 

Como vota o Bloco/PSB?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos, 
a exemplo do Deputado Miro Teixeira, que poderá ha-
ver discussão quanto à juridicidade, mas este não é o 
momento para fazê-lo. 

Vamos votar com o Relator. Portanto, votamos 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero registrar que concordo totalmente com V.Exa. 
O PSOL já advertiu o Plenário inclusive para o fato de 
que nesta Casa votamos uma emenda da ANVISA a 
respeito da questão do leite materno numa MP relati-
va a apoio ao setor leiteiro – um absurdo vergonhoso 
que continua acontecendo. 

Não podemos mais aceitar que medidas provisó-
rias sofram contrabando. Nessa questão, o problema 
principal da emenda do DEM é outro. Ele não quer 

destinar recursos à TV pública. É só essa a questão. 
Por isso somos contra a emenda, mas queremos de-
nunciar o processo que foi feito pelo Deputado... (O 
microfone é desligado.)

O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PTB?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na ver-
dade, V.Exa. tem razão quando se refere a esse amon-
toado de emendas e destaques e à perda de tempo. 

Nesta Casa não se precisa apenas providenciar 
essas mudanças, mas também providenciar a indepen-
dência do Parlamentar. Hoje, na ilusão de que vai con-
cretizar uma emenda, a maioria dos Parlamentares se 
torna subserviente o tempo todo, discutindo interesses 
de Governo, sem ter o respaldo necessário do Governo 
Federal e impedido de votar espontaneamente, nessa 
esperança de ser atendido pelo Governo. 

Vivemos aqui um engodo, um engano. Que se 
faça uma discussão ampla, para que se resolva o pro-
blema desta Casa e que ela possa dar passos largos, 
defendendo o interesse da população. 

Votamos “sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
levanto questão de ordem embasado na corajosa de-
cisão anterior de V.Exa. e na insinuação de que pode 
tomar outra decisão desse tipo. O Deputado Miro Tei-
xeira já levantou uma questão com base na Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, quero fundamentar minha 
questão de ordem na Resolução nº 1, de 2002, que, 
em seu art. 4º, § 4º, diz o seguinte:

“Art. 4º.  .................................................
§ 4º É vedada a apresentação de emen-

das que versem sobre matéria estranha àque-
la tratada na medida provisória, cabendo ao 
Presidente da Comissão o seu indeferimento 
liminar”.

Como não há Comissão, ela é transformada para 
a Casa, é nomeado um Relator, e V.Exa. passa a ser 
o Presidente da Comissão. Portanto, segundo a Re-
solução nº 1, tem V.Exa. o poder de indeferir todas as 
emendas que contiverem matéria estranha à medida 
provisória.
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Embasado nessa argumentação, pergunto a 
V.Exa. se não poderia, nesta medida provisória e nas 
outras, indeferir liminarmente todas as emendas de 
Parlamentares ou acrescidas pelo Relator que versem 
sobre matéria estranhas ao texto original.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou reco-
lher a questão de ordem de V.Exa. A única observação 
que tenho a fazer é a seguinte: V.Exa. me transforma 
no Presidente da Comissão, uma vez que não há Co-
missão. Não examinei com detença esse aspecto, mas 
vou fazê-lo, vou estudar fórmulas e – quem sabe seja 
este um dos caminhos? – rejeitar emendas que não 
digam respeito à matéria. 

No momento, vou recolher a questão de ordem 
de V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante 
dessa argumentação, encaminho o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
Como vota o PSC?
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde encaminha o voto “sim” e aproveita para fazer 
uma observação. 

Ouvimos aqui vários Deputados tecendo con-
siderações acerca de posições do Governo Federal, 
do Executivo. Essa prática, porém, Sr. Presidente, foi 
criada pelo próprio Executivo, e nesta Casa hoje temos 
uma situação completamente diferente. 

Aqui, durante 6 anos, vi outras matérias serem 
aprovadas porque os Deputados não tinham condições 
de votar o seu projeto de lei, devido ao fato de a pau-
ta estar obstaculizada por medida provisória. Então, a 
solução encontrada foi a de inserir na medida provisó-
ria propostas a ela estranhas. Como muitas vezes se 
diz aqui, isso é o mesmo que colocar – desculpe-me 
a expressão chula – um “bode na sala”. 

No meu entendimento, isso não é correto, não é 
regimental, mas as circunstâncias levaram o Plenário 
a adotar tal prática. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PV vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT en-
caminha o voto “não”, por entender que há muitas 
maneiras de se garantir os recursos necessários à 
TV pública, mas o projeto, nesse sentido, extrapola as 
funções da ANATEL.

Portanto, o PDT encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

encaminhou o voto “não”.
Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP en-

caminha o voto “sim”.
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
O Bloco Parlamentar já votou.
Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o PT? (Pausa.) Já votou.
O Democratas não votou.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas reafirma a necessidade de se retirar isso do texto, 
porque conflita com a legislação que aprovamos aqui. 
Essa transformação não poderia ser feita por medida 
provisória, e ela prejudica o contribuinte.

Então, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 

é “não”.
Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “não”.

A Liderança do Governo o que recomenda, nobre 
Deputado Ricardo Barros?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo 
vota “sim”. Queremos aprovar o texto do Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

“Art. 6º O art. 32 da Lei nº 11.652, de 7 de abril 
de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas a 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 
artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à ANATEL pelos ser-
viços referidos no § 7º será de 2,5% (dois in-
teiros e cinco décimos por cento) do montante 
arrecadado.

§ 9º O percentual e a forma de repasse, 
à Empresa Brasil de Comunicação – EBC, 
dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inci-
so III do art. 1 desta Lei e o disposto no § 8º 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9º, deverá a ANATEL repas-
sar integralmente à EBC toda a arrecadação 
da contribuição deste artigo, observado o dis-
posto no § 8º deste artigo. 

§ 11. Excepcionalmente, no ano de 2009, 
a contribuição anual prevista no § 2º poderá 
ser paga até o dia 31 de maio de 2009, nos 
valores constantes do Anexo desta Lei.

§ 12. O decreto a que refere o § 9º regu-
lamentará o percentual e a forma de repasse 
de parte do produto da arrecadação da contri-
buição prevista no caput, para o financiamento 
dos Serviços de Televisão e de Retransmissão 
de Televisão Pública Digital explorada por entes 
e órgãos integrantes dos Poderes da União, 
no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre – SBTVD, respeitado o mínimo 
estabelecido no inciso III do art. 11 desta Lei e 
o disposto no § 8º deste artigo.”(NR)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que aprovam a manutenção do art. 6º 
permaneçam como se encontram, aqueles que forem 
contra levantem o braço. (Pausa.)

MANTIDO O TEXTO.
 O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS) – Sr. Pre-

sidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP) – Sr. Presi-
dente, peço verificação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação 
conjunta concedida.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação de cada posto.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não seria vo-
tação simbólica, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Houve 
pedido de verificação.

O SR. COLBERT MARTINS – Então, Sr. Presi-
dente, o PMDB convida seus Deputados e Deputadas 
para virem ao plenário. Estamos em regime de vota-
ção nominal. 

O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presiden-
te.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infor-
mo à Casa que, no dia 19 de junho, a Ministra Dilma 
Rousseff estará no Estado de Rondônia para participar 
do lançamento de ação integrante do Programa Terra 
Legal: um mutirão que marcará o início de uma série de 
ações positivas nas cidades que mais desmataram na 
Amazônia, em especial 5 Municípios rondonienses.

Então, dentro do Programa Terra Legal, haverá a 
implementação de ações positivas com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento sustentável nas regiões 
que mais desmataram, reorientar os produtores rurais, 
estabelecer programas de estímulo ao desenvolvimento 
sustentável – principalmente dos sistemas agroflores-
tais – e combater o desmatamento de maneira muito 
firme. Esse mutirão será realizado durante 4 semanas 
sucessivas e se iniciará pela regularização fundiária, 
combatendo a grilagem e o desmatamento ilegal e 
fomentando atividades sustentáveis.

A Ministra Dilma Rousseff, para azar da Oposi-
ção, estará em Rondônia para, na condição de ges-
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tora do PAC e, agora, de coordenadora do Programa 
Arco Verde, fazer esse lançamento, o que, obviamente, 
aumentará ainda mais o seu índice de aprovação po-
pular. E a pesquisa CNT/Sensus, inclusive, já aponta 
percentuais semelhantes entre a Ministra e o potencial 
candidato da Oposição, José Serra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-
putados, venham ao plenário. 

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. ILDERLEI CORDEIRO – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a realização de reunião no Vale do Juruá, na 
querida cidade de Cruzeiro do Sul, com o Superinten-
dente do Ministério da Agricultura no Estado do Acre, 
o Sr. Jorge Hessel, com o representante da Receita 
Federal, Dr. Luiz, e também com comerciantes locais, 
para discutir o intercâmbio entre o Peru e o Brasil, ob-
jetivando a integração comercial e cultural da região.

Na condição de Presidente da Frente Parlamentar 
Brasil/Peru, juntamente com alguns colegas, solicitei 
essa reunião para que os comerciantes locais tirassem 
suas dúvidas com o Ministério da Agricultura e com 
a Receita Federal e esse intercâmbio começasse, via 
aérea, por meio do novo aeroporto, que peço seja no-
vamente alfandegado.

Sr. Presidente, já aprovei na Comissão de Viação 
e Transporte emenda de Comissão voltada justamen-
te para a conclusão da BR-364, de Cruzeiro do Sul a 
Pucalpa, para, com isso, propiciar a ligação interoce-
ânica entre os 2 países.

Por fim, peço que o DNIT olhe esse projeto com 
carinho, para levar progresso ao nosso País, àquela 
região e também ao Peru, permitindo o intercâmbio 
com a Ásia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
esta oportunidade para dizer que, lamentavelmente, 
as obras da Hidrelétrica de Jirau, que são importan-
tíssimas para o Brasil, estão paralisadas por falta do 

licenciamento ambiental, por falta de licenciamento do 
Governo do Estado e do Governo Federal.

Houve uma proposta de composição formulada 
pelo Governador Ivo Cassol, neste sentido: o Governo 
Federal, de um lado, desafetaria parte da reserva da 
Floresta Nacional de Bom Futuro para permitir a regu-
larização do assentamento de cerca de 5 mil famílias 
que ali vivem; e o Governo Estadual, de outro lado, da-
ria o licenciamento ambiental para compensar, porque 
áreas de uma unidade de conservação de propriedade 
do Estado serão alagadas pela usina.

A bola está com o Governo, Sr. Presidente, e infe-
lizmente a coisa não anda. A bola está com o Ministro 
do Meio Ambiente, que é muito bom de conversa, mas 
não liquida os assuntos de sua responsabilidade.

É preciso deixar claro que o Governo do Estado 
tem feito a sua parte, mas o Ministério do Meio Am-
biente não tem feito a sua.

Era o registro que tinha a fazer.
 O SR. EUGÊNIO RABELO – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há 95 anos, em 2 de junho de 1914, 
surgia em Fortaleza o Clube Rio Branco. E, 6 meses 
depois, era o campeão do primeiro Campeonato Ce-
arense de Futebol. 

Em reunião da Diretoria no primeiro aniversário de 
criação, 2 de junho de 1915, o Rio Branco passou a ser 
denominado Ceará Sporting Club. De 1915 a 1919, foi 
campeão estadual. Ao longo de sua história, conquis-
tou 39 títulos estaduais, além de títulos nordestinos. 
É um time que conta com a maior torcida do Estado – 
cerca de 70% -, sendo sempre um dos primeiros em 
arrecadação nos certames nacionais. 

Como seu ex-Presidente e mais ainda na condição 
de fervoroso torcedor, associo-me hoje ao júbilo da fiel 
torcida do meu querido Ceará Sporting Club, na come-
moração dos seus 95 anos de trajetória gloriosa.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. e 
Srs. Deputados, vamos permanecer no plenário. Te-
remos uma sessão extraordinária logo mais, espero, 
e haverá votação nominal.

O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra por 1 minuto.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que a 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem realizado 
audiências públicas para discutir a questão do zonea-
mento socioeconômico e ecológico.

No último sábado, depois de terem sido realiza-
dos seminários e reuniões na Região do Vale do Ari-
nos, nas cidades de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, 
Novo Horizonte do Norte e Juara, participamos, em 
Juara, da audiência pública final de toda a região, en-
volvendo também o Município de Nova Canaã. Houve 
importante discussão sobre o zoneamento socioeco-
nômico ecológico, que inclui o ordenamento, o plane-
jamento e a definição da vocação do setor produtivo 
em Mato Grosso.

Parabenizo, portanto, o Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Riva, e a Comissão Especial do 
Zoneamento do Estado pela realização desse evento, 
que tem dado credibilidade ao Governador Blairo Ma-
ggi perante o Brasil e o mundo.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Brizola Neto, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, chamo a atenção deste Plenário para um 
debate que surge de forma marginal na Câmara dos 
Deputados, mas que, tenho certeza, será um dos mais 
importantes a serem travados pelo Congresso Nacional 
nesta Legislatura. Refiro-me à exploração dos recursos 
do pré-sal brasileiro.

Na semana passada, o PDT realizou importante 
seminário nesta Casa. Na ocasião, buscamos, a partir 
de visão de interesse nacional, apresentar uma pro-
posta para o aproveitamento das riquezas nacionais 
da camada pré-sal.

Surpreendemo-nos esta semana com um se-
minário da Comissão de Minas e Energia que busca 
justamente fazer o contraponto. No momento em que 
se deve travar profunda discussão sobre como será 
feita a exploração dessa preciosa riqueza nacional, 
aquela Comissão promove um debate sob outro en-
foque: a entrega do patrimônio nacional às empresas 
multinacionais, diante da sanha e avidez em relação 
a lucros.

Sr. Presidente, desta tribuna, solicito aos colegas 
e Líderes desta Casa que, antes mesmo de entrarmos 
na discussão de fundo ideológico e de debatermos 
aqui o novo marco regulatório do pré-sal brasileiro, 
seja feita uma espécie de inventário nessa área. Não 
se pode definir a maneira de produzir e para quem se 
vai entregar o pré-sal brasileiro sem antes dimensionar 
o tamanho dessa riqueza.

Esse trabalho precisa ser feito pela PETROBRAS. 
Será uma afronta ao interesse nacional se, antes de 
ser concluído esse estudo, for definido qualquer tipo de 
marco regulatório ou, mais ainda, se a ANP se atrever a 
fazer qualquer novo leilão internacional sobre as áreas 
e os blocos de petróleo da camada pré-sal.

É imprescindível, antes de decidirmos como se 
vai vender o petróleo, saber o quanto há de riqueza 
na nossa camada pré-sal.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
 O SR. JOSÉ C. STANGARLINI – Sr. Presidente, 

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

a palavra.
O SR. JOSÉ C. STANGARLINI (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu 
voto é “não”. Tive um problema no posto de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto de 
V.Exa. será anotado.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM

SIM: 268 
NÃO: 111 
ABSTEVE-SE: 1
TOTAL: 380 

MANTIDO O TEXTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 460/2009 – DVS – DEM – AR-
TIGO 6º DO PLV – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 02/06/2009 19:22

Encerramento da votação: 02/06/2009 19:34

Presidiram a Votação:

Michel Temer



25732 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25733 



25734 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25735 



25736 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25737 



25738 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25739 



25740 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

(*) Votos declarados ao microfone durante a votação 
por impossibilidade de registro no sistema eletrônico 
de votação.

CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Requeri-
mento de destaque de bancada para votação em se-
parado do art. 12 do projeto de lei de conversão.

Assina o Líder Fernando Coruja.

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª., 
nos termso do art. 161, § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
do art. 12 do PLV apresentado à MP 460, de 
2009.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2009. – 
Fernando Coruja, Líder do PPS.”

 O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Bloco PMDB/PTC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Peço ao Deputado Carlos Willian que permaneça em 
plenário para votarmos emenda constitucional.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor do requerimento.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o art. 12 da medida provisória pretende 
alterar a Lei nº 10.406, que institui o Código Civil.

O Código Civil, no capítulo que trata dos contra-
tos de mútuo, que envolvem bens fungíveis, estabele-
ce que nos contratos de mútuo com fins econômicos 
é permitida a capitalização anual de juros.

Essa matéria tem sido longamente discutida na 
doutrina e na jurisprudência brasileira. No ano de 2001 
houve uma alteração, por meio de medida provisória, 
que permitiu a capitalização em período inferior a 1 
ano. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Su-
premo, entendendo que aquele dispositivo converge 
para um anatocismo, isto é, para a cobrança de juros 
sobre juros, trouxe uma discussão sobre a liminar, que 
está em votação. Mas há mais votos favoráveis pela 
decretação da inconstitucionalidade do art. 5º daquela 
medida provisória. 

Agora, sob a argumentação de se alterarem os 
contratos de mútuos do Sistema Financeiro de Ha-
bitação, o texto acaba por atingir todo o contrato de 
mútuo do Código Civil, podendo provocar efeito muito 
maléfico, se aprovado, em vários contratos, a exem-
plo de contratos agrícolas. Muitos deles são contratos 
de mútuo, por envolver grãos e outras commodities. 
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De forma que apresentamos destaque para suprimir 
isso. Lembro inclusive que na Medida Provisória nº 
459 foi incluído dispositivo que trata especificamente 
do Sistema Financeiro de Habitação, com o qual não 
concordamos, mas foi aqui aprovado.

Conversamos com vários Líderes. Talvez che-
guemos a um acordo. Peço apoio para a retirada do 
art. 12 da medida provisória por julgá-lo inadequado 
e por poder vir a prejudicar o cidadão brasileiro de 
forma geral. 

Portanto, votamos “não”.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Cândido 
Vaccarezza, que falará contra o requerimento.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, originalmente, essa era 
uma emenda do Deputado Fernando Chucre, do PSDB. 
Já a havíamos discutido em outra medida provisória. 
Além de termos discordância – eu, particularmente –, 
tínhamos resistência. Mas trabalhamos para fazer um 
acordo com a Oposição. Se há uma proposta da Oposi-
ção de retirar a emenda, nós somos favoráveis a ela.

Para finalizar, mais uma vez, esclareço que essa 
emenda é do PSDB. Por isso, acatamos o encaminha-
mento da Oposição de retirada da emenda.

 O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou dar 
a palavra primeiro ao Deputado Fernando Chucre; em 
seguida, ao Relator.

O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
informar ao Deputado Cândido Vaccarezza que na MP nº 
459 essa emenda, que S.Exa. argumenta que é do PSDB, 
já foi contemplada de maneira mais inteligente e mais 
específica, permitindo o uso da Tabela Price no Sistema 
Financeiro de Habitação. Isso, de fato, inclui 7 milhões 
de famílias de baixa renda, que ganham até 5 salários 
mínimos, no Sistema Financeiro. Ou seja, mais 7 milhões 
de famílias terão capacidade de chegar ao Sistema Fi-
nanceiro, à Caixa Econômica Federal, principalmente ao 
Programa Minha Casa, Minha Vida, ter acesso ao crédito 
e poder adquirir um imóvel de até 40 mil reais. 

Portanto, sob a ótica de que já houve o atendimen-
to dessa questão na MP nº 459, também concordamos 
com a retirada do art. 12 da medida provisória.

O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme a 
orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Qual é a 
sua posição, Deputado Fernando Chucre? V.Exa. con-
corda com a retirada do art. 12?

O SR. FERNANDO CHUCRE – Concordamos 
com a retirada, sim.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pro-
por algo ao Plenário. Alguém está contra a retirada? 
(Pausa.)

Lá está escrito “sim” para todo mundo.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sim, sem encaminhamento, sem 
orientação. Vamos votar!

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. 
Deve ser “não” para todo mundo.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – O voto é “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aliás, o 
voto é “não”.

O SR. VIGNATTI – O voto é “não” ao texto.
 O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 2 últimas 
votações, votei com o partido.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB-RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com 
o PP. 

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

“Art. 12. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“”Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão ex-
ceder a taxa a que se refere o art. 406, permi-
tida a capitalização mensal.” (NR)””

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do artigo permaneçam 
como se acham. (Pausa.) 

RETIRADO O TEXTO.
 O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.
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O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Convido 
aqueles que estão votando agora a permanecerem em 
plenário, porque há proposta de emenda constitucio-
nal, que vai exigir votação nominal.

 O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Reque-
rimento de destaque para votação em separado do 
art. 22 do projeto de lei de conversão, assinado pelo 
Líder José Aníbal. 

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 61, V e § 2º, combinado om o art. 117, 
IX do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado do 
art. 22 do PLV apresentado à MP 460/09.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– José Aníbal, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero chamar a atenção do 
Plenário. Tenho a impressão de que tenho boa parte 
dos Parlamentares ainda não teve oportunidade de re-
fletir sobre o significado desse artigo que foi introduzido 
pelo Relator. Ele revoga o inciso III do art. 9º de uma lei 
que foi votada, aprovada e sancionada em dezembro 
de 1993. Essa lei dispõe sobre a contratação por tem-
po determinado para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público. Repito: contratação 
por tempo determinado para atender necessidade de 
excepcional interesse público.

De acordo com o inciso III, fica proibido contratar 
novamente com fundamento nessa lei de 1993, antes 
de decorridos 24 meses do encerramento do contra-
to anterior. O Relator está levantando essa proibição. 
Portanto, a pessoa pode ser contratada em caráter 
temporário para uma necessidade excepcional. E, de 
acordo com a lei, desde que dispensada, ela só po-
derá ser novamente contratada depois de decorridos 
24 meses. 

Sr. Presidente, com a supressão do inciso III, como 
propõe o Relator, a pessoa poderá ser contratada, re-
contratada. O objeto da lei de 1993 era a contratação 
temporária, em função de uma excepcionalidade. Isso 
passa a ser definitivo, além de dar a todos aqueles que já 
estiveram nessa situação a condição de recorrer à Jus-
tiça e querer estabelecer uma contratação de natureza 
não temporária. Trata-se de um tremendo equívoco. 

Acho que quem está propondo isso – infelizmente, 
foi acatado pelo Relator – tem um propósito específico 
que nós não conseguimos entender na sua totalidade. 
Mas, certamente, não é bom para as boas práticas do 
setor público.

A emenda que apresentei é no sentido de suprimir 
o art. 22 e, consequentemente, manter o inciso III do 
art. 9º da lei de 1993. Ele é muito mais transparente, 
muito mais consentâneo com aquilo que a lei admite: 
a contratação temporária em situações de excepcio-
nalidade.

Quanto ao resto, Sr. Presidente, deve haver con-
curso público. Não se pode franquear a contratação 
desse modo como está sendo proposto pelo Relator. 
Faço um apelo aos Srs. Líderes para que rejeitemos 
o art. 22, introduzido pelo Relator – a meu ver, desa-
visadamente.

 O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista na votação anterior.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ro-
drigo Rollemberg, que falará contra a matéria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, quero me dirigir ao Líder José Aníbal, 
por quem tenho o maior apreço e a maior admiração. 
Penso que S.Exa. não compreendeu direito o teor da 
emenda, que é de minha autoria.

Veja bem, prezado Líder José Aníbal, hoje o ser-
vidor temporário presta concurso público. Se aprovado, 
seu contrato tem uma determinada duração – digamos, 
de 2 ou 3 anos. O inciso que queremos revogar – essa 
emenda é de minha autoria – diz que o servidor tempo-
rário está proibido de prestar novo concurso público.

Peço sua atenção para o inciso III do artigo da Lei 
nº 8.745. O que esse inciso diz é um absurdo, que está 
sendo derrubado na Justiça. Todos os servidores tem-
porários que encerram seus contratos, fazem um novo 
concurso público, passam e são impedidos de tomar 
posse estão entrando na Justiça. Obviamente, estão 
ganhando, porque isso é um absurdo inadmissível. 
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Nós estamos tratando, Deputado José Aníbal, de 
concurso público. Eu defendo o advento do concurso 
público com a mesma ênfase com que V.Exa. o faz. 
Agora, não podemos impedir que qualquer cidadão 
brasileiro, no gozo de seus direitos políticos, participe 
de um concurso público. É importante que o Estado 
contrate os melhores. E qual é o instrumento que ele 
tem para contratar os melhores? O concurso público. 

Então, Deputado José Aníbal, essa emenda quer 
suprimir o artigo inconstitucional e injusto, porque ele 
impede o servidor temporário que encerrou seu con-
trato de fazer um novo concurso público. Isso é abso-
lutamente inadmissível. 

Eu tenho convicção de que esta Casa, ao aprovar 
esse texto do Relator, que foi incluído no relatório a partir 
de uma emenda de minha autoria, estará fazendo justi-
ça a milhares de servidores temporários que já tiveram 
seus contratos encerrados ou que estão encerrando-os. 
Eles podem ter o direito constitucional, conforme está 
sendo garantido no texto do Relator, de participar de 
um novo concurso público e disputar, em igualdade de 
condições, com qualquer outro cidadão brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
primeira votação, votei com o meu partido, o Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, votei 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
orientar a bancada.

PTdoB. (Pausa.)
PHS. (Pausa.)
PSOL. (Pausa.)
PSC. (Pausa.)
PPS.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”.
PV. (Pausa.)
PTB. (Pausa.)
PDT. (Pausa.)
PP.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presi-
dente, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – O PT também vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “sim”.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB vota “sim” também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “sim”.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”. 

PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “não”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “sim”. 

Democratas.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nosso 
voto é “não”. 

Como foi muito bem explicado pelo Líder do 
PSDB, é inadmissível continuarmos contratando eter-
namente o que se chama de temporário. Se a natureza 
é temporária, então deve haver o interstício previsto na 
lei – exatamente 24 meses. Nesse período a pessoa 
estará afastada, sem poder ser recontratada. Querem 
continuar chamando de temporária uma coisa eterna. 
O que o PT tem promovido em sua estrutura de gover-
no são contradições e um verdadeiro aparelhamento. 
Isso tem preocupado o povo brasileiro. Aumenta-se a 
carga tributária, e cada vez mais cresce o “petismo” 
dentro da máquina estadual e federal.

Muito obrigado.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, na votação anterior, votei com meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB? Vota “não”, Líder José Aníbal? (Pau-
sa.) Vota “não”.
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A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – 
Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o Bloco, 
o que recomenda?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Bloco vota “sim”, acompanhando os relatórios 
do Deputado André Vargas e do Deputado Vignatti e 
cumprimentando-os pelo brilhante trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

“Art. 22. Fica revogado o inciso III do 
art. 9º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro 
de 1993.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do texto permaneçam 
como se encontram. Quem for contra levante o bra-
ço. (Pausa.)

MANTIDO O TEXTO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

tentar agilizar a votação desses destaques, porque há 
outra medida provisória trancando a pauta. Se não hou-
ver muita divergência, poderemos votá-la rapidamen-
te. Então, talvez, na sessão extraordinária votaremos 
apenas o segundo turno da PEC do Divórcio.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Reque-
rimento de destaque para votação em separado da 
Emenda nº 52, assinado pelo Democratas.

“Senho Presidente, requeremos a Vossas 
Excelência, nos termos do art. 161, e § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 52 apresentada à MP 460/2009.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. 
– Efraim Filho, Vice-Líder do DEM.”

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Líder Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, qual é o objetivo dessa emenda apresentada pelo 
Democratas? O Governo Federal está propondo essa 
política de habitação rural, ou seja, a construção de 
casas no setor rural. Mas como é que ele vai identifi-
car as pessoas e priorizar as propriedades onde serão 
construídas as casas? Em seu texto, diz simplesmente 
que a regulamentação e os critérios ficarão a cargo da 
vontade e do humor do Poder Executivo. 

O Executivo é que vai definir os critérios e o local 
em que se propõe a construir casas no setor rural. 

Ora, já não existe regulamentação específica para 
definir que produtor rural será atendido pelo PRONAF, 
ou seja, pelo programa da agricultura familiar? Não 

existem critérios próprios para conceder ao cidadão o 
empréstimo rural com juros subsidiados, com prazos 
maiores ou com garantia de comercialização da safra? 
Por que buscar outros critérios? Que critérios serão es-
ses? Filiação partidária ao PT? É esse o novo critério? 
Definição político-partidária do município?

Sr. Presidente, é inaceitável que permaneça em 
aberto a definição de critérios para construção de ca-
sas no setor rural. Se já há critérios definindo quais 
famílias receberão empréstimo do PRONAF, por que 
não utilizar esses mesmos critérios para definir que 
cidadão será beneficiado com a construção de uma 
casa na sua pequena propriedade rural?

É esse o apoio que nós pedimos, Sr. Presidente.
O Democratas encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, tem a palavra o Deputado Vignatti.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, precisamos ter em mente que 
a emenda só destaca aqueles 34 cargos que são de 
confiança; 85% dos quais precisam, necessariamente, 
ser ocupados por funcionários de carreira. 

Quanto ao destaque relacionado ao programa anti-
go, de Fernando Henrique Cardoso, nós achamos que é 
preciso fazer um estudo sobre a situação. Trata-se de um 
passivo que muitas vezes tem um comparativo entre quem 
foi beneficiado pelo Luz para Todos, agora, de graça, no 
Governo Lula, e quem ainda tem uma dívida no campo.

Entretanto, tendo em vista que o Presidente Lula 
quer de fato cumprir a meta de beneficiar 1 milhão de 
pessoas que ainda estão sem luz no campo, se nós 
retirarmos o recurso neste momento, não vamos ga-
rantir o atendimento de todos. Essa é a informação que 
nos dá o Ministério de Minas e Energia. Precisamos 
assegurar a expansão desse programa de 1 milhão de 
moradias. Estima-se que 1 milhão de pessoas ainda 
não têm luz no campo brasileiro. Então, se avançar-
mos nesse programa e garantirmos esse recurso, em 
seguida poderemos, com certeza, fazer algumas cor-
reções no que, no passado, foi malfeito.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
ouvir as orientações.

PHS.
PTdoB.
PPS, Deputado Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o PPS encaminha o voto “sim” à emenda da Se-
nadora Kátia Abreu, porque, como bem disse o Deputado 
Ronaldo Caiado, ela visa a proteger o pequeno produtor, 
para que ele possa ter acesso ao benefício com as mes-
mas facilidades de que dispõe quando da sua habilitação 
no programa nacional do pequeno produtor. 
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O PPS encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “sim”. 
O PV como vota?
PTB.
PDT.
O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”. 
O PP como vota?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presi-
dente, para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

E o PV?
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 

vota “não”. 
PR.
O SR. HOMERO PEREIRA (PR-MT. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”. 

Bloco do PSB. (Pausa.)
Democratas. (Pausa.)
O PSDB como vota?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”, 
seguindo a orientação do Líder Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Democratas encaminha 
o voto “sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”. 

PT.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“não”. 
Líder Henrique Eduardo Alves, qual é o voto do 

PMDB? (Pausa.)
Vota “não”.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Governo 
o que recomenda? (Pausa.)

A Minoria o que recomenda? (Pausa.) 
E o Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Governo recomenda o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O voto do PSC também é “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

EMENDA Nº 52

“Acrescente-se onde couber á Medida Provisória 
nº 460, de 30 de março de 2009, o seguinte artigo:

“”Art. No ato da contratação das ope-
rações celebradas no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Rural – PNRH, a ca-
pacidade financeira dos pequenos produtores 
rurais será comprovada pela Declaraçaõ de 
Aptidão ao Pronaf. “”(NR)

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem for 
a favor da emenda permaneça como se acha e quem 
for contra levante o braço. (Pausa.)

REJEITADA A EMENDA.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu falei 

com o Líder do Governo. Nós vamos fazer o seguinte: 
vou encerrar a sessão agora, precisamente às 20h, 
e convocar sessão extraordinária para as 20h01. Na 
extraordinária, nós vamos votar o segundo turno da 
PEC do Divórcio, o Projeto de Lei nº 1.627, de 2007, 
do SINASE, e, se possível...

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Os 2, Sr. Presidente: a PEC 
do Divórcio e o outro projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar 2. Votaremos também, se for possível, o projeto 
da DRU. E o restante – nós temos mais 6 destaques e 
mais uma medida provisória trancando a pauta – nós 
votaremos amanhã.

Podemos transferir o painel? (Pausa.) Pode-
mos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa e vai à publicação as seguintes Emendas ao 
Projeto de Lei nº 5.245, de 2009, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a concessão de Bônus Especial de 
Desempenho Institucional – BESP/DNIT aos servido-
res do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT, e dá outras providências.

(Ato da Mesas nº 177/89 e art. 64, § 1º da Cons-
tituição Federal)
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc

Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Gorete Pereira PR 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Jungmann PPS 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de Sergipe: 2

BAHIA
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Edigar Mão Branca PV 
Fernando de Fabinho DEM 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Joseph Bandeira PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PDT 
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Indio da Costa DEM 

Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Duarte Nogueira PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Jefferson Campos PTB 
José Aníbal PSDB 
José C. Stangarlini PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 23

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
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João Campos PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Enio Bacci PDT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 

Dalva Figueiredo PT 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 4

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
João Carlos Bacelar PR 
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Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
George Hilton PP 
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Miguel Martini PHS 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 12

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Vieira DEM 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Ratinho Junior PSC 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 2 
de junho, às 20h02, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 4.860/09, do Srs. Líderes, que 
solicita, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.627, de 
2007, do Poder Executivo, que dispõe sobre os sistemas 
de atendimento socioeducativo, regulamenta a execução 
das medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato 
infracional, altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras providências.

PRIORIDADE

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 1.627-A, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.627-A, de 2007, que dispõe sobre 
os sistemas de atendimento socioeducativo, 
regulamenta a execução das medidas destina-
das ao adolescente, em razão de ato infracio-
nal, altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de 
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ÀS 20 HORAS E 02 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antônio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb

julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras provi-
dências; tendo parecer da Comissão Especial, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação deste e 
do de nº 4.450/08, apensado, com substitutivo 
(Relatora: Dep. Rita Camata). 

Tendo apensado o PL nº 4.450/07. 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA  

A CONSTITUIÇÃO Nº 413-B, DE 2005 
(Do Sr. Antonio Carlos Biscaia e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 413-A, 
de 2005, que altera o § 6º do art. 226 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre o 
divórcio (PEC nº 22/99). 

3 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO N° 277-B, DE 2008 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro 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 Desvincu-
lação de Receitas da União incidente sobre 
os recursos destinados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 
212 da Constituição Federal; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 538/06, 577/06, 47/07, 267/08 e 416/01, 
apensadas (Relator: Dep. Tadeu Filippelli); e 
da Comissão Especial pela aprovação des-
ta, e das de nºs 538/06 e 267/08, apensadas, 
com substitutivo, e pela rejeição das de nºs 
416/01, 577/06 e 47/07, apensadas (Relator: 
Dep. Rogério Marinho).

Tendo apensada a PEC nº 416/01 
(538/06, 577/06, 47/07 e 267/08).

(Encerra-se a sessão às 20h1).

Ata da 133ª Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 2 de junho de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Marco Maia,  
1º Vice-Presidente; Arnaldo Faria de Sá,  

§ 2º do art. 18 do Regimento Interno
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Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 14

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM

Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Guimarães PT
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: 19

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 20

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb

Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 35
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Aracely de Paula PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
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
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 39

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
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Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
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 PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 61

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
José Edmar PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
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
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
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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 PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
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
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL

Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 443 
Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Faço uma 

consulta aos Srs. Líderes e a todo o Plenário.
Se houver acordo, votamos o segundo turno do 

“divórcio”. Portanto, invertemos a pauta.
 O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Primeiro o do divórcio, Sr. 
Presidente. Primeiro item da pauta: o divórcio. Até por-
que não há encaminhamento algum a ser feito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois é. É 
no que estou pensando.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – É o próprio processo 
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estão to-
dos de acordo? (Pausa.)

Em seguida, a proposta da Deputada Rita Ca-
mata.



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25759 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
PMDB está de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 15

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 6

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

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
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Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
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: 19

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb

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
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
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Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
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 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 41

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
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Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 

Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 61

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
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Chico Abreu PR 
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 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
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 PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 438 Senho-
res Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-
se à votação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1:
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PROPOSTA DE EMENDA  
A CONSTITUIÇÃO Nº 413-B, DE 2005 
(Do Sr. Antonio Carlos Biscaia e Outros)

 Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 413-A, 
de 2005, que altera o § 6º do art. 226 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre o 
divórcio (PEC nº 22/99).

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos para falar contra a matéria.

Para falar contra a matéria, Deputado Luiz Car-
los Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a maior instituição da humanidade é a família. 
Aqueles que são cristãos, aqueles que têm espírito 
religioso entendem a família como a estrutura básica 
da civilização humana. O mundo moderno, aqueles 
que se acham muito progressistas, contempla a famí-
lia com desdém: casa e descasa, casa e descasa. A 
questão do divórcio já foi decidida há muitos anos. O 
que se pretende aqui é liberação geral: casa e desca-
sa, casa e descasa.

Onde nos encontramos hoje no Brasil? Deverí-
amos estimular os jovens à união. Quanta alegria na 
festa do casamento: todo o preparo do noivado, das 
bodas. De repente, 2 ou 3 meses depois, o casamento 
não deu certo.

O texto constitucional de hoje contém pelo menos 
um pouco – um pouquinho – de endurecimento. Com 
muita sabedoria e propriedade, o legislador constitucio-
nal colocou esse texto lá. Agora, estamos num tempo 
“moderninho”: os filhos não são importantes; o que é 
importante é dar alforria aos pais para que se casem 
novamente – totalmente livres. 

Não sou quadrado, não sou careta. Só estou 
querendo dizer que nós, Congressistas brasileiros, 
precisamos olhar a família com carinho, com amor. 
Milhares de jovens poderiam ter a oportunidade de 
se reconciliar, de voltarem. Não! A ideia do legislador 
contemporâneo, neste momento, é a de liberar tudo. 
Cria facilidades: “Troca de camisa, meu filho; troca de 
mulher, troca de homem; casa novamente; descasa, 
casa”. É esse o teor. É isso que está em discussão. 
“Não! Estamos num tempo de modernidade, tem de 
agilizar. Chega de burocracia”. E a família? A família 
é a maior invenção de Deus, é uma criação divina. Eu 
acredito na criação divina da família.

Eu voto contra este texto e não sou um homem 
quadrado. Sou moderno.

Contém hoje a legislação brasileira artigos im-
portantes. É uma legislação importante na proteção 

da família, do casamento. Existe o divórcio. O que es-
tamos querendo fazer aqui hoje? Um pouco de graça 
com aquelas pessoas que não têm a responsabilida-
de do matrimônio. É claro que desejamos um mundo 
ideal em que haja felicidade, amor. Eu entendo. Eu 
sei que há desavenças, desencontros, problemas no 
casamento. Mas outros tantos, com filhos recém-nas-
cidos, de repente, por causa de uma besteira, de um 
problema: “Separa, filho; passa lá, já faz o divórcio e 
pega o seu papel; se não der, casa novamente”. Tro-
ca de roupa todos os dias; casa e descasa todos os 
dias. Pelo menos, a legislação atual tem uma regra, 
uma pequena regra. Aqui, não: o Congresso brasileiro 
quer liberar tudo!

Eu não assumo essa responsabilidade. Por isso, 
não dou o voto a esta emenda constitucional desne-
cessária, que não vai acrescentar nada, que não vai 
construir o País, que não vai melhorar o casamento. 
Se fosse uma emenda neste sentido: “Estamos dando 
condições para que o casamento se estabeleça”... Mas 
estamos querendo criar regra de exceção para uma 
minoria que quer descasar e casar toda hora, como 
num filme americano, em que se casa e descasa.

Aí é o americanismo, viu? Você que está olhando 
para mim e rindo está dando uma de americano. Casa-
se e descasa-se, como nos filmes americanos – fica 
bacana; depois, toma-se uma Coca-Cola.

Sou contra esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

contra, Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é claro que, quando se fala de casamento, podemos 
invocar argumentos de natureza religiosa. Não é isso 
que pretendo fazer aqui.

Sabe-se que o divórcio é uma realidade esta-
belecida na legislação civil por força de disposição 
constitucional. No entanto, o que tem vigência na le-
gislação brasileira atualmente pode-se dizer que seja 
uma espécie de salvaguarda, um período de reflexão 
sobre o ato de desfazer o casamento, um período que 
permita ao casal pensar, ainda que tenha de pensar 
maduramente, marido e mulher já separados do con-
vívio, a respeito do futuro e, principalmente, a respeito 
daqueles que têm de ser efetivamente mais protegidos 
quando ocorre a dissolução, o afastamento: os filhos 
pequenos, ou seja, as crianças. Essas é que merecem 
a maior proteção do Estado, a maior proteção da lei.

O dispositivo da separação judicial, que é, de 
certa forma, uma quarentena, uma salvaguarda, é de 
molde a permitir esse período de reflexão, é de molde 
a permitir que o casal, que marido e mulher, ainda que 
estejam separados, possam reavaliar as suas posições. 
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Muitas vezes, a decisão do divórcio é tomada no calor 
de certos acontecimentos, é tomada, por exemplo, no 
calor de um fato grave que comprometa a relação do 
casal, no calor de uma briga, de uma ofensa, que pode 
ser reavaliada, pensada, principalmente em havendo 
filhos pequenos, se o casal se dispuser a examinar o 
seu projeto de vida futuro, levando em consideração 
não apenas, egoisticamente, os seus interesses, mas, 
sim, os interesses dos filhos.

É fato sabido também que nem sempre a decisão 
de romper o casamento se dá porque já há um proje-
to de reconstruir a vida com outra pessoa. Há muitos 
casos em que a ruptura ocorre, e a decisão de se unir 
a outra pessoa, em termos civis, demora a acontecer. 
É claro que, em termos religiosos, sob a lei canônica, 
isso não é possível. Mas, sob a lei civil, é.

Muito bem. Também nesses casos, muitas ve-
zes, o tempo para refletir pode salvar uma família. O 
importante de tudo, o ponto mais crucial da legislação 
constitucional, no que toca à família, e da legislação 
infraconstitucional civil, é exatamente preservar aquele 
grupo familiar, evitar que ele se fragmente, evitar os 
sabidos danos psicológicos – que nós podemos tam-
bém entender, como os espirituais – não só àqueles 
que se separam, mas principalmente à prole, princi-
palmente às crianças, quando existem ainda os filhos 
pequenos na relação conjugal.

De modo que o atual dispositivo não é mau. Ele 
foi obtido por um longo processo legislativo. Quem aqui 
não se lembra da luta do saudoso Senador Nelson 
Carneiro por obter a emenda do divórcio? Certamente 
todos se lembram. E os que defendem o Estado laico 
evidentemente aplaudem esse processo histórico. O 
Estado não é tão laico assim, se nós nos lembrarmos 
que a Constituição da República, a Constituição Ci-
dadã, foi feita, foi adotada sob a proteção de Deus. Lá 
está escrito. Se nós nos lembrarmos que ela prevê o 
ensino religioso, se nós nos lembrarmos que a lei civil 
prevê o efeito civil do casamento religioso, vamos ve-
rificar que o Estado não é tão laico assim.

Então, o dispositivo atual é prudente, é um dis-
positivo que avançou com o tempo. Vamos admitir o 
avanço da legislação civil. Eu não estou me lastreando 
em argumentos religiosos, mas o atual dispositivo, a 
atual disposição constitucional, é boa. É boa porque 
ela dá uma chance à família; ela dá uma oportunidade 
à reintegração da família; ela dá uma oportunidade à 
retomada da felicidade de um casal e de seus filhos.

Por isso, voto contra e recomendo o voto contra 
esta proposta de emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Pastor Pedro Ribeiro, para falar contra.

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (Bloco/PMDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o meu discurso não será tão diferen-
te dos 2 discursos feitos pelos nobres Deputado Luiz 
Carlos Hauly e Paes de Lira, que me antecederam, 
porque eu não teria outro caminho a seguir senão o de 
conclamar esta Casa, conclamar os pais de família, as 
mães, os avôs, as avós, aqueles que têm família, que 
têm prestado um serviço significativo a toda a Nação, 
para um momento de reflexão nesta hora.

Quem sabe, Sr. Presidente, alguns dos Deputa-
dos que estão neste plenário não estejam bem ciosos 
daquilo que vamos fazer? Quem sabe alguns dos que 
estão aqui não tenham lido esta PEC, não tenham-se 
debruçado sobre a intenção deste projeto? Quem sabe 
alguns aqui presentes não tenham ainda refletido sobre 
o que estamos fazendo aqui nesta noite?

Por isso, Sr. Presidente, venho para declarar 
meu voto “não”, ao mesmo tempo em que convoco, 
peço, conclamo, alerto, chamo aqueles que querem o 
melhor para esta Nação, para dizer que basta o que 
já foi feito. 

Evocaram aqui o nome de Nelson Carneiro. Lem-
bram-se do tempo que ele passou trabalhando, da luta 
que encetou para que chegasse um dia esta Nação 
a descer até esta condição de aprovar o divórcio? Foi 
uma luta dura, foi uma luta penosa, foi uma luta de-
morada, foi uma luta difícil. Houve muito arrazoado 
legal e reflexões sobre a situação em que marchava 
a sociedade.

Hoje, com as leis que estão vigendo, os casais 
já podem se separar. Quando se separam, se a sepa-
ração é legal, instituída, eles têm 1 ano para meditar, 
têm 1 ano para refletir, têm 1 ano para voltar a dialo-
gar, têm 1 ano para se juntar com os filhos e meditar 
se, de fato, foi uma boa ação separar, destruir, desfa-
zer aquele lar.

Lembrem-se de que a primeira votação já acon-
teceu. Ganhou a maioria, dizendo “sim”. Mas eu con-
clamo todos para que invertamos o que foi feito na 
semana passada. No lugar de “sim”, vote “não”, por-
que, se votar “sim”, estará tirando a chance de pais e 
mães voltarem a se reconciliar, redescobrirem aquele 
amor que foi tão belo; como dizia Luiz Carlos Hauly, 
aquela festa dos primeiros anos. Tira-se dos filhos que 
conviveram com os pais e que gozaram da alegria da 
família a possibilidade de outra vez terem a chance de 
compartilhar esse lar abençoado por Deus.

A Bíblia Sagrada diz: “Honrado entre todos seja 
o matrimônio”. Nós estamos falando em casais divor-
ciados, mas eles são factíveis – há possibilidade de 
reconciliação. Não tiremos, prezados companheiros, 
senhoras e senhores, essa chance da família brasileira 
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de ter o prazer de se ver acrescida e fortalecida por 
reconciliações que vão reestruturar lares. 

Então, eu peço a atenção desta Casa, dos que 
estão aqui nesta noite, pois, se votarem “sim”, estarão 
dizendo que o casal separado legalmente há 1 ano, 
que tinha de esperar 1 ano para refletir, se se sepa-
rarem amanhã, depois de amanhã já estarão indo ao 
divórcio. Será que traz alegria a destruição da família, 
a destruição do lar, a separação definitiva, o pai e a 
mãe se separando e casando de novo? Será que não 
devemos dar à Nação brasileira a chance da reconci-
liação, do reencontro, do amor restabelecido?

Conclamo esta Casa pelo direito da família que 
está sendo solapado com o esforço do divórcio. A fa-
mília está sendo solapada com o descaso dos pais e 
das mães que não conversam mais com seus filhos. 
Dizendo “não”, vamos dar à sociedade a chance da 
reconciliação e da paz em nossos lares.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero co-
municar ao Plenário que teremos 2 votações nominais, 
porque, além da matéria principal, há uma emenda su-
pressiva que comportará também votação nominal.

Inscreveu-se para falar a favor o Deputado Enio 
Bacci, a quem concedo a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa 
proposta de emenda constitucional surgiu em 1999, 
diante de uma realidade de fato: milhares de brasileiros 
tinham de gastar 2 vezes para legalizar uma realidade; 
tinham de entrar com um processo de separação e, 
depois de 1 ano, entrar com um novo processo judicial, 
que é o processo de divórcio.

Na prática, outros milhares de brasileiros tinham 
de provar que estavam há 2 anos separados de fato 
para poder pedir o divórcio. Então, forjavam depoimen-
tos de testemunhas, que iam ao juiz dizer que aquele 
casal estava separado há 2 anos.

Portanto, esta proposta, Sras. e Srs. Deputados – 
que apresentamos em 1999 e que foi aprimorada pelos 
Deputados Antonio Carlos Biscaia e Sérgio Barradas 
Carneiro e por toda a Comissão, que discutiu por me-
ses e meses esta questão -, vem beneficiar milhares 
de brasileiros que estão vivendo na clandestinidade 
matrimonial; brasileiros que se separaram, que não 
tinham mais uma convivência e que formaram uma 
nova família. São milhares de crianças nascidas deste 
novo casamento que querem ter um pai e uma mãe 
casados e não vivendo na ilegalidade.

Portanto, esta proposta de emenda constitucio-
nal – que terá ampla maioria de votos pelo “sim”, não 
tenho dúvidas, respeitando as opiniões divergentes 
– vem ao encontro do que a família precisa: poder 

conseguir formar uma nova família e dar aos filhos a 
oportunidade de ter pais casados.

É claro que, eventualmente, um casal que não 
dá certo, que se divorcia, não fica condenado a não 
se unir mais em função do divórcio; ele pode, no dia 
seguinte, unir-se de novo. O divórcio é uma forma de 
reduzir gastos, porque não há necessidade de fazer o 
processo de separação antecipado. Vai ajudar a desa-
fogar a Justiça e dará liberdade a homens e mulheres 
deste País, de legalizarem a sua família, de viabiliza-
rem um casamento para que aquela convivência passe 
a ser legal, depois de um período em que não houve 
mais convergência de opiniões de um casal, quando 
não dá certo.

O voto pelo “sim” é um voto que dá oportunidade 
às pessoas – 400 mil brasileiros serão beneficiados -, 
que, neste primeiro momento, poderão legalizar a sua 
situação. Por outro lado, não tira de nenhum cristão – e 
aqui todos somos cristãos – a oportunidade de decidir. 
Se não quiser o divórcio, não faz o divórcio; e, se o fi-
zer, pode a qualquer momento retornar a viver sob o 
mesmo teto com a esposa ou com o marido.

Portanto, não me vou alongar porque creio que 
esta votação já tem, a exemplo do primeiro turno, gran-
de possibilidade de aprovação. Sem dúvida, depois 
de 10 anos de tramitação, daremos aos brasileiros a 
oportunidade de, com liberdade, formar uma nova fa-
mília e legalizá-la.

Peço o voto “sim”, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 

a favor, Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, queria 
cumprimentar inicialmente meus 2 colegas de bancada 
– Deputado Biscaia e Deputado Sérgio Carneiro – por 
tomarem uma iniciativa que ajusta a Constituição a um 
processo democrático, dentro da visão do conceito cor-
reto de família, que é a felicidade humana, é a felicidade 
do ser humano. A supremacia do ser humano tem de 
ser pautada por relações fraternais, por relações de-
mocráticas, por relações livres de qualquer manto, de 
qualquer tipo de fundamentalismo ou de qualquer tipo 
de vinculação ortodoxa entre a religião e o Estado.

Um dos maiores teóricos, ao tratar da religião, 
disse que a religião é a lei da consciência. Quando a 
religião deixa de ser a lei da consciência, para virar a 
lei do Estado... A humanidade conhece essa história.

Por isso, quando nós estamos aqui discutindo 
uma PEC que foi amplamente majoritária no primeiro 
turno – e esperamos que seja amplamente majoritária 
no segundo turno -, é uma visão democrática, é uma 
visão humanista, é uma visão de respeito ao pluralis-
mo religioso, é uma visão republicana da relação entre 
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a religião e o Estado. E é uma PEC que, ao tratar da 
questão da família, busca respeitar, fundamentalmente, 
os preceitos e os pressupostos das relações humanas, 
daquilo que a lei tem de garantir. 

Uma burocratização, uma dificuldade, quando 
homem e mulher não têm uma convivência familiar, 
não têm sentido. Por isso, a Constituição de 1988 es-
tabeleceu o princípio da união estável – após 5 anos, 
homem e mulher podem constituir uma relação de 
família, uma relação de repartição de bens, uma rela-
ção de herança.

Por isso, esta PEC está em sintonia com a visão 
democrática do Estado e com a visão humanista da 
família, do ser humano – ser humano enquanto tota-
lidade, ser humano enquanto uma relação autêntica 
entre homem e mulher. Não é uma lei que vai impor 
ao homem e à mulher uma relação forçada, uma rela-
ção de constrangimento, uma relação de imposição. 
A lei tem de estabelecer uma relação de respeito mú-
tuo, uma relação de felicidade, uma relação em que 
os seres humanos se respeitem, sem discriminação 
e sem imposição de determinada concepção de mun-
do e de vida.

Sr. Presidente, quero mais uma vez me congra-
tular com esta iniciativa, dos Deputados que apresen-
taram esta emenda e que vamos votar no segundo 
turno. Defendo o voto “sim” a esta emenda e não po-
deria deixar de dizer que eu respeito tanto as igrejas 
quanto as religiões. E digo que a religião é profunda-
mente respeitada, porque ela é a lei da consciência, 
ela é a lei do interior, ela é a lei da crença, ela é a lei 
que diz respeito à adesão a uma crença. 

Vamos votar “sim” a esta emenda constitucio-
nal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerra-
da a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Declaro 
prejudicado o seguinte requerimento:

“Sr. Presidente, Requeremos, nos ter-
mos do artigo 117, inciso XI, do Regimento 
da Câmara dos Deputados, o encerramento 
da discussão da PEC 413/05.

Sala das Sessões,. –  Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar a emenda. Aliás, o segundo turno.

Mas, antes, para encaminhar contra a matéria, 
com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Vamos ao texto constitucional, 
Sr. Presidente: 

“Capítulo VII

Da Família, da Criança, do Adolescente 
e do Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade, 
tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a ce-
lebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito 
civil, nos termos da lei. 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e 
a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente 
pelo homem e pela mulher”. 

E, no § 6º, que é o motivo da mudança, 
eles querem fazer a troca de roupa, a troca 
de camisa.

“§ 6º O casamento civil pode ser dissol-
vido pelo divórcio, após prévia separação judi-
cial por mais de um ano nos casos expressos 
em lei, ou comprovada separação de fato por 
mais de dois anos”.

Se as Excelências querem mexer no texto cons-
titucional, por que não fazem uma lei e regulamentam 
a matéria? Criam um mecanismo de facilidade. Não. 
Querem mexer na Constituição, querem mexer na fa-
mília, acabar com o que resta. Falam: “Jovens do Bra-
sil, o Deputado brasileiro quer criar facilidades. Você 
não gostou da cara da sua mulher? Troca de mulher 
amanhã. Você, menina, minha filha, não gostou do seu 
marido? Troca de marido”. Essa é a mensagem.

Não é a questão do texto. Vamos perder o tempo 
da Nação brasileira para alterar o texto? “Mas há 400 
mil pessoas nessa situação”. Nós temos 50, 60 milhões 
de famílias. Nós temos de pensar na integridade da 
família brasileira. Como eu disse antes, a família é a 
maior criação de Deus. Para aqueles que não acreditam 
eu digo que acredito na concepção divina. A família é 
sagrada, é a base da civilização!

Estamos dando esta mensagem: “Crianças com 
18, 19, 20 anos, casem. Não deu certo? Separem. Nós 
estamos mudando a legislação”. Fica tudo muito fácil, 
muito tranquilo. É isso!

Já existe o mínimo de regra: o divórcio já existe; 
a separação já existe. O que estão querendo é o “li-
berou geral”. Essa é a proposta. Se quisessem fazer 
um mecanismo simples de solução desse problema 
colocado... Não, ele disse: “É o problema monetário”. 
Ora, a família, meu pai e minha mãe... Eu me lembro 
bem das famílias que criaram este País, dos pioneiros 
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que, durante todo o último século, principalmente no 
começo, colonizaram este País. Foi na base da estru-
tura familiar que se criaram as cidades, que se desen-
volveu o interior do Brasil.

Eu voto contra esta PEC. Acredito que realmente 
é para mostrar a desnecessidade de mexer na Consti-
tuição. Querem melhorar? Façam uma lei complementar 
regulamentando a matéria, mas não mexam naquilo 
que o Constituinte de 1988 já estabeleceu.

As Excelências aqui, os colegas, são liberais. 
“Você é quadrado! Você é retrógrado”, eu ouvi ali atrás. 
Não, senhor! Eu me entendo como um homem moder-
no, plural, dentro de uma sociedade diversa. Não! Nós 
queremos a estrutura da família.

É claro que há problemas na minha família. Mas 
eu quero que haja um obstáculo, que em 2 ou 3 anos 
ainda haja oportunidade de voltar com a mulher, com 
o marido, para a garantia dos filhos, com legítimos 
pais e mães. Se não, vamos viver um verdadeiro filme 
americano: pai de um lado; mãe de outro.

Assim, nós nos diferenciamos das outras civiliza-
ções. O Brasil é a civilização do amor. Este é um País 
cristão. É a civilização do amor!

Somos contra esta PEC.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar a favor da matéria, Deputado Antonio Car-
los Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero manifes-
tar, em primeiro lugar, que defendo o casamento como 
a instituição básica da sociedade, evidentemente. O 
casamento sustentado no amor entre os cônjuges. 
Esta é uma questão básica: o amor entre os cônjuges 
transmitindo aos filhos princípios, valores, condutas, a 
educação nessa sociedade conjugal. Eu defendo essa 
sociedade conjugal.

Por que esta proposta de emenda constitucional, 
à qual vamos votar favoravelmente? Quando o Cons-
tituinte, em 1988, aprovou o texto, instituiu o divórcio, 
que já estava previsto anteriormente, por legislação, 
a partir do Deputado Nelson Carneiro, estabelecendo 
que o divórcio seria concedido após 1 ano de separa-
ção judicial – convertida em divórcio – ou 2 anos de 
separação de fato. Eram regras que criavam dificul-
dades na prática, todos nós sabemos, e muitas vezes 
ensejavam fraudes: as pessoas se separavam hoje, 
entravam na Justiça dizendo que estavam separadas 
há 2 anos e meio, apresentavam testemunhas, que 
prestavam falsos depoimentos, e juntavam documen-
tos para tentar suprir.

Nós queremos acabar com a fraude. Nós quere-
mos que o divórcio seja concedido quando os cônju-
ges livremente deliberarem que a sociedade conjugal 

chegou a seu fim. Se quiserem, depois, se reconciliar, 
é possível um novo casamento. Por que não? Então, 
os argumentos aí não devem ser acolhidos.

Volto a insistir: como católico e praticante, defendo 
o casamento como base da sociedade, o casamento 
sustentado no amor. Esta é uma proposta de emenda 
constitucional que vai ao encontro daquele que é o 
sentimento da sociedade. Portanto, é muito importante 
que seja aprovada.

Houve contribuição dos Deputados Enio Bacci 
e Sérgio Barradas Carneiro e minha também, através 
da proposta de emenda constitucional que conduzi, 
obtendo o apoio de Parlamentares desta Casa.

Vamos aprová-la, Sr. Presidente, em segundo 
turno.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu peço 
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário e 
àqueles que não estiverem aqui que venham. Temos 
2 votações nominais de propostas de emenda cons-
titucional.

Para encaminhar contrariamente à matéria, De-
putado Bispo Gê Tenuta.

O SR. BISPO GÊ TENUTA (DEM-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, prin-
cipalmente Sras. Deputadas, temos aqui uma visão 
materialista e, infelizmente, machista, porque, quando 
tratamos de uma lei, não podemos pensar somente 
naquilo que é feito financeiramente, materialmente, 
principalmente quando lidamos com vidas. Num país 
como o nosso, no qual 20% das famílias já são dirigi-
das por mulheres, estamos facilitando a destruição de 
mais 20%, 30% ou 40% dessas mulheres.

Já pararam para pensar nessa lei aprovada? Hoje 
eu decido me divorciar e não dou um tempo para a 
mulher envolvida. A mulher tem sentimentos diferen-
tes dos sentimentos dos homens. Os homens, na sua 
lógica humana, muitas vezes passam por valores que 
são muito importantes: valores de uma mulher que 
durante 1 ano pode assimilar a situação e fazer com 
que os filhos a assimilem também.

A questão passa de simplesmente deixar o tempo 
de 1 ano; é muito mais do que isso: é o preparo, é a 
transformação de uma família, que pode ser recons-
truída ou não. E, se não for reconstruída, pelo menos 
o sofrimento daquela mulher vai ser atenuado, até que 
ela possa se conscientizar definitivamente de que algo 
que planejou durante anos e que viveu por mais alguns 
anos não vai cessar imediatamente. Que ela fique de 
um lado com os filhos.

Para o homem, que obviamente nós conhecemos 
– como homem, sei muitas vezes o que acontece, pelo 
seu sentimento muito mais físico do que emocional -, 
tomar uma decisão de um dia para o outro é fácil. Mas 
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e as mulheres? E as vidas? E os filhos? Como ficam 
numa situação dessa?

Então, acho que a lei, da forma como está hoje, 
é compatível principalmente com a realidade deste 
País. Vemos as crises atingindo os casamentos: são 
problemas financeiros, estruturais, e não problemas 
afetivos. Qual é a consequência desses problemas 
financeiros? Eles geram problemas afetivos. Se não 
tomarmos conta, vai haver uma destruição muito maior 
e um futuro aterrorizante.

Sou contra esta PEC. Peço às mulheres e tam-
bém aos homens que reflitam, para não tomarem uma 
posição que possa destruir a família brasileira, mais 
do que já está sendo destruída.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar a favor, Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, apenas o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação:
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
ouvir os Srs. Líderes. Os Srs. Líderes vão orientar as 
bancadas? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro encaminhar pelo PSC porque acho que esta PEC 
está, na verdade, contribuindo para a morte súbita do 
matrimônio, do casamento. Por essa razão, o PSC 
vota “não”.

Mas quero também que se registre o meu voto 
em separado, porque acho que podemos continuar 
do jeito em que estamos, dando mais uma chance à 
família, ao casamento, ao matrimônio.

Portanto, o nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O voto 

do PSC é “não”.
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV, 
por divergências, libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Libera a 
bancada.

Como vota o PTB?
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vai liberar a sua bancada. 

No entanto, eu gostaria de dizer do nosso po-
sicionamento para com o texto que ora está sendo 
apresentado à Casa, texto esse que remete para a 
forma da lei. Aliás, estávamos conversando com al-
guns Deputados. Hoje, o Código Civil estabelece, da 
mesma forma, esse prazo regimental. Ao tirarmos da 
Constituição, entendemos que ele permanece no Có-
digo Civil. Ou seja, a lei aqui especificada, lei posterior, 
infraconstitucional, ainda estabelecerá novo prazo. A 
formalidade não vem simplesmente para que se limi-
te o tempo. Ela vem para que haja pensamentos para 
um novo casamento. Hoje, aqueles que se divorciam 
esperam o tempo dos proclamas. Há um prazo esta-
belecido. E nós estamos querendo, através dessa lei, 
acabar com esses prazos, para que, imediatamente 
após a separação, haja o divórcio. 

Quero registrar aqui meu voto pessoal contrá-
rio a esta PEC, mas, como no PTB há pluralidade de 

pensamentos, nós estamos liberando a bancada para 
esta votação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
está liberando a bancada.

PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT encaminha o voto 
“sim” e parabeniza o Deputado Enio Bacci pela inicia-
tiva original. Sem dúvida, esta PEC é um avanço nas 
relações jurídicas do País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito em-
bora eu tenha posição contrária, atendendo ao pedido 
de cada Deputado e tendo em vista que cada um tem 
o seu ponto de vista sobre a matéria, o Partido Pro-
gressista libera a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP li-
bera a bancada. 

PR?
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR tem 
a visão de que, independentemente de religião, seja 
católica, seja evangélica, seja islâmica, seja budista, 
essa lei já existe. Nós estamos simplesmente desburo-
cratizando, facilitando. E não vai ser votando contraria-
mente a essa lei que vão acontecer menos divórcios, 
menos separações. A lei não tem a ver com a questão 
do matrimônio. Os filhos do casal serão sempre filhos, 
os netos serão sempre netos do casal, os bisnetos se-
rão sempre bisnetos do casal. O PR entende que a lei 
facilita a questão da desburocratização. 

A bancada do PR vota favoravelmente. Vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bloco 
PSB?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as leis são 
feitas para normatizar o comportamento da sociedade, 
e esse comportamento já existe na sociedade. Entre-
tanto, o bloco, por seu tipo de constituição, não chegou 
a um acordo absoluto e libera sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-
cratas.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
Constituição de 1988 houve importante avanço nessa 
questão, e a sociedade brasileira vem convivendo com 
essa regra sem nenhum grande conflito. Aliás, tem sido 
muito pacífico o enfrentamento dessa questão pelas 
famílias brasileiras.

A matéria é questão de foro íntimo de cada Sr. De-
putado e de cada Sra. Deputada. Como nosso partido 
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é democrata, vai liberar sua bancada, para que o voto 
seja uma decisão individual. No meu caso, em particu-
lar, tenho posição contrária e votarei contrariamente, 
em defesa dos princípios nos quais acredito. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
como vota?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendo que 
estamos tratando de matéria de direitos individuais, 
direitos civis, direitos humanos, numa república demo-
crática, num Estado laico, em que a escolha tem que 
ser feita pelas pessoas que querem ou não conviver. 
É um direito das pessoas. O que existe hoje é a buro-
cratização. E nós não podemos confundir a questão 
religiosa com a questão dos direitos individuais e dos 
direitos civis. É um erro grave, inclusive coerção. Tra-
zer para debate, numa república, questões de ordem 
religiosa, atrapalha. 

Por isso, o PSOL é favorável a esta emenda que 
leva o País a avançar na questão dos direitos civis, dos 
direitos individuais e da liberdade dos cidadãos. 

O PSOL vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta PEC é 
um avanço. Ela desconstitucionaliza definitivamente a 
matéria. Ela dá curso ao uso e ao costume que pôde 
consolidar-se com a instituição do divórcio no Brasil. 
Esta PEC melhora muito a vida das pessoas, que, por 
razões que lei nenhuma vai normatizar, se separam, 
se desentendem, mudam de posição. No mundo em 
que vivemos, às vezes essa mutabilidade é maior, às 
vezes é menor. Ao legislador não cabe ficar impondo 
restrições.

Concordo plenamente com o Deputado Luiz Car-
los Hauly sobre a importância da família, mas a família 
bem constituída, pactuada, que seja realmente uma 
família de satisfação, felicidade, prazer.

Portanto, a grande maioria da bancada do PSDB 
reafirma o voto do primeiro turno, o voto “sim”, sabendo 
que temos Parlamentares que não têm essa opção. 

O voto da bancada é “sim”, favorável à aprova-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “sim”. 

Democratas? (Pausa.) 
O Democratas já liberou a bancada.
PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero parabenizar o Deputado Enio 
Bacci, que tratou desse assunto em 1999. Destaco o 
papel que teve o Deputado Antonio Carlos Biscaia ao 

elaborar a PEC nº 413 em 2005 e o papel do Deputado 
Sérgio Carneiro ao retomar a PEC em 2007. 

A PEC nº 413, que estamos votando, idêntica 
à PEC apresentada em 2007, resolve o problema de 
milhares de famílias brasileiras que precisam ter a se-
paração desconstitucionalizada, facilitada, o que lhes 
permitirá regularizar outro casamento. Essa é uma 
realidade das famílias brasileiras.

Por isso, o PT orienta o voto “sim”.
Quero pedir aos Deputados da Casa – diversos 

partidos já liberaram suas bancadas – que aprovemos 
a PEC em segundo turno, para não termos um pro-
blema maior. Aqui não estamos instituindo o divórcio. 
Isso já está definido. Nós estamos facilitando a vida 
das famílias brasileiras.

Por isso, pedimos a todos os Deputados que 
votem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “sim”.

PMDB?
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do PMDB respeita a diversidade que há na 
sociedade. 

Entendemos que a desconstitucionalização da 
matéria em nada enfraquece a família. Ao contrário, a 
família é um embrião sólido e importante para a socie-
dade, e ela se constrói no amor, na responsabilidade 
e na solidariedade.

Portanto, o PMDB recomenda a confirmação 
do que fez no primeiro turno, o voto “sim” no segun-
do turno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “sim”.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR libera 
a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR li-
bera a bancada.

Solicito aos Srs. Deputados e Deputadas que 
tomem...

Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Governo registra 
“sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Registra 
“sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Srs. De-
putados, Sras. Deputadas, tomem seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está ini-
ciada a votação.
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 O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Trabalhista, PTC, é contra a matéria, porque nós 
entendemos que o percurso de 1 ano é o ideal para 
que os casais possam até se reconciliar e inclusive 
analisar a situação de como vão ficar os filhos.

Portanto, em defesa da família brasileira, nós 
votamos “não”.

 O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade para falar sobre o pronunciamento do 
Deputado Fernando Ferro quando mencionou a Se-
nadora Kátia Abreu. Eu só quero dizer que, por falta 
de conhecimento, S.Exa. disse que a Senadora está 
indicando alguém para trabalhar na EMBRAPA. S.Exa. 
desconhece a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. me 
permite só uma palavrinha? Peço ao Plenário que se 
conserve aqui. Temos mais uma votação nominal e 
mais um projeto a ser votado.

Queira desculpar-me e tenha a palavra.
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por total 

desconhecimento sobre o assunto e com a ânsia de 
atacar o nosso Líder, Ronaldo Caiado, com qualquer 
argumento, o Deputado Fernando Ferro utilizou-se 
do horário de seu partido para criticar indicação que, 
segundo o Parlamentar, teria sido feita pela Senadora 
Kátia Abreu ao Presidente da República.

Eu gostaria de informar ao Deputado Fernando 
Ferro que a indicação citada por S.Exa. partiu da Con-
federação Nacional da Agricultura – CNA, entidade que 
representa 1,7 milhão de produtores rurais, apartidária, 
que é presidida pela brilhante Senadora Kátia Abreu, 
atendendo a uma consulta pública da própria EMBRA-
PA, procedimento usual daquela empresa, que o De-
putado Fernando Ferro deveria conhecer. O indicado 
é um competente técnico com curriculum respeitado 
no Brasil e no exterior.

Portanto, nada de anormal em um país democrá-
tico uma entidade de representação de classe sugerir, 
durante consulta pública, o nome de um técnico para 
presidir uma empresa pública. Faltou ao Deputado Fer-
nando Ferro conhecimento sobre o assunto.

Não se trata de articulação política ou ingerência 
nas atribuições de escolha do Presidente da República. 
Trata-se de resposta a uma consulta pública.

A fala raivosa do Deputado Fernando Ferro é 
lamentável para os dias que vivemos. O Deputado 
Ferro, através de uma visão retrógrada, vê o País e o 
seu partido sempre em um embate, em guerra. Isso 
é muito ruim para a democracia. Portanto, informo ao 

nobre Deputado Fernando Ferro que, ao falar da Se-
nadora Kátia Abreu, primeiro, baixe o tom de voz, fale 
democraticamente, fale como cidadão do Parlamento 
e não queira ferir a imagem da grande mulher brasi-
leira, tocantinense que é, que representa uma das 
maiores instituições do agronegócio. Porque S.Exa. 
só faz as coisas com conhecimento, com técnica, que 
possam representar bem o País, e não tirar o direito 
de qualquer que seja o partido, de qualquer que seja 
o aliado do Governo.

É lamentável, Sr. Presidente, porque estamos em 
uma democracia e vivemos sob um governo democrá-
tico, o que não impede que uma entidade do porte da 
CNA faça uma sugestão ao Presidente da República, 
atendendo a uma consulta pública.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero falar sobre a apresentação de PECs. 

O art. 60 da Carta Magna define bem como uma 
proposta de emenda à Constituição deve ser apresen-
tada, desde o número mínimo de membros da Câma-
ra dos Deputados ou do Senado Federal necessário 
à sua tramitação. 

A PEC nº 367, de 2009, que trata da “re-reelei-
ção”, foi apresentada pelo Deputado Jackson Barreto. 
No momento em que foi apresentada, ao ser conferida 
pela Mesa, o que aconteceu? Não atingiu o número 
mínimo necessário. Ou seja, precisava de 171 assina-
turas e obteve 166. Com isso, não estamos discutindo 
aqui urgência de projeto de lei, de lei complementar, 
mas proposta de emenda constitucional. E, como tal, 
ela precisa ter rito próprio. Ou seja, ela não atendeu 
aos quesitos, foi arquivada. E, ao não atender aos 
quesitos, deve ser arquivada. 

Quanto ao recurso que foi apresentado aqui, ba-
seado no § 1º do art. 177, tudo bem. Pode contestar ou 
recorrer da decisão da Mesa. O que a Mesa não pode 
fazer é exatamente deixar que o autor da PEC possa 
reciclar as assinaturas. Reciclar assinatura. Apresentei 
uma PEC, ela não atingiu o número. Devolva-me aque-
las 166 assinaturas, e vou buscar mais 5 para reciclar 
as anteriores para apresentar novamente? Então, é 
um jogo de gato e rato. Não temos fim. Ou seja, as 
pessoas vão continuar eternamente com essa tese 
de ter a capacidade de reciclar assinaturas que foram 
dadas anteriormente.

Essa a questão de ordem que formulo a V.Exa. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Ronaldo Caiado, vou recolher a questão de ordem de 
V.Exa. para examiná-la com vagar, porque ela com-
porta meditação.

 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
perdemos o Prefeito Juarez Vicari, do Município de 
Maravilha, a Cidade das Crianças. Faleceu ontem nos-
so Prefeito. Nossa cidade está de luto. Era um grande 
líder! Por isso, cheguei tarde. 

Quero justificar que votei com o PMDB nas vo-
tações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado.

O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 
fui citado pelo Deputado Caiado e peço a V.Exa. o di-
reito de réplica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. tem 
a palavra não por ter recebido uma menção desairo-
sa, mas porque V.Exa. é o autor da emenda. Simples-
mente por isso. 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero apenas dizer ao Deputado Caiado que leia o 
Regimento Interno da Casa e por ele se oriente. 

É dever de Líder de bancada, pelo menos, co-
nhecer o Regimento da Casa.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ao iniciar-se o mês de 
junho, ainda permanecem inconclusos os entendimen-
tos referentes à reforma política, tema que, na última 
sexta, me trouxe a esta tribuna, a fim de advertir as 
Lideranças da proximidade do prazo para promoverem-
se as almejadas modificações, sempre citadas como 
indispensáveis, mas lamentavelmente procrastinadas, 
sem razões plausíveis que pudessem explicar o desin-
teresse aqui reinante sobre matéria de inquestionável 
relevância para partidos e respectivos candidatos.

Sabe-se que alentada proposição, elaborada 
por eminentes colegas, à frente o Deputado Ibsen Pi-
nheiro, estaria pronta e acabada para ser submetida 
ao crivo deste Plenário soberano, incluindo, além do 
financiamento público de campanha, a chamada lista 
fechada – esta contestada por algumas siglas, embo-
ra amplas guardassem conexão para a sua correta 
aplicabilidade.

O principio da anterioridade, prevista na Carta 
Magna, delimita o espaço de tempo do qual disporemos 
para executar a polêmica tarefa, tudo recomendado 
que, antes de 15 de julho, o autógrafo possa vir a ser 

encaminhado ao Senado Federal, em decorrência do 
bicameralismo imperante entre nós, na tradição repu-
blicana, observada pelas Leis Magnas promulgadas ao 
longo de nossa existência, desde o Império até hoje, 
excetuada, obviamente, a de 1937, na era getuliana, em 
consequência da supressão do Poder Legislativo.

Restringir, porém, a modificação apenas ao finan-
ciamento público seria frustrante para os segmentos 
conscientizados da opinião pública, sempre conhe-
cedores de um assunto presente nos noticiários e de 
ressonância ampla nas camadas mais esclarecidas e, 
por isso, fiéis parceiros do que aqui se desenrola, no 
quotidiano de nossas atividades tradicionais.

Se há compromisso dos Presidentes José Sar-
ney e Michel Temer para o Congresso deliberar sobre 
a sistemática eleitoral e partidária neste ano, não se 
deve cogitar de transferi-la para o pleito de 2014, como 
aqui já chegou a ser alvitrado por alguns de nossos 
eminentes pares.

A reforma política tornou-se imperativa na pre-
sente conjuntura, inadmitindo quaisquer delongas des-
propositadas e injustificáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Sérgio Barradas Carneiro, tem V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Não falei antes, Sr. Presidente, para colaborar com 
os colegas e agilizar as votações. Ouvi diversas opini-
ões sobre as PECs. Sou autor de uma delas e quero 
apenas dizer que sou católico e a favor do casamento. 
Meus pais fizeram bodas de ouro, creio sinceramente 
no casamento e acho que essa PEC equivocadamente 
ficou conhecida como a PEC do Divórcio. Na verdade, 
teria de ser conhecida como a PEC do Casamento, 
porque favorece o casamento.

Casamento não é papel e aliança, e sim uma co-
munhão de afetos, de propósitos, de vida em comum. 
Ninguém pode obrigar uma pessoa a conviver com 
outra. Então, o separado é uma figura jurídica impe-
dida de se casar. Ele vai engrossar as estatísticas da 
união estável, mas não ficará, obrigado, casado com 
ninguém. Ao passo que o divorciado pode casar-se 
inclusive com a pessoa com quem fora casado e da 
qual se separou. 

De forma que eu quero, respeitando tudo o que 
foi dito, dizer que a lei – aqui foi citada a lei – só pode-
rá ser modificada se for desconstitucionalizado esse 
assunto. Se não for mudada a Constituição, não po-
deremos mudar a lei. 

Aqui também foi dito das custas processuais. 
São 2 custas processuais, 2 honorários advocatícios. 
É o serviço do serventuário da Justiça, do juiz, são as 
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entranhas do amor levadas aos tribunais, aos estra-
nhos. Quando a pessoa se divorcia, a decisão já foi 
tomada. 

Peço aos companheiros compreensão. Que res-
peitem as convicções religiosas de todos – como eu 
tenho as minhas e sou a favor do casamento -, e pos-
samos facilitar a vida de cerca de 500 mil brasileiros 
que se separam por ano. Não somos nós que vamos 
obrigá-los a ficar casados. E não será uma lei dizen-
do que eles devam ficar casados que vai fazer com 
que eles fiquem casados. Se a lei não pode separar 
ninguém, a lei também não pode obrigar ninguém a 
ficar casado. 

Quando a pessoa vai se casar, ela diz aquele “sim” 
para a vida toda. Eu creio nisso. Eu creio que, quem 
se casa, casa para a vida toda. Mas, infelizmente, às 
vezes ocorre a separação. A essas pessoas estamos 
oferecendo um remédio, um remédio para algo que já 
aconteceu.

Eu peço, portanto, a compreensão e a reflexão 
aos colegas, porque nós votamos, e o Brasil aplaudiu. 
Vários editoriais e jornais deram seu apoio, a impren-
sa, enfim, aplaudiu a decisão da Câmara. Não vamos 
retroceder no dia de hoje. 

Muito obrigado pela atenção. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Srs. Deputados. Vou encerrar a votação. 
Venham logo ao plenário. 

Há 30 pessoas pedindo a palavra. Vou começar 
pelo Líder Daniel Almeida.

 O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Daniel Almeida tem a palavra. 

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB compreende a posição do Bloco, liberando a 
bancada, mas quero manifestar, em nome do PCdoB, 
nosso voto “sim” à matéria.

Sr. Presidente, a desconstitucionalização, como 
já foi dito aqui, fortalece a família. O perfil da família 
brasileira hoje é diferente do de alguns anos atrás, 
prevalecendo a liberdade, a possibilidade de mani-
festação tanto para as pessoas conviverem quanto 
para buscarem outros caminhos, outras alternativas e 
a constituição de nova família, na impossibilidade de 
convivência na primeira experiência. 

Portanto, a posição do PCdoB é o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Líder Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero aqui compreender a posição de alguns 
Deputados da bancada do PSB, que são contra essa 
proposta de emenda à Constituição.

Essa não é uma questão doutrinária ou partidária, 
mas o sentimento a favor dessa PEC é amplamente 
favorável na bancada do Partido Socialista Brasileiro, 
na bancada do PCdoB e de outros partidos, como foi 
expresso aqui e agora pelo Deputado Daniel Almeida. 
Até porque considero que deve ser de livre arbítrio do 
casal a decisão de continuar casado ou de promover 
o divórcio. 

Portanto, quero dizer que, respeitando a posição 
dos Parlamentares do PSB ou do Bloco que, porventura, 
sejam contrários a essa matéria, mas pelo fato de que 
a bancada majoritariamente é favorável a ela, solicito 
a permissão de V.Exa para modificar a orientação do 
Bloco no sentido do voto “sim”, de aprovação a essa 
proposta de emenda à Constituição.

 O SR. SANDES JÚNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido, o PP.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
ao plenário, Srs. Deputados. Vou encerrar a votação.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Indio da Costa.

O SR. INDIO DA COSTA (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, que-
ro deixar registrado que sou a favor da família.

Segundo, ao conversar com os Parlamentares 
no plenário, ouvi o argumento de que esse período é 
importante para o casal conversar, entender-se e ver 
se retoma o casamento. Mas isso não é verdade. Na 
realidade, nesse período de 2 anos, há uma enorme 
tensão entre o ex-marido e a ex-mulher, já separados, 
mas não divorciados. E sempre há a possibilidade, no 
caso de um casamento terminado efetivamente, de 
se voltar ao casamento. Não é preciso haver uma lei 
determinando que o sujeito tem que esperar 2 anos. 
E há muitos casos, não são poucos, de pressão, in-
clusive de chantagem da mulher sobre o homem e do 
homem sobre a mulher.

Ora, se isso é um caminho para a volta do casa-
mento, essa visão não é a minha. Na minha visão, há 
a separação, o divórcio, eles se separam efetivamente, 
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e aí, se quiserem casar de novo, que casem. Agora, 
é demais a Câmara dos Deputados querer regrar, os 
Parlamentares quererem regrar essa situação dessa 
forma.

Gostaria apenas de lembrar a quem ainda não 
votou ou a quem já votou, se quiser mudar de opinião, 
que não é por chantagem ou pressão que os casa-
mentos se mantêm.

Obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar V.Exa. e as mulheres da Casa pela posse 
hoje da nossa companheira do Democratas Deputada 
Nilmar Ruiz na Procuradoria da Mulher.

Também aproveito esta oportunidade para dar 
boas-vindas às mulheres que participarão, amanhã, de 
encontro político de mulheres em Brasília. Em nome da 
Primeira-Dama de Presidente Bernardes, Sra. Cristina 
Helena Sanches Barros; da Primeira-Dama e também 
Vereadora do Município de Taciba, Sra. Fúlvia Letícia; 
da Vereadora de Emilianópolis, Ércia; das Vereadoras 
de Caiuá, Sra. Sônia Helena e Sra. Norma Sueli, e da 
Vereadora de Guarantã, Sra. Nilza Barbosa, quero dar 
as boas-vindas a todas as líderes mulheres que estão 
em Brasília para o encontro de amanhã. Que elas, re-
almente, venham dar uma contribuição. 

Quero parabenizar a Deputada Nilmar Ruiz e to-
das as companheiras que hoje tomaram posse, numa 
decisão de V.Exa. de criar e implantar a Procuradoria 
da Mulher na Casa.

Parabéns, Presidente Michel Temer.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 

ao plenário, porque teremos mais uma votação nomi-
nal, em face de uma emenda supressiva.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Fernando Ferro tem a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
agradecer ao Deputado João Oliveira, do Tocantins, 
porque, de fato, ele confirmou a informação que eu 
tinha: a Senadora Kátia Abreu se esforça para indicar 
politicamente o Presidente da EMBRAPA.

Eu só quero estranhar essa atitude de ser uma 
Oposição dura, às vezes, até violenta ao Governo e, no 
entanto, participar de uma articulação para fazer parte 
do Governo. Isso me é estranho. Quando são aliados 
políticos nossos que fazem parte de uma indicação é 
dito que é a companheirada do PT quem indica. Estou 

vendo agora a companheirada do DEM indicando uma 
pessoa para um cargo na EMBRAPA. 

Espero que algum dia possa ter essa compe-
tência. Imaginem o que essa Senadora, que, na Opo-
sição, tem competência para indicar, não fez quando 
era Situação! É de se registrar sua capacidade de ser 
Oposição e, ao mesmo tempo, ter essa disposição de 
indicar cargos políticos no Governo ao qual ela faz 
oposição.

Eu só posso agradecer ao Deputado João Oli-
veira, porque ele confirmou a articulação da Senadora 
Kátia Abreu para participar do Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Wladimir Costa tem a palavra.

Convido os Srs. Deputados para que venham 
ao plenário.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com 
grande pesar que registro o brusco falecimento de um 
dos mais renomados cantores, jornalistas, radialistas, 
professores universitários do Estado do Pará. Trata-se 
do jornalista e radialista Walter Bandeira, homem de 
reputação ilibada que prestou relevante serviço ao 
Estado do Pará, homem de intelectualidade elevada 
ao quadrado, mas que, lamentavelmente, foi chamado 
por Deus e nos deixou hoje, enlutando todos os pro-
fissionais de comunicação, toda a esfera artística do 
Estado do Pará.

Walter Bandeira atuou como radialista na Rádio 
Rauland FM. Tive oportunidade de trabalhar com Wal-
ter Bandeira por 13 anos consecutivos. Era um grande 
companheiro, um profissional aplicado, proprietário de 
uma das mais belas vozes do rádio e um intérprete de 
altíssima qualidade. E cantava em diversos idiomas, 
um poliglota de alto nível.

Portanto, é com bastante tristeza e pesar que 
dizemos que todos nós, paraenses, estamos com os 
nossos corações enlutados, em virtude da perda irre-
parável de Walter Bandeira.

Muito obrigado.

 O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Pertenço à base do Governo e tenho 
votado todas as matérias do Governo. Assim como eu 
estão quase 80% desta Casa, com todas as votações 
favoráveis ao Governo.
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Há pouco, tive a notícia de que o Ministro da 
Agricultura liberaria a cada Parlamentar emendas no 
valor total de 600 mil reais. A maioria dos Parlamen-
tares tem votado aqui praticamente para ter o apoio 
do Governo Federal, para que sejam liberadas algu-
mas emendas.

Quero fazer um apelo, neste momento, aos Srs. 
Líderes do Governo: que conversem com o Presiden-
te Lula ou com quem de direito para trazer o mínimo 
de apoio aos Deputados que dão apoio ao Governo. 
Não é possível que um Deputado que trabalha há 3 
anos nesta Casa a favor do Governo chegue à sua 
base, prometa levar apoio a sua base, mas, até este 
momento, o Governo sequer olhou para o problema 
de cada Deputado. 

Ano que vem há eleição, Sr. Presidente, e nada 
temos a falar nas nossas bases por falta de conside-
ração até dos nossos Líderes, que não defendem o 
direito de quem está votando aqui matéria favorável 
ao povo e matéria até incoerente com a vontade do 
povo, para atender ao Governo Lula.

O apelo que faço aos Líderes do Governo é que 
honrem o compromisso de quem está apoiando a ban-
cada nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Alguém está votando? (Pausa.)
Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Resultado de votação: votaram “sim” 315 Srs. 

Parlamentares; votaram “não” 88 Srs. Parlamentares; 
abstiveram-se 5 Srs. Parlamentares.

APROVADA A PROPOSTA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 413/2005 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 

Início da votação: 02/06/2009 20:50

Encerramento da votação: 02/06/2009 21:11

Presidiram a Votação:

Michel Temer
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O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há mais 
um destaque supressivo que exige votação nominal, 
nos seguintes termos:

 
REQUERIMENTO DE DESTAQUE 

(BANCADA DO PT)

“Requeremos, nos termos do art. 161, II, do Re-
gimento Interno, destaque para votação em separado 
da expressão ‘na forma da lei’, constante do § 6º da 
redação dada ao artigo 226 da Constituição Federal, 
no Art. 1º do substitutivo apresentado à PEC nº 22/99, 
aprovado em primeiro turno.

Sala das Sessões, – Cândido Vaccarezza, Líder 
do PT; Brizola Neto, Líder do PDT; José Aníbal, Líder 
do PSDB; Ronaldo Caiado, Líder do DEM; Fernan-
do Coruja, Líder do PPS; Henrique Eduardo Alves, 
Líder do Bloco PMDB/PTC; Henrique Fontana, Líder 
do Governo; Mário Negromonte, Líder do PP; San-
dro Mabel, Líder do PR; Sarney Filho, Líder do PV; 
Ivan Valente, Líder do PSOL; Arnaldo Faria de Sá, 
Vice-Líder do PTB; Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder 
do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB; e Flávio Dino, Vice-
Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-
ção de bancada. Vamos orientar as bancadas.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC, Sr. Presidente, 
reafirma que continua votando “não”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, a supressão...

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Olhem aqui 
– V.Exa. ia alertar -: o voto “não” mantém a expressão. 
(Pausa.) Perdão. O “não” mantém a expressão.

O SR. FERNANDO CORUJA – O “não” retira.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Não, Sr. 

Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – O “não” retira a ex-

pressão.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Isso, Pre-

sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O “não” 
retira a expressão. 

V.Exa. quer retirar a expressão, Deputado?
O SR. MIRO TEIXEIRA – Quem quiser retirar a 

expressão vota “não”.
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS 

vota “não”.
Como vota o PV? (Pausa.) O PV quer retirar a 

expressão ou mantê-la? Se quiser retirar, vota “não”.
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PDT? (Pausa.)
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB vai votar “sim”, 
pela manutenção. Hoje, com essa queda da Consti-
tuição, fica valendo o Código Civil, que expressa exa-
tamente o que dispõe a Constituição. Queremos que 
seja mantido o prazo. Então, aqueles que votaram “não” 
anteriormente, votarão “sim” – aqueles que desejarem, 
é claro –, e o PTB libera a sua bancada. Perdão, mas 
quero aqui reafirmar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PTB 
libera a bancada. 

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, retirar o “na 
forma da lei” é garantir o que acabamos de aprovar 
de maneira plena. A lei pode até querer retroagir a um 
avanço, a uma conquista, a uma simplificação que co-
locamos no texto maior. Portanto, nosso voto é pela 
retirada. Portanto, “não”.

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC quer retificar o 
seu voto. Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Bloco PSB/PCdoB? Tem a palavra o Deputado 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pelos mesmos motivos pelos quais votamos “sim” na 
votação anterior e por entender que essa é uma ques-
tão de livre arbítrio do casal, votamos “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o Democratas?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Mantendo a orientação de 
liberação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PSDB?

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT, com 
a mesma fundamentação do voto ”sim”, recomenda 
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para que 
haja o avanço, Presidente, há que ser necessariamente 
“não” o voto do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – O PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PR?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR libera a bancada.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTC 
reafirma agora seu voto “sim” e solicita aos Deputados 
que façam uma reflexão para que possamos conservar 
esse bem maior do povo brasileiro, que é a família.

Por causa de 7 votos, perdemos na votação pas-
sada. Então, que façamos a reflexão. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Comis-
são de Direitos Humanos realizará amanhã, das 14h 
às 18h, seminário sobre o sistema carcerário. Nessa 
audiência, faremos um balanço das conclusões da 
CPI do Sistema Carcerário, de que V.Exa. também 
participou. Essa audiência é fundamental para que as 

conclusões da CPI não fiquem empoeiradas na buro-
cracia brasileira.

Da mesma forma, a Comissão de Direitos Hu-
manos decidiu fazer uma caravana carcerária para 
verificar, nos principais Estados, a situação dos pre-
sídios visitados pela CPI. Nos dias 14, 15 e 16, esta-
remos no Espírito Santo para verificar a situação dos 
contêineres; nos dias 9 e 10, iremos ao presídio de 
Charqueadas, em Porto Alegre, para visitar o preso 
Mario Barreiro, ex-agente secreto uruguaio que tem 
revelado que o ex-Presidente João Goulart teria sido 
assassinado mediante veneno.

Queremos convidar V.Exa., inclusive, para ama-
nhã, das 14h às 18h, participar, na Comissão de Direi-
tos Humanos, desse seminário, importante não apenas 
para quem está cumprindo pena, mas, sobretudo, para 
a segurança brasileira. Enquanto não tratarmos de for-
ma decente o sistema carcerário, a segurança nacional 
terá prejuízo, e todos correremos riscos.

Deixo, portanto, o convite. 

Durante o discurso do Sr. Domingos Du-
tra, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) – 
Só quero alertar o Plenário de que teremos mais um 
projeto em votação. Apesar de ser projeto de lei or-
dinária, pode ocorrer pedido de verificação. Então, 
é importante que todos percebam que pode ocorrer 
nova verificação.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) – Com 
a palavra o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
me referir exatamente a esse outro projeto, que reputo 
de extrema importância, tão relevante quanto a pro-
posta de emenda à Constituição que estamos votan-
do. Peço a permanência em plenário das Deputadas 
e dos Deputados que vão aprovar o belo parecer da 
Deputada Rita Camata que trata do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

Há uma lacuna no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Depois de mais de 15 anos, essa lacuna está 
sendo preenchida. Trata-se de um sistema nacional hie-
rarquizado, com competência definida, em que o foco 
principal são as medidas socioeducativas de regime 
aberto, sem restrição de liberdade, focando aquilo que 
é mais importante na juventude, na adolescência, que 
é apostar no futuro.

O SINASE aposta nesse futuro e dá condição de 
o jovem em situação de risco social ter toda a atenção 
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do Estado em termos de socioeducação e ser acom-
panhado pela sociedade, pelo aparato estatal. Quan-
do se aposta no futuro, aposta-se na juventude, para 
que resista às pressões sociais, permitindo ao jovem 
transformar-se em um adulto decente. 

Por essa razão, é interessante que o Plenário 
vote conscientemente.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança, 
pelo DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Parlamentares, já neste avançado da hora, gosta-
ria de tratar de outro assunto, talvez não no sentido do 
debate, mas no intuito de prestar homenagem a uma 
liderança que emergiu no interior de São Paulo e que 
vem de uma família tradicional.

Sempre ligado ao setor da agropecuária brasilei-
ra, apesar de seu pai ser médico-cirurgião dedicado à 
área da oncologia, nunca se interessou pela área da 
saúde, sendo uma referência como empresário no setor 
produtivo primário. É um grande e competente empre-
sário, com propriedades em vários Estados. Passou a 
ser sempre uma referência não só na pecuária, mas 
também nos métodos mais modernos de desenvolvi-
mento de tecnologia de genética no setor. E sempre 
exerceu também o lado solidário de prestar atenção 
especial às pessoas mais carentes, mais humildes, 
aquilo que herdou de seu pai.

Já no avançado da vida do Dr. Paulo Prata, 
médico na cidade de Barretos, o colega produtor 
rural Henrique Prata começou a conviver com a di-
ficuldade que seu pai tinha para manter um hospi-
tal que atende as pessoas carentes comprometidas 
pelo câncer.

Esse produtor rural, no decorrer desses últimos 
anos, com o apoio que teve de artistas, de políticos, 
do Governador do São Paulo, de Ministros de Esta-
do, construiu um centro de oncologia em Barretos 
que é digno de ser aplaudido por todos nós. Hoje, 
é um dos centros mais desenvolvidos do mundo e 
consegue fazer com que todos os pacientes sejam 
atendidos pelo SUS – isso é que é algo impressio-
nante! -, com tecnologia moderna, dos protocolos 
mais atuais.

Henrique Prata, um produtor rural, levantou essa 
bandeira e, com a sua equipe médica e todos aqueles 
empresários, produtores e artistas construiu, no interior 
de São Paulo, algo que é um orgulho para nós brasi-
leiros, o Hospital de Câncer de Barretos.

Mas para poder fechar com chave de ouro tudo 
isso, ele conseguiu agora algo que é inédito. Existe, 
na França, o Instituto de Pesquisa contra o Câncer do 
Aparelho Digestivo, comandado pelo Prof. Jacques 
Marescaux, que tem, apenas em Estrasburgo, uma 
estrutura montada de cirurgia endoscópica minima-
mente invasiva, ou cirurgia robótica. É o que tem de 
mais sofisticado no mundo hoje.

Esse projeto do Prof. Jacques Marescaux esta-
va pronto para ser implantado, primeiro, na Argentina; 
o segundo polo em Taiwan; o terceiro em Dubai, mas 
em fase ainda de implantação. O Brasil, graças à com-
petência do produtor rural Henrique Prata, conseguiu 
sensibilizar toda a equipe francesa desse instituto de 
pesquisa e trazer para a cidade de Barretos a obra que 
se iniciará no mês de agosto de 2009.

Nos próximos anos, Sr. Presidente, teremos nes-
sa cidade o preparo, a qualificação de centenas de 
médicos da América do Sul para fazerem cirurgias en-
doscópicas minimamente invasivas, ou seja, ressecar 
um tumor e o paciente ir para sua casa no outro dia ou 
no mesmo dia; a implantação de um método de ciên-
cia, ou seja, de cirurgia robótica, em que teremos os 
auxílios de robôs para a prática de maior tecnologia e 
humanização no tratamento médico.

É isso que temos de aplaudir de pé, Sr. Presiden-
te. Médico-cirurgião que sou, sei que esse produtor 
rural, com carisma, liderança, dedicação e visão so-
cial verdadeira, nunca usou aquele hospital para fazer 
trampolim para qualquer outra coisa. Pelo contrário, 
vestiu a camisa, caminhou o mundo todo, buscou as 
melhores gestões para poder administrar um projeto 
e hoje tem credibilidade internacional.

É a homenagem, Sr. Presidente, que faço nes-
ta hora, neste momento, ao produtor rural Henrique 
Prata e aos médicos do Hospital de Câncer da cidade 
de Barretos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu quero, 
Líder Deputado Ronaldo Caiado, secundar as suas 
palavras, porque de fato conheço também o Hos-
pital de Câncer do produtor rural Henrique Prata, 
uma coisa primorosa! Ele consegue as mais varia-
das colaborações e lá realiza uma obra assistencial 
extraordinária.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Caia-
do, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, 
Presidente.
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O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

Se V.Exa. permitir, faço o registro do falecimen-
to do Dr. Haroldo Juaçaba, que fundou o Hospital do 
Câncer do Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Votaram 

“sim” 59 Srs. Deputados; votaram “não” 311; abstive-
ram-se 5 Srs. Parlamentares.

FOI SUPRIMIDA A EXPRESSÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 413/2005 – DVS PT – PARA 
EXPRESSÃO: “ NA FORMA DA LEI” – Nominal Ele-
trônica

Início da votação: 02/06/2009 21:16

Encerramento da votação: 02/06/2009 21:27

Presidiram a Votação:

Michel Temer

Arnaldo Faria de Sá
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 413-C DE 2005

Dá nova redação ao § 6º do art. 226 
da Constituição Federal, que dispõe sobre 
a dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de prévia 
separação judicial por mais de 1 (um) ano 
ou de comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos.

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 § 6º do art. 226 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 226.  ..............................................
 ..............................................................
§ 6º O casamento civil pode ser dissol-

vido pelo divórcio.
 ..................................................... ”(NR)

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

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009. – Depu-
tado Joseph Bandeira, Relator

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
 O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 

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

a palavra por 1 minuto.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, tenho uma notícia alegre e outra triste, conforme 
disse antes.

Eu quero transmitir meu reconhecimento ao nosso 
Governador Luiz Henrique da Silveira, que foi absolvido 
por 6 votos a 1 pelo Tribunal Superior Eleitoral, que res-
tabeleceu a Justiça para o povo de Santa Catarina.

Quero também registrar que no último sábado, à 
noite, estivemos no Município de Paial, em Santa Ca-
tarina, dando a ordem de serviço para o último muni-
cípio daquele Estado que vai ter o acesso asfaltado. 
O Governador Luiz Henrique da Silveira assumiu o 
Governo do Estado de Santa Catarina com 55 Muni-
cípios sem acesso asfaltado, sendo 2 deles de respon-
sabilidade do Governo Federal e já estão concluídos, 
os outros 53 são de responsabilidade do Governo do 
Estado. Agora autorizamos a última ordem de servi-
ço, zerando, então, a missão e até 2010 não vamos 
ter mais nenhum município sem acesso asfaltado em 
Santa Catarina.

Mais uma vez, quero deixar bem claro que esta-
mos de luto na minha cidade, a cidade das crianças, 
cidade de Maravilha, onde fui Prefeito por 3 vezes, e 
renunciei na metade do terceiro mandato, entregando 
o cargo para o meu Vice-Prefeito, Juarez Domingos 
Vicari, que completou o mandato, foi reeleito Prefeito 
por 6 anos na minha cidade. Infelizmente o perdemos 
no dia de ontem, e hoje foi o seu velório. Foi enterrado 
hoje um rapaz de 52 anos de idade.

Então, minha cidade está de luto e aqui deixo 
nossos sentimentos à sua esposa Ângela, ao seu 
filho Juliano, a sua filha Anayana e ao seu netinho 
Fernando.

Nossos sentimentos por essa grande perda que 
o povo de Maravilha teve.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 1.627, de 2007:
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Senhor Presidente,
Com base do art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para a 
apreciação do PL. 1.627/2007, do Poder Exe-
cutivo, que dispõe sobre os sistemas de aten-
dimento socioeducativo, regulamenta a execu-
ção das medidas destinadas ao adolescente, 
em razão de ato infracional, altera dispositivos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2009. 
– Cândido Vaccarezza, Líder do PT; Mendes 
Ribeiro Filho, 1º Vice-Líder do Bloco PMDB/
PTC; Dagob Erto, 1º Vice-Líder do PDT; Lin-
coln Portela, 1º Vice-Líder do PR; Dr. Ubiali, 
Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB; 
Ricardo Barros, Vice-Líder do Governo; e 
Perpétua Almeida, Vice-Líder do Bloco PSB/
PCdoB/PMN/PRB.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se houver 
acordo de todos, posso votar simbolicamente. 

Há acordo de todos? (Pausa.)
 O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido. 

A SRA. NILMAR RUIZ (DEM-TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do meu partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Coruja? (Pausa.)

Todos estão de acordo? (Pausa.)
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação. 
 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 1.627-A, de 2007, que dispõe sobre os 
sistemas de atendimento socioeducativo, regu-
lamenta a execução das medidas destinadas 
ao adolescente, em razão de ato infracional, 
altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras provi-
dências; tendo parecer da Comissão Especial, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação deste e 

do Projeto de Lei nº 4.450/08, apensado, com 
substitutivo (Relatora: Dep. Rita Camata).

Tendo apensado o PL nº 4.450/07.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-
cussão.

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem 

Santiago, para falar contra a matéria (Pausa.)
Desiste. 
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 

Hauly, para falar contra a matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Gerson Peres. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 

Mendes Thame. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes, 

para falar a favor da matéria.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos discutindo projeto que dispõe sobre o 
sistema de atendimento socioeducativo e regulamenta 
as medidas destinadas ao adolescente. 

Depois de longo período de trabalho pela Co-
missão Especial, quero aqui publicamente ressaltar o 
brilhante trabalho desenvolvido pela Relatora, Depu-
tada Rita Camata. Às vezes sozinha, às vezes acom-
panhada do Presidente da Comissão, S.Exa. levou a 
fundo essa discussão: inúmeras audiências públicas 
foram realizadas e foi produzido um texto brilhante, 
que merece o aplauso de todos nós.

Entretanto, temos, eu e a Deputada Rita, uma 
única divergência, também compartilhada por nosso 
Presidente – neste momento sentado à direita do Pre-
sidente -, que acompanhou toda a questão. Trata-se 
da redação dos arts. 76, 77, 78 e 79.

No afã de verdadeiramente colocar em prática o 
nobre conteúdo do projeto, a Deputada Rita acrescen-
tou modificações nas leis ou nos decretos que criam o 
chamada Sistema S, composto pelos SENAI, SENAC, 
SENAR e SENAST. Essas instituições, é bom lembrar, 
foram constituídas com o propósito específico de pre-
parar mão de obra qualificada para a indústria, para o 
comércio, para a agricultura e a pecuária e, finalmente, 
para os serviços dos transportes.

A Deputada Rita Camata, ao colocar esses ar-
tigos, impôs que serão ofertadas vagas aos usuários 
do Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo, 
nas condições a serem dispostas em instrumentos de 
cooperação celebrado entre os operadores do SENAI, 
e aí vale para o SENAC, o SENAT e o SENAR. 

Entendemos, Sr. Presidente, que, debalde todos 
os esforços da Relatora e do seu brilhante trabalho, 
essa proposição vem eivada de vício constitucional 
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porque a lei estaria se contrapondo a princípios da 
iniciativa privada. 

O Sistema S foi criado como propósito de quali-
ficar a mão de obra dos seus diversos segmentos e, 
portanto, não pode ser modificado por essa lei. 

Por isso, apresentei uma emenda que acrescenta 
mais um parágrafo ao artigo e que remete ao fato de 
que o Sistema S está disposto a colaborar com essa 
importante proposta da lei, desde que não haja pre-
juízo para as vagas destinadas aos comerciários, aos 
industriários, aos beneficiários da agricultura e pecu-
ária e do sistema do transporte.

Então, peço à Deputada Rita Camata que acolha 
essa emenda, que regulariza o texto e melhora a re-
dação da sua proposta, sem descaracterizar o nobre 
conteúdo, repito, do seu trabalho como Relatora. Peço 
ainda a todos as Sras. e Srs. Deputados que votem 
favoravelmente ao texto. 

 O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Consulto os Srs. Deputados inscritos sobre se 
desistem de fazer uso da palavra. (Pausa.) Todos de-
sistem? (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa o seguinte requerimento de destaque:

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO  
EM SEPARADO DA EMENDA N°

BANCADA DO PPS

PL nº 1.627/2007, que “Dispõe sobre 
os sistemas de atendimento socioeducativo, 
regulamenta a execução das medidas des-
tinadas ao adolescente, em razão de ato in-
fracional, altera dispositivos da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências.”

Destaque para votação em separado, nos termos 
do art. 161, II, § 2º, do RICD, da Emenda n° 2, que al-
tera o Capítulo VIII do Título II, composto pelos artigos 
76, 77, 78 e 79 do substitutivo Comissão Especial que 
analisa o PL nº 1.627/2007, que “Dispõe sobre os sis-
temas de atendimento socioeducativo, regulamenta 

a execução das medidas destinadas ao adolescente, 
em razão de ato infracional, altera dispositivos da Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências”.

Justificação

O Substitutivo ao PL nº 1.627/2007 aprovado na 
Cesp, em seus arts. 76 a 79, inclui nas competências 
do Senai, Senac e Senar, hoje definidas nos seus res-
pectivos decretos de criação, a obrigação de ofertar 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo (SINASE), nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados 
entre os operadores do Senai e do Sistema de atendi-
mento socioeducativo locais.

As inclusões dessas obrigações estão, contudo, 
fora da finalidade para a qual foram criadas tais enti-
dades e podem desnaturá-las. Também são inconsti-
tucionais os referidos dispositivos, pois revelam uma 
intervenção por lei em uma entidade privada, o que 
viola não somente o princípio da livre iniciativa e da 
propriedade privada (arts. 170 e 5° VII e XVII), como 
também, em especial, o art. 240 da Constituição Fe-
deral que recepcionou as contribuições das entidades 
privadas de formação profissional vinculadas ao sis-
tema sindical.

A obrigatoriedade da disponibilização de vagas, 
nos termos propostos no substitutivo, acarretará o 
desvio dos recursos vinculados à missão dos órgãos 
do “Sistema S”. A vinculação dos recursos arrecada-
dos por contribuições das empresas à sua missão é 
constitucionalmente assegurada pelos artigos 240 e 
149 da Constituição, e sua observância é objeto de 
rigorosa fiscalização da CGU e do TCU.

Para maior clareza, transcrevo o art. 2° e seu pa-
rágrafo único do DL nº 4.048/42, no qual se pretende 
incluir um § 1°, obrigando o Senai a ofertar vagas aos 
usuários do Sinase.

“Art. 2º Compete ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem dos Industriários organi-
zar e administrar, em todo o País, escolas de 
aprendizagem para industriários.

Parágrafo único. Deverão as escolas de 
aprendizagem, que se organizarem, ministrar 
ensino de continuação e de aperfeiçoamento 
e especialização, para trabalhadores industri-
ários não sujeitos à aprendizagem.”

Percebe-se que o substitutivo coloca o ofereci-
mento de vagas obrigatórias aos usuários do Sinase, 
como parágrafo 1°, o que poderia dar a impressão 
ao intérprete que essa nova missão que se pretende 
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impor ao Senai é mais relevante, ou deveria ter mais 
atenção da instituição, que a missão original dirigida 
aos industriários, o que não é razoável.

As mesmas considerações feitas para o Senai 
são extensíveis ao Senac, Senar e Senat.

Cabe assinalar que há meios de atender os bons 
propósitos do projeto, através de parcerias com os ór-
gãos do Sinase, sem a obrigatoriedade e a intervenção 
nos seus estatutos por lei e sem o desvio dos recursos 
vinculados à missão do “Sistema S”.

Destaque-se que, as entidades podem atingir o 
fim buscado pelo substitutivo, sem o caráter obriga-
tório, através de convênios, que podem financiar tais 
atividades, como já vem ocorrendo em alguns estados, 
tendo como fonte de custeio os recursos alocados nos 
respectivos convênios.

As alterações propostas para os artigos 76, 77, 
78 e 79 do substitutivo da Comissão Especial, objeto 
da Emenda nº , preservam a finalidade do projeto e 
evitam que as entidades do “Sistema S” tenham des-
virtuada a sua missão. Buscam também evitar eventu-
al questionamento judicial de inconstitucionalidade da 
utilização das verbas oriundas das contribuições das 
empresas industriais, para outras finalidades, que não 
as constitucionalmente vinculadas nos arts. 240 e 149 
da Constituição.

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2008. – 
Deputado Moreira Mendes, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra à Deputada Rita Camata, para proferir pa-
recer às duas emendas de plenário, pela Comissão 
Especial.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1 , DE 2009 
(Do Sr. Pedro Wilson)

O art. 87 do Substitutivo da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 1.627, 
de 2007, do Poder Executivo, que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, 
regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato infracional, 
altera dispositivos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 87 A Lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

‘Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar 
doações aos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente nacional, distrital, estaduais 

ou municipais, devidamente comprovadas, 
sendo essas integralmente deduzidas do Im-
posto sobre a Renda obedecidos os seguin-
tes limites:

I – 1% (um por cento) do imposto sobre a 
renda devido, apurado pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real; e

II – 6% (seis por cento) do imposto sobre 
a renda apurado pelas pessoas físicas na De-
claração de Ajuste Anual, observado o disposto 
no art. 22 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, que ‘altera a legislação tributária fe-
deral e dá outras providências’.

Parágrafo único. Observado o disposto § 
4° do art. 3° da Lei n° 9249, de 26 de dezembro 
de 1995, que ‘altera a legislação do imposto 
de renda das pessoas jurídicas, bem como 
da contribuição social sobre o lucro líquido, 
e dá outras providências’, a dedução de que 
trata o inciso I:

I – será considerada isoladamente, não 
se submetendo a limite em conjunto com ou-
tras deduções do imposto; e

II – não poderá ser computada como des-
pesa operacional na apuração do lucro real.

Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, a pessoa física, poderá optar pela 
doação de que trata o inciso II do caput do art. 260 
diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.

§ 1° A doação de que trata o caput poderá ser 
deduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre 
o imposto apurado na declaração:

I – 1% (um por cento)no exercício de 
2010;

II – 2% (dois por cento) no exercício de 
2011;

Ill – 3% (três por cento) a partir do exer-rtir do exer-ir do exer-
cício de 2012.

§ 2° A dedução de que trata o caput:
I – está sujeita ao limite de 6% (seis por 

cento) do imposto sobre a renda apurado na 
declaração, de que trata o inciso II do caput 
do art. 260;

II – não se aplica à pessoa física que:
a) utilizar o desconto simplificado;
b) apresentar declaração em formulá-

rio; ou
c) entregar a declaração fora do prazo.
III) só se aplica às doações em espé-

cie; e
IV) não exclui ou reduz outros benefícios 

ou deduções em vigor.
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§ 3° 0 pagamento da doação deve ser 
efetuado até a data de vencimento da primeira 
quota ou quota única do imposto, observadas 
instruções especificas da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 4° 0 não pagamento da doação no 
prazo estabelecido no § 3° implica na glosa 
definitiva desta parcela de dedução, ficando 
a pessoa física obrigada ao recolhimento da 
diferença de imposto devido apurado na De-
claração de Ajuste Anual com os acréscimos 
legais previstos na legislação.

§ 5° A pessoa física poderá deduzir do 
imposto apurado na declaração de ajuste anual 
as doações feitas, no respectivo ano-calendá-
rio, aos fundos controlados pelos Conselhos 
Municipais, Distrital, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente con-
comitantemente com a opção de que trata o 
caput, respeitado o limite previsto no inciso II 
do art. 260.

Art. 260-B. A doação de que trata o inciso I do 
art. 260 poderá ser deduzida:

I – do imposto devido no trimestre, para 
as pessoas jurídicas que apuram o imposto 
trimestralmente; e

II – do imposto devido mensalmente e 
no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que 
apuram o imposto anualmente.

Parágrafo Único. A doação deverá ser 
efetuada dentro do período a que se refere a 
apuração do imposto.

Art. 260-C. As doações de que trata o art. 260 des-rt. 260-C. As doações de que trata o art. 260 des-. 260-C. As doações de que trata o art. 260 des- 260-C. As doações de que trata o art. 260 des-260-C. As doações de que trata o art. 260 des-rt. 260 des-. 260 des- 260 des-260 des-
ta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens.

Parágrafo Único – As doações efetuadas em es-
pécie devem ser depositadas em conta específica, em 
instituição financeira pública, vinculadas aos respecti-
vos fundos de que trata o art. 260.

Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela adminis-rt. 260-D. Os órgãos responsáveis pela adminis-. 260-D. Os órgãos responsáveis pela adminis- 260-D. Os órgãos responsáveis pela adminis-260-D. Os órgãos responsáveis pela adminis-
tração das contas dos Fundos dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e 
Municipais devem emitir recibo em favor do doador, 
assinado por pessoa competente e pelo presidente do 
Conselho correspondente, especificando:

I – número de ordem;
II – nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) e endereço do emitente;
III – nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro Nacional 
de Pessoa Física) do doador;

IV – data da doação e valor efetivamen-
te recebido; e

V – ano-calendário a que se refere a 
doação.

§ 1° O comprovante de que trata o ca-rovante de que trata o ca-vante de que trata o ca-
put deste artigo pode ser emitido anualmen-rtigo pode ser emitido anualmen-igo pode ser emitido anualmen-
te, desde que discrimine os valores doados 
mês a mês.

§ 2º No caso de doação em bens, o com-
provante deve conter a identificação dos bens, 
mediante descrição em campo próprio ou em 
relação anexa ao comprovante, informando 
também se houve alienação, o nome, CPF 
(Cadastro de Pessoas Físicas) ou CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e en-
dereço dos avaliadores.

Art. 260-E. Na hipótese da doação em bens o 
doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil;

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica; e

III – considerar como valor dos bens do-
ados:

a) para as pessoas físicas, o valor cons-
tante da última declaração do Imposto de Ren-
da, desde que não exceda o valor de merca-
do;

b) para as pessoas jurídicas, o valor con-
tábil dos bens.

Parágrafo Único. O preço obtido em caso 
de leilão não será considerado na determina-
ção do valor dos bens doados, exceto se o lei-
lão for determinado por autoridade judiciária.

Art. 260-F. Os documentos a que se referem os 
arts. 260-C e 260-D devem ser mantidos pelo contribuin-ribuin-buin-
te por um prazo de cinco anos para fins de comprovação 
da dedução junto à Receita Federal do Brasil.

Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela admi-rt. 260-G. Os órgãos responsáveis pela admi-. 260-G. Os órgãos responsáveis pela admi- 260-G. Os órgãos responsáveis pela admi-260-G. Os órgãos responsáveis pela admi-
nistração das contas dos Fundos de Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e 
Municipais devem:

I – manter conta bancária especifica des-
tinada exclusivamente a gerir os recursos do 
Fundo;

II – manter controle das doações rece-role das doações rece-le das doações rece-rece-ce-
bidas; e

III – informar anualmente à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil as doações recebi-recebi-cebi-
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das, mês a mês, identificando os seguintes 
dados por doador

a) nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas) ou CPF (Cadastro Nacio-ro Nacio- Nacio-
nal de Pessoas Físicas);

b) valor doado, especifi cando se a doa-ficando se a doa-cando se a doa-
ção foi em espécie ou em bens.

Art. 260-H Em caso de descumprimento das 
obrigações previstas no art. 260-F a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato 
ao Ministério Público.

Art. 260-I Os Conselhos Nacional, Estaduais, Dis-
trital, e Municipais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente divulgarão amplamente à Comunidade:

I – o calendário de suas reuniões;
II – as ações prioritárias para aplicação 

das políticas de atendimento à criança e ao 
adolescente;

III – os requisitos para a apresentação 
de projetos a serem beneficiados com recur-
sos dos Fundos Nacional, Estaduais, Distrital 
ou Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

IV – a relação dos projetos aprovados 
em cada anocalendário e o valor dos recur-
sos previstos para implementação das ações, 
por projeto;

V – o total dos recursos recebidos e a 
respectiva destinação, por projeto atendido, 
inclusive com cadastramento na base de dados 
do Sistema de Informações sobre a Infância e 
a Adolescência; e

VI – a avaliação dos resultados dos pro-
jetos beneficiados com recursos dos Fundos 
Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais dos 
Direitos da Criança.

Art. 260-J O Ministério Público determinará, em 
cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação 
dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do dispos-
to nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a 
responder por ação judicial proposta pelo Ministério 
Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento 
ou representação de qualquer cidadão.

Art. 260-K. A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República encaminhará 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de 
outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a 
relação atualizada dos Fundos dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e 
municipais, com a indicação dos respectivos números 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

– CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas 
em instituições financeiras públicas, destinadas exclu-
sivamente a gerir os recursos dos Fundos.

Art. 260-L A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expedirá, as instruções necessárias à aplicação 
do disposto nos arts. 260 a 260-K.’ (NR)

Sala das Sessões, de maio de 2009. – Deputado 
Pedro Wilson, (PT – GO) – Candido Vaccarezza, PT/
SP – Rodrigo Rocha Loures, PMDB/PR.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2

PL nº 1.627/2007 – Dispõe sobre os 
sistemas de atendimento socioeducativo, 
regulamenta a execução das medidas des-
tinadas ao adolescente, em razão de ato in-
fracional, altera dispositivos da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências.

Dê-se Nova Redação aos Artigos 76, 77, 78 e 79 
do Substitutivo aprovado na Comissão Especial ao PL 
Nº 1.627/2007, na Forma que se segue:

“Art. 76. Acrescente-se o seguinte § 2° 
ao art. 2° do Decreto-Lei n° 4.048, de 22 de 
janeiro de 1942, renumerando-se o parágrafo 
único para § 1°.

“Art. 2º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º Desde que não haja prejuízo de va-

gas aos trabalhadores industriários referidos 
no parágrafo anterior, nem aos objetivos do 
Senai, inscritos no artigo 1°, do Regimento 
Interno da Entidade, aprovado pelo Decreto nº 
494, de 10 de janeiro de 1952, as Escolas do 
Senai ofertarão vagas aos usuários do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo nas 
condições a serem dispostas em instrumentos 
de cooperação celebrados entre os operadores 
do Senai e os gestores do Sistema de atendi-
mento socioeducativo locais.”

“Art. 77. Acrescente-se o seguinte § 2° ao art. 
3° do Decreto-Lei n° 8.621, de 12 de janeiro de 1946, 
renumerando-se o parágrafo único para § 1°.

“Art. 3°  ..................................................
§ 1° .......................................................
§ 2° Desde que não haja prejuízo de va-

gas aos comerciários, seus filhos ou estudantes 
referidos no parágrafo anterior, e no Decreto-
Lei n° 8.622, de 10 de janeiro de 1946, nem 
aos objetivos do Senac, previstos nos arts. 1° 
e 2° do Regulamento da Entidade, aprovado 
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pelo Decreto n° 61.843, de 5 de dezembro de 
1967, as Escolas do Senac ofertarão vagas 
aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação ce-
lebrados entre os operadores do Senac e os 
gestores do Sistema de atendimento socioe-
ducativo locais.”

“Art. 78. Acrescente-se o seguinte pará-
grafo único ao art. 1º da Lei nº 8.315, de 23 
de dezembro de 1991;

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Desde que não haja pre-

juízo de vagas aos trabalhadores rurais referi-
dos no parágrafo anterior, nem aos objetivos 
do Senar, inscritos no artigo 1º do Regimento 
Interno da Entidade, aprovado pelo Decreto 
n° 566, de junho de 1992,(Senar ofertarão 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os operadores do Se-
nar e os gestores do Sistema de atendimento 
socioeducativo locais.”

“Art. 79 Acrescente-se o seguinte pará-
grafo único ao art. 3° da Lei n° 8.706, de 14 de 
setembro de 1993, que dispõe sobre a criação 
do Serviço Social do Transporte – SEST e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte – SENAT:

Parágrafo único. Desde que não haja 
prejuízo de vagas aos trabalhadores do trans-
porte rodoviário e do transportador autóno-
mo, referidos no caput, nem aos objetivos do 
Senat, as escolas do Senat ofertarão vagas 
aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação 
celebrados entre os operadores do SENAT e 
os gestores do Sistema de Atendimento So-
cioeducativo locais.”

Justificação

O Substitutivo ao PL nº 1.627/2007 aprovado na 
CESP, em seus arts. 76 a 79, inclui nas competências 
do Senai, Senac e Senar, hoje definidas nos seus res-
pectivos Decretos de criação, a obrigação de ofertar 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo(SINASE), nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados 
entre os operadores do Senai e do Sistema de atendi-
mento sócio educativo locais.

As inclusões dessas obrigações estão, contu-
do, fora da finalidade para a qual foram criadas tais 
entidades e podem desnaturá-las. Também são in-
constitucionais os referidos dispositivos, pois revelam 
uma intervenção por lei em uma entidade privada, o 
que viola não somente o principio da livre iniciativa e 
da propriedade privada (arts. 170 e 5° VII,XVII), como 
também, em especial, o art. 240 da Constituição Fe-
deral que recepcionou as contribuições das entidades 
privadas de formação profissional vinculadas ao sis-
tema sindical. 

A obrigatoriedade da disponibilização de vagas, 
nos termos propostos no substitutivo, acarretará o 
desvio dos recursos vinculados à missão dos órgãos 
do “Sistema S”. A vinculação dos recursos arrecada-
dos por contribuições das empresas à sua missão é 
constitucionalmente assegurada pelos artigos 240 e 
149 da Constituição, e sua observância é objeto de 
rigorosa fiscalização da CGU e do TCU.

Para maior clareza, transcrevo o art. 2º e seu pa-
rágrafo único do DL nº 4.048/42, no qual se pretende 
incluir um § 1°, obrigando o Senai a ofertar vagas aos 
usuários do Sinase.

“Art. 2° Compete ao Serviço Nacional de Apren-
dizagem dos Industriários organizar e administrar, em 
todo o país, escolas de aprendizagem para industri-
ários.

Parágrafo único. Deverão as escolas de apren-
dizagem, que se organizarem, ministrar ensino de 
continuação e de aperfeiçoamento e especialização, 
para trabalhadores industriários não sujeitos à apren-
dizagem.”

Percebe-se que o substitutivo coloca o ofereci-
mento de vagas obrigatórias aos usuários do Sinase, 
como parágrafo 1°, o que poderia dar a impressão 
ao intérprete que essa nova missão que se pretende 
impor ao Senai é mais relevante, ou deveria ter mais 
atenção da instituição, que a missão original dirigida 
aos industriários, o que não é razoável.

As mesmas considerações feitas para o Senai, 
são extensíveis ao Senac, Senar e Senat.

Cabe assinalar que há meios de atender os bons 
propósitos do projeto, através de parcerias com os ór-
gãos do Sinase, sem a obrigatoriedade e a intervenção 
nos seus estatutos por lei e sem o desvio dos recursos 
vinculados à missão do “Sistema S”.

Destaque-se que, as entidades podem atingir o 
fim buscado pelo substitutivo, sem o caráter obriga-
tório, através de convênios, que podem financiar tais 
atividades, como já vem ocorrendo em alguns Estados, 
tendo como fonte de custeio os recursos alocados nos 
respectivos convênios.
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As alterações aqui propostas preservam a finali-
dade do projeto e evitam que as entidades do

“Sistema S” tenha desvirtuada a sua missão. Bus-
ca também evitar eventual questionamento judicial de 
inconstitucionalidade da utilização das verbas oriundas 
das contribuições das empresas industriais, para outras 
finalidades, que não as constitucionalmente vinculadas 
nos arts. 240 e 149 da Constituição.

Celso Russomanno – PP/SP – Moreira Mendes 
– PPS/RO – Ronaldo Caiado – DEM/GO – Duarte 
Nogueira – PSDB/SP.

O SR. PAULO MAGALHÃES (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com meu partido.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
duas últimas votações, votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Geraldo Thadeu.

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo 
ressaltar que esse projeto de lei representa um dos 
grandes avanços no atendimento ao adolescente.

Nós, que fomos Prefeito, sabemos da dificuldade 
de se tratar do adolescente infrator no Município, no 
Estado e a dificuldade que há no atendimento. 

Claro que foi em decorrência da redução da maio-
ridade que o Governo reagiu e enviou esse projeto de 
lei, que teve como Relatora a Deputada Rita Camata, 
uma das maiores experts na questão da criança e do 
adolescente.

Quero parabenizar o Executivo e a Relatora por 
esse projeto de lei que vem fazer justiça a uma dos 
maiores problemas no nosso País: o adolescente in-
frator.

Hoje o adolescente infrator, Sr. Presidente, caros 
colegas Parlamentares, não recebe atendimento algum 
no Município, no Estado ou na Federação. Quem sabe 
agora possamos dispor de uma política voltada para 
o menor infrator, uma política de ressocialização que 
o traga de volta para a sociedade e lhe dê oportuni-
dade de refazer sua vida. Hoje, o menor é usado para 
cometer crimes, porque sabem que ele ficará impune, 
mas agora a situação muda.

Parabenizo ainda o Deputado Pedro Wilson, que 
apresentou uma emenda que visa ao financiamento 
desse programa por meio da doação do Imposto de 
Renda da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica. 

Vamos viver um novo momento no atendimento 
à criança e ao adolescente, o momento dos direitos 
humanos.

Estamos felizes, com o coração alegre, por saber 
que esta Casa tem a oportunidade de aprovar projeto 
de lei tão importante.

 O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, devo 
dizer que este projeto dará aos operadores do Direito 
condições para fazer com que o adolescente em con-
flito com a lei possa se recuperar e se ressocializar, e 
não cometer atos que a contrarie.

Nesse aspecto, a proposta de alteração que o 
Deputado apresenta não tem razão nenhuma, por-
que é dito que serão ofertadas vagas de acordo com 
o convênio que for realizado. Haverá um convênio. 
No convênio não se pode obrigar, as 2 partes têm de 
concordar. Então, não há razão nenhuma para mudar, 
porque o artigo fala o quê? Fala que serão ofertadas 
vagas, mas de acordo com o convênio que será cele-
brado entre o Governo e o Sistema S. Não há razão 
para modificar, não há imposição. Pelo contrário, este 
PL vai dar condições de se fazer um convênio.

Sr. Presidente, na primeira votação, o PT reco-
mendou o voto “sim” e, na segunda, por um lapso, eu 
votei “sim”. Quero corrigir, o meu voto é “não”, confor-
me o partido recomendou.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois, 
não.

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 
Rita Camata, o seu parecer.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Para 
emitir parecer.) – Sr. Presidente, foram apresentadas 
2 emendas ao Substitutivo da Comissão Especial ao 
Projeto de Lei nº 1.627. A Emenda nº 1, do Deputado 
Pedro Wilson, é um grande avanço, é significativa, é 
uma das coisas mais importantes – posso fazer essa 
afirmação – que o Projeto de Lei do SINASE prevê.

O que está sendo proposto na emenda do De-
putado Pedro Wilson é a possibilidade de a pessoa 
física doar parte do imposto a pagar no momento da 
apresentação da Declaração do Imposto de Renda 
a qualquer dos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – nacional, estaduais, distritais ou munici-
pais. Inicialmente 1%, já a partir do exercício de 2010, 
chegando a 3% em 2012. Isso vai permitir que progra-
mas de atendimento a crianças e adolescentes sejam 
financiados diretamente pela sociedade. 
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Portanto, quero agradecer ao Deputado Pedro 
Wilson. Foi uma construção conjunta com a equipe 
técnica da Receita Federal do Brasil, com o apoio da 
Secretária, Dra. Lina Maria Vieira, e do Secretário-
Executivo do Ministério da Fazenda, Dr. Nelson Ma-
chado. Foi um esforço conjunto para cumprir o que a 
Constituição Federal determina, ou seja, que crianças 
e adolescentes devem ser prioridade absoluta para a 
família, a sociedade e o Estado brasileiros. Aqui esta-
mos traduzindo, de fato, esse sentimento do legislador 
constituinte. O texto garante transparência também ao 
definir padrões de procedimento por parte dos órgãos 
responsáveis pela administração das contas dos fun-
dos, inclusive quanto à divulgação pública dos progra-
mas financiados pelos recursos das doações, dando 
visibilidade e oportunidade de cidadania a quem quer 
contribuir. Acolhemos, pois, a emenda nº 1.

A Emenda nº 2 é de autoria do Deputado Moreira 
Mendes, a quem quero agradecer a forma generosa 
como se manifestou. Na própria Comissão Especial, 
S.Exa. manifestou preocupação quanto ao Sistema S 
na forma colocada no texto. Na versão preliminar do 
substitutivo constava a expressão “obrigatoriamente”, 
para prever que o Sistema S venha a ofertar vagas 
aos usuários do SINASE. A partir das ponderações 
feitas por S.Exa., nos convencemos de que não era 
esse o sentido que desejávamos, mas que o Sistema 
S, com o seu know how, com o acúmulo na capacita-
ção de jovens no País, pudesse também acolher esses 
adolescentes, em forma de parceria com os gestores 
locais, e assim foi feito. Retiramos a obrigatoriedade 
e passamos a prever a oferta de vagas por meio de 
celebração de convênios de acordo com as reais ne-
cessidades e possibilidade de oferta.

Entendo ainda que não há na redação do subs-
titutivo qualquer inconstitucionalidade. Em momento 
algum estamos aqui mudando preceito constitucio-
nal. Só será firmado o convênio entre os gestores e o 
Sistema S se houver um pacto entre as 2 partes, ou 
seja, entre o SESC, o SENAC, o SENAI e o SENAT e 
os gestores dos programas de atendimento socioedu-
cativo – Governos Estaduais ou Municipais. 

No momento em que se aprova um projeto como 
este, fecha-se um ciclo da legislação de forma sistê-
mica, avançada, moderna, respondendo a um gargalo 
imenso na sociedade. Temos hoje em torno de 40 mil 
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento 
de medida socioeducativa, sentenciados, incluídos os 
que cumprem medida de meio aberto ou de privação 
de liberdade. Obviamente, não serão necessárias va-
gas em cursos de capacitação profissional para to-
dos. Esses jovens foram excluídos socialmente, não 
tiveram uma família, uma comunidade, um pai e uma 

mãe impondo limites. O Estado também falhou nas 
medidas de proteção, e só por isso acabaram por se 
tornar objeto desta lei.

O sistema de atendimento socioeducativo prevê 
o acolhimento desse jovem para que ele possa pa-
gar pelo erro que cometeu. Muitas vezes ele não tem 
consciência desse erro, estava sob efeito de drogas 
ilícitas ou álcool ou tem transtorno mental. Ao entrar 
no sistema de atendimento socioeducativo, ao ser 
sentenciado, estaremos dando a ele uma oportuni-
dade de reabilitação, de ressocialização. É papel da 
família, do Estado e da sociedade agir conjuntamente 
para responsabilizá-lo, mas também para resgatá-lo 
do crime, por meio da socioeducação. Hoje, no nosso 
sistema, cerca de 80% dos internos têm problemas 
relacionados a substâncias psicoativas. São depen-
dentes químicos ou têm problema mental e não têm a 
garantia de atendimento na legislação, omissa nessa 
área. Estamos propondo, pois, que o sistema público 
de saúde assista esses adolescentes. 

O substitutivo propõe ainda ampliar o financia-
mento das políticas de atendimento ao adolescente 
infrator, prevendo recursos do Orçamento da Seguri-
dade Social e do Orçamento Fiscal, além do FNDE, 
do FUNAD e do FAT, visando ao financiamento das 
políticas voltadas para esse adolescente.

Propomos ainda avaliações periódicas dos pla-
nos de atendimento em todos os níveis, avaliação das 
metas, dos programas, dos gestores e dos resultados 
desses programas. É uma grande inovação. Trouxemos 
o modelo do Ministério da Educação, do Plano Na-
cional de Educação, adaptando para a aplicação das 
medidas socioeducativas. Trata-se de dinheiro público, 
e precisamos de transparência e profissionalismo na 
sua aplicação. 

São seres humanos aos quais foi negada, de 
forma recorrente, a oportunidade de serem cidadãos. 
Nós não podemos, mais uma vez, quando o Estado se 
apresenta, negar-lhes essa oportunidade. 

É nesse sentido que o Sistema S é fundamental 
para qualificá-los e capacitá-los. A CLT vai abrir tam-
bém a oportunidade de esses adolescentes entrarem 
no mercado de trabalho como aprendizes.

Sr. Presidente, apelo ao Deputado Moreira Men-
des para que retire essa emenda. Sei do empenho e 
do compromisso de S.Exa. em qualificar milhões de 
jovens no País. O Sistema S tem capacidade para isso 
e já o faz com competência. Vamos oferecer a forte e 
importante mão do Sistema S para os meninos que 
estão em conflito com a lei e precisam da capacitação 
no seu processo socioeducativo. 

Peço a V.Exa., Deputado Moreira, que retire essa 
emenda, porque a matéria foi votada por unanimidade 
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na Comissão. Foi uma construção a várias mãos. Há 
mais de 10 anos essa matéria está sendo discutida em 
seminários, com entidades da sociedade civil, fóruns 
de gestores. Aqui estão, nas galerias, o Bené e a Lúcia, 
representando o CONANDA – Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria 
dos Direitos Humanos da Presidência da República, 
como símbolo do quanto a sociedade civil participa 
dessa construção, desde a inscrição do art. 227 da 
Constituição, fruto de uma emenda popular. 

É com esse sentimento que peço: Deputado Mo-
reira, por favor, retire a emenda para que possamos 
votar por consenso, para que a matéria traga benefício 
aos adolescentes em conflito com a lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Moreira Mendes, V.Exa. retira a emenda?

 O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar que tenho muito carinho e respeito pela De-
putada Rita Camata. O trabalho realizado por S.Exa. é 
brilhante, irretocável. O que pretendemos aqui precisa 
ficar claro. Não somos contra o projeto, absolutamente. 
Sou parceiríssimo dessa iniciativa, que complementa o 
Estatuto da Criança e do Adolescente com muita pro-
priedade. Daí a minha insistência – eu vou ficar apenas 
na insistência – para que votemos a matéria hoje. Eu 
sinto, pelo clima neste plenário, que posso até perder, 
mas não vai haver votação nominal, nós vamos liquidar 
o assunto hoje. No futuro, a proposição, como está re-
digida, pode ser mal interpretada e eventualmente vir 
a ser suscitada a inconstitucionalidade de artigos.

Eu quero registrar, com muita clareza, que o subs-
titutivo apresentado pela Deputada Rita Camata inclui 
nas competências do SENAI, do SENAC, do SENAR, 
do SEST atribuições que não lhes são devidas pelo 
seus estatutos. Esse é o defeito. Lá na frente, por ferir 
um princípio constitucional, poderá uma dessas insti-
tuições, ou todas, questionar a constitucionalidade.

A minha proposta não modifica a cabeça do artigo 
nem o § 1º, apenas acrescenta o § 2º, deixando claro 
o oferecimento de vagas desde que não haja prejuízo 
para os trabalhadores rurais ou comerciários ou indus-
triários referidos no parágrafo anterior. Ou seja, quere-
mos apenas esclarecer que a finalidade do SENAI, do 
SENAC, do Sistema S, enfim, tem de ser preservada. 
Mas certamente o sistema será parceiro. 

Minha preocupação é não inviabilizar o projeto. 
Eu não vou retirar o destaque. Vamos votá-lo, e cer-
tamente... 

 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 
Rita Camata, Relatora, V.Exa. ainda não deu o parecer 
sobre a emenda. V.Exa. aceita ou não aceita a emenda 
do Deputado Moreira Mendes?

 O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por fa-
vor, antes de a Deputada dar seu parecer, deixe-me 
manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria dizer 
ao Brasil que, se este projeto está sendo votado por 
entendimento, é porque todos nós, sem exceção, es-
tamos a favor do mérito. Sinceramente, não consigo 
entender o motivo por que a Deputada Rita Camata, 
competente, referência no Brasil, não aceita a emenda 
do Deputado Moreira Mendes, e por uma razão muito 
simples. A Deputada disse que não está obrigando o 
Sistema S a aceitar os alunos. É verdade. A Deputa-
da disse e não está. No máximo, o Sistema teria de 
fazer um convênio. 

Mas eu pergunto, Deputada, por que V.Exa. in-
siste na tese de que o Sistema vai fazer um convênio, 
mas não aceita a tese do Deputado Moreira Mendes 
de que esse sistema topa, sim, colaborar. No mérito, 
é isso o que a Deputada defende. Mas não é preciso 
colocar isso na lei, até porque o competente Deputado 
Moreira Mendes disse uma coisa que procede. Amanhã, 
um belo projeto como este poderá ter questionada na 
Justiça sua constitucionalidade, uma vez que, a rigor, 
o texto da Deputada Rita Camata está invadindo as 
competências do Sistema. 

Todos nós queremos, sim, preservar este proje-
to. Por isso, eu faço o contrário, eu apelo à Deputada. 
A emenda do Deputado Moreira Mendes em nenhum 
momento atropela o projeto da Deputada. Não custa 
nada a Deputada aceitá-la, até porque em nenhum 
momento o Sistema é contra esse belo projeto.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu presidi a Comissão durante 10 meses. Nós fi-
zemos mais de 12 audiências públicas. Esse foi um 
sentimento construído com a sociedade. Compreendo 
perfeitamente a preocupação do nosso companheiro 
Moreira Mendes. 

A decisão da Comissão era que não fosse nem 
“deverá” nem “poderá”, mas exatamente “é obrigatório” 
o Sistema S... Eu abri mão da palavra “obrigatório” para 
deixar aberta a possibilidade de se fazer um convênio 
entre o Sistema S e as FEBEMs. A companheira Rita 
Camata não queria aceitar essa redação, e eu não 
abria mão, mas fizemos um entendimento para trazer 
a matéria ao Plenário nessa condição. 
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O companheiro Moreira, é claro e compreensí-
vel, representa um setor. A Casa é plural. Mas tenha 
certeza, companheiro Moreira, de que em momento 
algum estamos criando uma obrigação. Respeitamos e 
entendemos que o Sistema S não é público, é privado. 
Não obstante receba recursos captados pelo Governo 
Federal, o Sistema S é privado. Então, nós entendemos 
que não deveríamos obrigá-lo.

Faço um apelo ao companheiro Moreira Mendes, 
sabendo o que S.Exa. está pedindo à companheira 
Rita. O entendimento da Comissão foi abrirmos mão 
do “obrigatório” e mantermos a possibilidade de con-
vênios. 

Companheiro Silvio Torres, só para deixar claro, 
em momento algum está-se obrigando a alguma coisa: 
poderão as partes, se combinarem, fazer convênios. 
Parece-me que assim se resolve todo o problema.

Sr. Presidente, tem 18 anos o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente. A Constituição Federal remeteu 
à lei ordinária. Nós passamos 1 ano só para resolver 
essa questão. Não é esse ponto que vai derrubar a 
matéria, tão importante para o Brasil.

Faço um apelo ao Deputado Moreira.

Durante o discurso do Sr. Givaldo Ca-
rimbão, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

 O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por fa-
vor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
que estamos chegando a um entendimento. Sincera-
mente, ninguém vai brigar por conta do verbo “poderá”. 
Ninguém vai brigar. 

Faço um apelo à Deputada Rita Camata. Não 
muda nada: “poderão ofertar”. Cai no que a Deputada 
quer. É só manter a palavra “poderá”, que aprovamos 
por unanimidade a matéria, até porque, efetivamente, 
a Deputada tem razão e o Sistema quer contribuir. 

Este é o apelo que faço à Deputada.
 O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-

dente, eu gostaria de fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós vamos 

ouvir a Deputada Rita Camata sobre a admissibilidade 
ou não da emenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o debate é 
importante. A questão é clara, e todos aqui estão di-
zendo a mesma coisa. Apenas o texto, na interpreta-

ção de uns, não reflete o que está acordado e o que 
é a vontade de todo o Plenário.

Deputado Carimbão, Deputada Rita, eu, quando 
Prefeito de Maringá, instalei o primeiro Conselho Tutelar 
do Brasil, portanto tenho compromisso com esta maté-
ria. Mas também sou, neste momento, Vice-Presidente 
da Federação das Indústrias do Paraná e entendo a 
inquietação do Sistema S, que sofreu um ataque tem-
pos atrás no sentido da sua desestruturação.

É claro que há uma preocupação, mas quero 
ressaltar para a Deputada Rita Camata, o Deputado 
Moreira Mendes e o Deputado Givaldo Carimbão que 
todos estão com a mesma ideia, apenas é preciso que 
o texto expresse a todos a tranquilidade de que não há 
imposição na disposição das vagas. Apenas se houver 
entendimento por um convênio elas serão cedidas, e 
isso preciso ficar acordado no texto, de modo que as 
partes todas entendam que o texto reflete esse enten-
dimento, o entendimento da Deputada Rita Camata.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pala-
vra a Deputada Rita Camata, para proferir seu parecer 
sobre a Emenda nº 2. Logo depois disso, vamos iniciar 
o processo de encaminhamento. Se alguém quiser fa-
zer uso da palavra, pode se inscrever.

 O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Pre-
sidente, eu estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A inscrição 
tem de ser feita na mesa.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Eu já havia 
pedido, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-
lavra a Deputada Rita Camata, para proferir parecer 
à Emenda nº 2. 

Em seguida, vamos iniciar o processo de enca-
minhamento. Se alguém quiser fazer uso da palavra 
pode inscrever-se.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra à nobre Deputada Rita Camata, para proferir 
parecer à Emenda nº 2.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Para 
emitir parecer.) – Sr. Presidente, eu havia afirmado que, 
da forma como o texto está escrito no Substitutivo, a 
preocupação do Deputado Moreira Mendes estaria 
contemplada, quando nós afirmamos que as escolas 
e programas do Sistema S ofertarão vagas aos usuá-
rios do sistema socioeducativo nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados 
entre operadores do Sistema S e gestores do sistema 
de atendimento socioeducativo locais.

Quem são os gestores? Os Prefeitos, os Gover-
nadores e, em última instância, o Presidente da Re-
pública, como autoridade nacional.
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Então, temos a compreensão de que, em momen-
to algum, estamos rompendo com qualquer preceito 
constitucional. Digo, de coração, que essa é uma cons-
trução feita por várias mãos – sociedade civil, entida-
des organizadas da sociedade civil, governamentais 
e não governamentais. 

Com a criança, nós teríamos, às vezes, que ser 
mais intransigentes do que somos hoje. Acredito que 
até agora nós lutamos muito para ter as políticas pre-
ventivas, porém ainda estamos falhando. Por isso, 
pequena parte dessas crianças, por vezes, mas não 
sempre, acaba por se tornar adolescentes em conflito 
com a lei, infratores, e objeto desta lei que estamos 
votando nesta noite. Estamos, agora, a tratar de um 
sistema pedagógico de socioeducação, mas que não 
deixa de ser um sistema penal juvenil. É esse o ponto 
que estamos debatendo. Por mais que não queiramos 
falar, esta é a realidade que está sendo exposta aqui. 
Quando se priva uma pessoa de sua liberdade, ela 
está sendo apenada.

Quando tratamos dessa matéria, vejo o Sistema 
S como um parceiro importante. Conversando aqui com 
os meus pares, numa torcida do não e do sim, eu vou, 
de certa forma, ter um gesto de acolhida parcial. Espe-
ro que a porta do Sistema S esteja escancarada para 
todos os filhos de trabalhadores do País, inclusive os 
que infringem a lei. (Palmas.) 

Proponho que no texto do Substitutivo, arts. 76, 
77, 78 e 79, seja substituída a expressão “ofertarão 
vagas” por “poderão ofertar”. Trata-se, portanto, de 
emenda de redação aos arts. 76, 77, 78 e 79 do Subs-
titutivo que estamos apreciando neste plenário, de for-
ma a contemplar o que propõe o Deputado Moreira, 
pois fica clara a não obrigatoriedade, enfatizando os 
convênios locais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 
Rita Camata, só para V.Exa. confirmar: o seu parecer 
é pela aprovação das 2 emendas com essa emenda 
de redação, a qual gostaríamos que V.Exa. enviasse 
à Mesa, por escrito.

A SRA. RITA CAMATA – A Emenda nº 1 foi aco-
lhida na íntegra, nos termos propostos; a Emenda nº 
2 foi rejeitada. E eu estou apresentando emenda de 
redação acolhendo essas alterações dos arts. 76, 77, 
78 e 79.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Temos um 

problema regimental. Se V.Exa. rejeitar a emenda, 
não é possível apresentar emenda de redação com 
o mesmo teor.

A SRA. RITA CAMATA – Então, perdoe-me, a 
aprovação é parcial, fazendo a alteração de redação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então V.Exa. 
a encaminhe à Mesa, para que possamos, na sequ-
ência, votá-la.

A SRA. RITA CAMATA – Estou com a emenda 
pronta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos ao 
encaminhamento da matéria. Temos inscritos para falar. 
São 2 intervenções a favor e 2 intervenções contra.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Eu gosta-
ria de falar a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há inscritos, 
Deputado. V.Exa. será inscrito na ordem.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Eu havia 
pedido a palavra a V.Exa., mas respeito a Mesa, evi-
dentemente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pau-
sa.)

Para falar a favor da matéria, Deputado Moreira 
Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nada mais há a dizer. 
Quero apenas agradecer à Deputada Rita Camata. 
Vamos votar de acordo com a redação que S.Exa. 
acolheu agora, da sua própria lavra, que resolve o 
assunto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado Givaldo Carimbão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agra-
decer e parabenizar por esse entendimento. 

Gostaria de deixar um número para os Srs. Par-
lamentares e o Brasil inteiro. Para fazer esse projeto, 
rodamos 17 Estados brasileiros para conhecer as 
FEBEMs. Nas minhas férias de julho de 2007, fiz a 
opção de morar na FEBEM. Pedi ao juiz autorização 
para dormir dentro da cadeia com os presos. Passei 
2 dias dormindo com 10 presos em uma cela para co-
nhecer esse processo. Fui a 17 Estados brasileiros, 
acompanhado da Deputada Rita Camata e de outros 
Deputados. Senhores, 96% dos meninos que estão 
na FEBEM hoje usam drogas. E não é mais cola nem 
maconha, é crack e a tal da noia.

Atenção, senhores, eu trabalho com dependentes 
químicos. Fiz cursos em 4 países e, no Brasil, conheci 
mais de 15 Estados, nesse processo de tratamento de 
dependentes químicos.

No Brasil se recupera um dependente químico 
hoje nas fazendas e nos sítios terapêuticos com 500 
reais. Hoje são mais de 25 mil se recuperando. São 
40 mil jovens que estão nas FEBEMs.
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Escutem bem, senhores e Brasil: o custo de um 
preso maior, segundo o relatório carcerário, está em 
torno de 1.800 reais.

Sr. Presidente e Brasil, sabem quanto é o custo 
de uma criança na FEBEM hoje, por mês, para sair 
pior do que entrou? São 8 mil reais por mês, 100 mil 
reais por ano.

Em Brasília, uma criança que está na FEBEM 
hoje, no sistema, custa 9 mil reais. Em Belo Horizon-
te, onde passei 3 dias, custa 8.500 reais por mês. E a 
criança passa na cela 18 horas por dia. O Sistema S 
tem que contribuir com esse processo. Cabeça vazia, 
oficina do diabo.

É bom que o Brasil saiba desses números: 8 mil 
reais por mês é o custo com uma criança; com o preso é 
1.800 reais; enquanto se recupera dependente químico 
com 500 reais e não se gasta com a escola em tempo 
integral 400 reais. É a inversão de valores. Em vez de 
se fazer a educação, está-se pagando o preço.

Um ano atrás, companheiros, passei 1 mês, mi-
nhas férias, morando na FEBEM. Havia 20 jovens na 
provisória. Ontem passei lá – chamou-me a Secretá-
ria – e havia 68 jovens. Em 1 ano subiu de 20 para 68 
só numa unidade.

É um crime o que está acontecendo no Brasil e 
temos de enfrentá-lo. É bom deixar claro: sistema de 
avaliação. Não eram avaliadas as FEBEMs.

Para que V.Exas. entendam, o sistema da FE-
BEM nunca foi avaliado no Brasil. Nós colocamos a 
avaliação, e a companheira Rita Camata foi decisiva 
nesse processo.

Enalteço o Sistema S, que, no Rio de Janeiro, já 
faz isso, no Brasil tem feito um trabalho fantástico e em 
Fortaleza é um modelo nacional. Quem quiser conhecer 
uma FEBEM vá ao Araré; lá está a fábrica Marisol. Os 
jovens estão trabalhando no sistema de remuneração 
por meio horário. Fantástico! Tem dado uma contribui-
ção. Não era a palavra “poderá” ou “deverá” que iria 
naturalmente acabar com esse processo.

Sr. Presidente, claro que parece haver unanimi-
dade em todo esse processo, mas quero deixar regis-
trado: 8 mil reais por mês uma criança na FEBEM! Não 
é possível mais acontecer esse processo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem. Pal-
mas.)

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero declarar 
que voto favoravelmente ao projeto, mas sou contra a 
emenda de redação.

 O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou conce-
der 1 minuto, mas é 1 minuto mesmo.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sim, senhor.
Sr. Presidente, não posso ser favorável a um 

projeto...
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, eu pedi 

a palavra pela ordem antes. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-

do Jair Bolsonaro já estava aqui na frente fazia horas. 
Depois V.Exa...

O SR. PEDRO WILSON – Mas, Sr. Presidente, 
eu sou Relator de uma emenda!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, eu 
não posso ser favorável a um projeto...

O SR. PEDRO WILSON – Vamos votar, Sr. Pre-
sidente!

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
V.Exa. já havia colocado a matéria em votação!

O SR. JAIR BOLSONARO – V.Exa. fala depois 
de mim, não há problema.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Vamos votar 
a matéria, Sr. Presidente. V.Exa. já a tinha colocado 
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou dar 
1 minuto para as pessoas falarem, não há nenhum 
problema.

O SR. JAIR BOLSONARO – Respeitem a Opo-
sição. É posição séria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É 1 minuto. 
Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso ser 
favorável a um projeto que, mesmo de forma indireta, 
reserva cota para adolescentes infratores, aí incluído 
quem furta uma barra de chocolate, quem sequestra, 
quem estupra e quem assassina.

Não posso ser favorável a isso, inclusive porque 
tira vagas, mesmo de forma indireta, de garotos ho-
nestos, decentes e responsáveis. Seria favorável a isso 
se fosse aos menores de 16 anos. 

Não podemos reformar a casa, Sr. Presidente, 
começando pelo telhado. Não podemos falar sobre 
tudo o que está escrito aqui sem um planejamento 
familiar ou uma paternidade responsável. Isso porque 
cada vez mais – ainda mais com essa lei – aumenta o 
número de menores infratores em nosso País. 

Isso aqui reforça o lobby contrário à redução 
da maioridade penal e estimula a infração, Sr. Presi-
dente. 

Por isso, sou contra o projeto. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Pedro Wilson.
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O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar o 
longo e extraordinário trabalho da Deputada Rita Ca-
mata, da Comissão, dos Deputados Givaldo Carimbão 
e Geraldo Thadeu e de muitos outros.

Registro também que o Governo, por meio da Re-
ceita Federal, fez imensa concessão para demonstrar 
que é importante. E nós queremos também a conces-
são do Sistema S, que é público e é um dos melhores 
que temos. Por isso o estamos colocando.

O Deputado Givaldo Carimbão afirma inclusive 
que já existe experiência. É por isso que gostaríamos 
que o verbo ficasse no afirmativo. 

Sr. Presidente, esses jovens são filhos de traba-
lhadores e precisam dessa chance, talvez mais do que 
outros. Vejo o lado da questão humana. 

Quero que conste da ata o compromisso do Sis-
tema S, nos termos colocados, porque queremos a 
participação dele. 

E mais: o Ministro da Educação não fez ataque ao 
Sistema S, dialogou e firmou o compromisso de apoio. 
Inclusive defendeu a gratuidade do ensino naquele lo-
cal. Foi isso o que houve em passado recente.

Por isso parabenizo a Comissão pelo trabalho. 
Foram 10 meses, e se chegou a essa emenda, Sr. 
Presidente, com todo o respeito, na undécima hora. 
É um direito de cada um, mas em 10 meses foi feito 
um trabalho.

O Deputado Givaldo Carimbão visitou várias 
partes do Brasil. Houve audiências públicas. Ficamos 
pensando se vale a pena trabalhar nas Comissões, 
porque às vezes a matéria chega ao plenário, e, por 
uma série de razões, muda-se o nível de interesse 
da lei.

Por isso quero agradecer a todos a colaboração 
e à Receita Federal, tendo em vista que essa foi uma 
das poucas vezes que aceitou dedução do Imposto 
de Renda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o substitutivo apresentado pela Comissão Especial, 
ressalvados o destaque.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007

Institui o Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo – SINASE regulamen-
ta a execução das medidas socioeducati-
vas destinadas à adolescente que pratique 
ato infracional, altera dispositivos da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990-Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Sistema Nacional de  

Atendimento Socioeducativo

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, e regulamenta a execu-
ção das medidas destinadas a adolescente que prati-
que ato infracional.

§ 1º Entende-se por Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo – SINASE o conjunto orde-
nado de princípios, regras e critérios que envolvem 
a execução de medidas socioeducativas incluindo-se 
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distritais e 
municipais, bem como todos os planos, políticas e 
programas específicos de atendimento a adolescente 
em conflito com a lei.

§ 2º Entende-se por medidas socioeducativas as 
previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais 
têm por objetivos:

I – A responsabilização do adolescente 
quanto às consequências lesivas do ato in-
fracional, sempre que possível incentivando 
a sua reparação;

II – A integração social do adolescente 
e a garantia de seus direitos individuais e so-
ciais, por meio do cumprimento de seu plano 
individual de atendimento; e

III – A desaprovação da conduta infra-
cional, efetivando as disposições da sentença 
como parâmetro máximo de privação de liber-
dade ou restrição de direitos, observados os 
limites previstos em lei.

§ 3º Entende-se por programa de aten-
dimento a organização e funcionamento, por 
unidade, das condições necessárias para o 
cumprimento das medidas socioeducativas.

§ 4º Entende-se por unidade a base físi-
ca necessária para a organização e funciona-
mento de programa de atendimento.

§ 5º Entende-se por entidade de aten-
dimento a pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que instala e mantém a unidade 
e os recursos humanos e materiais neces-
sários ao desenvolvimento de programas de 
atendimento.

Art. 2º O SINASE será coordenado pela União, 
e integrado pelos sistemas estaduais, distritais e mu-
nicipais, responsáveis pela implementação dos seus 
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respectivos programas de atendimento a adolescente 
ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com li-
berdade de organização e funcionamento, respeitados 
os termos desta lei.

CAPÍTULO II 
Das Competências

Art. 3º Compete à União:

I – formular e coordenar a execução da 
política nacional de atendimento socioedu-
cativo;

II – elaborar o Plano Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo, em parceria com os 
Estados, Distrito Federal e Municípios;

III – prestar assistência técnica e su-
plementação financeira aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para o desenvolvimento 
de seus sistemas;

IV – instituir e manter Sistema Nacional 
de Informações sobre o Atendimento Socio-
educativo – seu funcionamento, entidades, 
programas, incluindo dados relativos a finan-
ciamento e população atendida;

V – Contribuir para a qualificação e ação 
em rede dos Sistemas de Atendimento Socio-
educativo;

VI – estabelecer diretrizes sobre a or-
ganização e funcionamento das unidades e 
programas de atendimento, e as normas de 
referência destinadas ao cumprimento das 
medidas socioeducativas de internação e se-
miliberdade;

VII – instituir e manter processo de ava-
liação dos Sistemas de Atendimento Socioedu-
cativo, seus planos, entidades e programas;

VIII – financiar, com os demais entes fe-
derados, a execução de programas e serviços 
do SINASE; e

IX – garantir a publicidade de informa-
ções sobre repasses de recursos aos ges-
tores estaduais, distrital, e municipais, para 
financiamento de programas de atendimento 
socioeducativo.

§ 1º É vedado à União o desenvolvi-
mento e a oferta de programas próprios de 
atendimento.

§ 2º Ao Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA 
compete às funções normativa, deliberativa, de 
avaliação e fiscalização do SINASE, nos termos 
previstos na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 
1991, que cria o referido Conselho.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do CONANDA.

§ 4º A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República – SEDH 
compete às funções executivas e de gestão 
do SINASE.

Art. 4º Compete aos Estados:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
Sistema Estadual de Atendimento Socioedu-
cativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela 
União;

II – elaborar o Plano Estadual de Atendi-
mento Socioeducativo em conformidade com 
o Plano Nacional;

III – criar, desenvolver, e manter progra-
mas para a execução das medidas socioedu-
cativas de semiliberdade e internação;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu sistema 
de atendimento e dos sistemas municipais;

V – estabelecer com os Municípios for-
mas de colaboração para o atendimento so-
cioeducativo em meio aberto;

VI – prestar assessoria técnica e suple-
mentação financeira aos Municípios para a 
oferta regular de programas de meio aberto;

VII – garantir o pleno funcionamento do 
plantão interinstitucional, nos termos previstos 
no art. 88, V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente;

VIII – garantir defesa técnica do adoles-
cente a quem se atribua pratica de ato infra-
cional;

IX – cadastrar-se no Sistema Nacional 
de Informações sobre o Atendimento Socio-
educativo, e fornecer regularmente os dados 
necessários ao povoamento e atualização do 
Sistema; e

X – co-financiar, com os demais entes 
federados, a execução de programas e ações 
destinados ao atendimento inicial de adoles-
cente apreendido para apuração de ato infra-
cional, bem como aqueles destinados a ado-
lescente a quem foi aplicada medida socioe-
ducativa privativa de liberdade.

§ 1º Ao Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente compete as fun-
ções deliberativas e de controle do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos 
termos previstos no art. 88, II da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
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e do Adolescente, bem como outras definidas 
na legislação estadual ou distrital.

§ 2º O Plano de que trata o Inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

§ 3º Compete ao Órgão a ser designado no 
Plano de que trata o inciso II do caput deste arti-
go as funções, executiva e de gestão do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo.

Art. 5º Compete aos Municípios:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
o Sistema Municipal de Atendimento Socioe-
ducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela 
União e o respectivo Estado;

II – elaborar o Plano Municipal de Aten-
dimento Socioeducativo, em conformidade 
com o Plano Nacional e o respectivo Plano 
Estadual;

III – criar e manter programas de aten-
dimento para a execução das medidas socio-
educativas em meio aberto;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento dos progra-
mas do seu Sistema de Atendimento Socio-
educativo;

V – Cadastrar-se no Sistema Nacional de 
Informações sobre o Atendimento Socioeducati-
vo, fornecer regularmente os dados necessários 
ao povoamento e atualização do Sistema; e

VI – co-financiar, conjuntamente com os 
demais entes federados, a execução de progra-
mas e ações destinados ao atendimento inicial 
de adolescente apreendido para apuração de 
ato infracional, bem como aqueles destinados 
a adolescente a quem foi aplicada medida so-
cioeducativa em meio aberto.

§ 1º Para garantir a oferta de programa 
de atendimento socioeducativo de meio aber-
to, os municípios podem instituir os consórcios 
dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005, que “dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos e dá outras 
providências”; ou qualquer outro instrumento 
jurídico adequado, como forma de comparti-
lhar responsabilidades.

§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente compete as fun-
ções deliberativas e de controle do Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos 
termos previstos no art. 88, II da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 

e do Adolescente, bem como outras definidas 
na legislação municipal.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

§ 4º Compete ao órgão a ser designa-
do no Plano de que trata o inciso II do caput 
deste artigo as funções, executiva e de gestão 
do Sistema Municipal de Atendimento Socio-
educativo.

Art. 6º Ao Distrito Federal cabem, cumulativamen-
te, as competências dos Estados e Municípios.

CAPÍTULO III 
Dos Planos de Atendimento Socioeducativo

Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º 
desta Lei deverá incluir um diagnóstico da situação do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, as 
diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades, e as 
formas de financiamento e gestão das ações de aten-
dimento para os dez anos seguintes, em sintonia com 
os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º As normas nacionais de referência para o 
atendimento socioeducativo devem constituir Anexo ao 
Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, elaborar seus planos decenais corres-
pondentes, em até 360 (trezentos e sessenta dias) a 
partir da aprovação do Plano Nacional.

Art. 8º Os Planos de Atendimento Socioeducativo 
deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas 
nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para 
os adolescentes atendidos, em conformidade com os 
princípios elencados na Lei nº 8,069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo Único. Os Poderes Legislativos Fede-
ral, Estaduais, Distrital, e Municipais, por meio de suas 
comissões temáticas pertinentes, acompanharão a 
execução dos Planos de Atendimento Socioeducativo 
dos respectivos entes federados.

CAPÍTULO IV 
Dos Programas de Atendimento

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 9º Os Estados e o Distrito Federal inscreve-
rão seus programas de atendimento e alterações no 
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Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, conforme o caso.

Art. 10 os municípios inscreverão seus programas 
e alterações, bem como as entidades de atendimen-
to executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Art. 11 Além da especificação do regime, são 
requisitos obrigatórios para a inscrição de programa 
de atendimento:

I – a exposição das linhas gerais dos mé-
todos e técnicas pedagógicas, com a especifi-
cação das atividades de natureza coletiva;

II – a indicação da estrutura material, 
dos recursos humanos e das estratégias de 
segurança compatíveis com as necessidades 
da respectiva unidade;

III – regimento interno que regule o fun-
cionamento da entidade, no qual deverá cons-
tar no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e res-
ponsabilidades do dirigente, de seus prepostos, 
dos membros da equipe técnica e dos demais 
educadores;

b) a previsão das condições do exercício 
da disciplina e concessão de benefícios e o 
respectivo procedimento de aplicação; e

c) a previsão da concessão de benefícios 
extraordinários e enaltecimento, tendo em vista 
tornar público o reconhecimento ao adolescen-
te pelo esforço realizado na consecução dos 
objetivos do plano individual;

IV – a política de formação dos recursos 
humanos;

V – a previsão das ações de acompanha-
mento do adolescente após o cumprimento de 
medida socioeducativa;

VI – a indicação da equipe técnica, cuja 
quantidade e formação devem estar em confor-
midade com as normas de referência do siste-
ma, dos conselhos profissionais e com o aten-
dimento socioeducativo a ser realizado; e

VII – A adesão ao Sistema de Informa-
ções sobre o Atendimento Socioeducativo, 
bem como sua operação efetiva.

Parágrafo Único. O não cumprimento do 
previsto neste artigo sujeita as entidades de 
atendimento, órgãos gestores, seus dirigen-
tes ou prepostos, à aplicação das medidas 
previstas no art. 97, da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 12. A composição da equipe técnica do pro-
grama de atendimento deverá ser interdisciplinar, com-
preendendo, no mínimo, profissionais das áreas de 
saúde, educação e assistência social, de acordo com 
as normas de referência.

§ 1º Outros profissionais podem ser acrescenta-
dos às equipes para atender necessidades específi-
cas do programa.

§ 2° O Regimento interno deve discriminar as atri-
buições de cada profissional, sendo proibida a sobrepo-
sição dessas atribuições na entidade de atendimento.

§ 3° O não cumprimento do previsto neste artigo 
sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou 
prepostos, à aplicação das medidas previstas no art. 
97, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO II 
Dos Programas de Meio Aberto

Art. 13. Compete à direção do programa de pres-
tação de serviços à comunidade, ou de liberdade as-
sistida:

I – selecionar e credenciar orientadores, 
designando-os, caso a caso, para acompanhar 
e avaliar o cumprimento da medida;

II – receber o adolescente e seus pais 
ou responsável e orientá-los sobre a finalidade 
da medida e a organização e funcionamento 
do programa;

III – encaminhar o adolescente para o 
orientador credenciado;

IV – supervisionar o desenvolvimento 
da medida; e

V – avaliar, com o orientador, a evolução 
do cumprimento da medida e, se necessário, 
propor à autoridade judiciária sua substituição, 
suspensão ou extinção.

Parágrafo único. O rol de orientadores 
credenciados deverá ser comunicado, semes-
tralmente, à autoridade judiciária e ao Minis-
tério Público.

Art. 14. Incumbe ainda à direção do programa de 
medida de prestação de serviços à comunidade, sele-
cionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, 
escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem 
como os programas comunitários ou governamentais, 
de acordo com o perfil do sócio-educando e, o ambien-
te no qual a medida será cumprida.

Parágrafo único. Se o Ministério Público im-
pugnar o credenciamento, ou a autoridade judiciária 
considerá-lo inadequado, instaurará incidente de im-
pugnação, com a aplicação subsidiária do procedi-
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mento de apuração de irregularidade em entidade de 
atendimento regulamentado na Lei n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, devendo citar o dirigente do programa e a direção 
da entidade, ou órgão credenciado.

SEÇÃO III 
Dos Programas de Privação da Liberdade

Art. 15. São requisitos específicos para a inscrição de 
programas de regime de semi-liberdade ou internação:

I – a comprovação da existência de es-
tabelecimento educacional com instalações 
adequadas e em conformidade com as nor-
mas de referência;

II – a previsão do processo e dos requi-
sitos para a escolha do dirigente;

III – a apresentação das atividades de 
natureza coletiva;

IV – a definição das estratégias para a 
gestão de conflitos. Vedada a previsão de iso-
lamento cautelar, exceto nos casos previstos 
no § 2°, do art. 49 desta Lei; e

V – a previsão de regime disciplinar nos 
termos do art. 72 desta Lei.

Art. 16. A estrutura física da unidade deverá ser 
compatível com as normas de referência do SINASE.

§ 1° É vedada a edificação de unidades sócio-
educacionais em espaços contíguos, anexos, ou de 
qualquer outra forma integrados a estabelecimentos 
penais.

§ 2° A direção da unidade adotará, em caráter 
excepcional, medidas para proteção do interno em 
casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou 
de outrem; comunicando, de imediato, seu defensor e 
o Ministério Público.

Art. 17. Para o exercício da função de dirigente 
de programa de atendimento em regime de semi-liber-
dade ou de internação, além dos requisitos específi-
cos previstos no respectivo programa de atendimento 
é necessário:

I – formação de nível superior compatível 
com a natureza da função;

II – comprovada experiência no traba-
lho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) 
anos; e

III – reputação ilibada;

CAPÍTULO V 
Da Avaliação e Companhamento 

 da Gestão do atendimento Sócio-Educativo

Art. 18. A União, em articulação com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações 

periódicas da implementação dos Planos de Atendi-
mento Sócio-educativo em intervalos não superiores 
á três anos.

§ 1° O objetivo da avaliação é verificar o cumpri-
mento das metas estabelecidas, e elaborar recomen-
dações aos gestores e operadores dos Sistemas.

§ 2° O processo de avaliação deverá contar com 
a participação de representantes do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos 
Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em re-
gulamento.

§ 3° A primeira avaliação do Plano Nacional de 
Atendimento Sócio-educativo realizar-se-á no terceiro 
ano de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legisla-
tivo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas 
comissões temáticas pertinentes.

Art. 19 Fica instituído o Sistema Nacional de 
Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Sócio-
educativo com os seguintes objetivos:

I – contribuir para a organização da rede 
de atendimento sócio-educativo;

II – assegurar conhecimento rigoroso so-
bre as ações do atendimento sócio-educativo 
e seus resultados;

III – promover a melhora da qualidade da 
gestão e do atendimento sócio-educativo; e

IV – disponibilizar informações sobre o 
atendimento sócio-educativo.

§ 1° A Avaliação abrangerá, no mínimo, 
a gestão, as entidades de atendimento, os 
programas e os resultados da execução das 
medidas sócio-educativas.

I – Ao final da avaliação será elabora-
do relatório contendo histórico e diagnóstico 
da situação, as recomendações e os prazos 
para que essas sejam cumpridas, além de 
outros elementos a serem definidos em re-
gulamento;

II – O relatório da avaliação deverá ser 
encaminhado aos respectivos Conselhos de 
Direitos, Conselhos Tutelares, bem como ao 
Ministério Público; e

III – Os gestores e entidades têm o dever 
de colaborar com o processo de avaliação, fa-
cilitando o acesso às suas instalações, docu-
mentação e a todos os elementos necessários 
ao seu efetivo cumprimento.

§ 2º O Acompanhamento tem por objetivo verificar 
o cumprimento das metas dos Planos de Atendimento 
Socioeducativo.
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Art. 20 O Sistema Nacional de Avaliação e Acom-
panhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo 
assegurará, na metodologia a ser empregada:

I – a realização da auto-avaliação dos 
gestores e das instituições de atendimento;

II – a avaliação institucional externa, con-
templando a análise global e integrada das 
instalações físicas, relações institucionais, 
compromisso social, atividades e finalidades 
das instituições de atendimento e seus pro-
gramas;

III – o respeito à identidade e à diversi-
dade de entidades e programas;

IV – a participação do corpo de funcio-
nários das entidades de atendimento, e dos 
Conselhos Tutelares da área de atuação da 
entidade avaliada; e

V – o caráter público de todos os proce-
dimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos.

Art. 21 A avaliação será coordenada por uma 
comissão permanente e realizada por comissões tem-
porárias, essas compostas, no mínimo, por três espe-
cialistas com reconhecida atuação na área temática, 
e definidas na forma do regulamento.

Parágrafo único. É vedado à comissão perma-
nente designar avaliadores:

I – que sejam titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados, ou funcionários das 
entidades avaliadas;

II – que tenham relação de parentesco 
até 30 grau com titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados e/ou funcionários 
das entidades avaliadas; e

III – que estejam respondendo a proces-
sos criminais.

Art. 22 A avaliação da gestão terá por objetivo:

I – verificar se o planejamento orçamen-
tário e sua execução se processam de forma 
compatível com as necessidades do Sistema 
respectivo de Atendimento Socioeducativo;

II – verificar a manutenção do fluxo fi-
nanceiro, considerando as necessidades ope-
racionais do atendimento socioeducativo, as 
normas de referência e as condições previstas 
nos instrumentos jurídicos celebrados entre 
os órgãos gestores e as entidades de aten-
dimento;

III – verificar a implementação de todos 
os demais compromissos assumidos quando 

da celebração dos Instrumentos jurídicos rela-
tivos ao atendimento socioeducativo; e

IV – articulação interinstitucional e inter-
setorial das políticas.

Art. 23 A avaliação das entidades terá por obje-
tivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por 
meio de suas atividades, programas e projetos, consi-
derando as diferentes dimensões Institucionais e, entre 
elas, obrigatoriamente, as seguintes:

I – o plano de desenvolvimento institu-
cional;

II – a responsabilidade social, conside-
rada especialmente sua contribuição para a 
inclusão social e o desenvolvimento socioe-
conômico do adolescente e sua família;

III – a comunicação e o intercambio com 
a sociedade;

IV – as políticas de pessoal quanto à qua-
lificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e condições de trabalho:

V – a adequação da infraestrutura física 
às normas de referência;

VI – o planejamento e autoavaliação 
quanto aos processos, resultados, eficiência 
e eficácia do projeto pedagógico e da proposta 
socioeducativa;

VII – as políticas de atendimento para os 
adolescentes e suas famílias;

VIII – atenção integral à saúde dos ado-
lescentes em conformidade com as diretrizes 
do art. 60 desta lei; e

IX – sustentabilidade financeira.

Art. 24 A avaliação dos programas terá por ob-
jetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que de-
terminam os arts. 94, 100,117, 119, 120, 123, e 124 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e da Adolescente.

Art. 25 A avaliação dos resultados da execução de 
medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo:

I – verificar a situação do adolescente 
após cumprimento da medida socioeducativa, 
tomando por base suas perspectivas educacio-
nais, sociais, profissionais e familiares; e

II – verificar reincidência de prática de 
ato infracional.

Art. 26 Os resultados da avaliação serão utiliza-
dos para:

I – planejamento de metas e eleição de 
prioridades do Sistema de Atendimento So-
oioeducativo e seu financiamento;
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II – reestruturação e/ou ampliação da 
rede de atendimento socioeducativo, de acordo 
com as necessidades diagnosticadas;

III – adequação dos objetivos e da natu-
reza do atendimento socioeducativo prestado 
pelas entidades avaliadas;

IV – celebração de instrumentos de coo-
peração com vistas à correção de problemas 
diagnosticados na avaliação;

V – reforço de financiamento para fortale-
cer a rede de atendimento socioeducativo;

VI – melhorar e ampliar a capacitação 
dos operadores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo; e

VII – os efeitos do art. 95 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Parágrafo único. As recomendações ori-
ginadas da Avaliação deverão indicar prazo 
para cumprimento por parte das entidades de 
atendimento e dos gestores avaliados, ao fim 
do qual estarão sujeitos as medidas previstas 
no art. 28 desta lei.

Art. 27 As Informações produzidas a pedir do 
Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento 
Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a ava-
liação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento 
dos Sistemas Nacional, Distrital, Estaduais e Munici-
pais de Atendimento Socioeducativo.

CAPÍTULO VI 
Da Responsabilização dos Gestores  

e Entidades de Atendimento

Art. 28 No caso do desrespeito, mesmo que par-
cial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e 
determinações desta lei, em todas as esferas, ficam 
sujeitos:

I – Gestores, operadores e seus prepos-
tos, e entidades governamentais, às medidas 
previstas no art. 97, I e parágrafo único da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente; e

II – entidades não-governamentais, seus 
gestores, operadores e prepostos, às medidas 
previstas no art. 97, II e parágrafo único da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. A aplicação das medi-
das previstas neste artigo se dará a partir da 
análise de relatório circunstanciado elaborado 
após as avaliações, sem prejuízo do que de-
terminam os arts. 191 a 197; 225 a 227; 230 

a 236; 243; e 245 a 247 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e da 
Adolescente.

Art. 29. Àqueles que, mesmo não sendo agente 
público, induzam ou concorram, sob qualquer forma, 
direta ou Indireta, para o não cumprimento desta Lei, 
aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas 
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe 
sobre “as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de manda-
to, carpo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”, 
Lei da Improbidade Administrativa.

CAPÍTULO VII 
Do Financiamento e das Prioridades

Art. 30. O SINASE será co-financiado com re-
cursos dos orçamentos fiscal, e da seguridade social, 
com alocação obrigatória nos orçamentos dos órgãos 
responsáveis pelas políticas dele integrantes, além de 
outras fontes.

§ 1º Os entes federados que tenham instituído 
seus sistemas de atendimento socioeducativo terão 
acesso aos recursos na forma de transferência ado-
tada pelos órgãos integrantes do SINASE.

§ 2º Os entes federados beneficiados com recur-
sos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas 
políticas integrantes do SINASE, ou de outras fontes, 
estão sujeitos às normas e procedimentos de monito-
ramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das 
políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto 
nos arts. 4º, IX e X; 5º, V e VI, e 6º desta Lei.

Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas três es-
feras de governo definirão, anualmente, o percentual 
de recursos dos Fundos de Direitos da Criança e do 
Adolescente a serem aplicados no financiamento das 
ações previstas nesta Lei, em especial para capacita-
ção, sistemas de informação e de avaliação.

Parágrafo único. Os entes federados beneficiados 
com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para ações de atendimento socioeduca-
tivo, prestarão informações sobre o desempenho des-
sas ações por meio do Sistema de Informações sobre 
Atendimento Socioeducatívo.

Art. 32. A Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 
1986, que Cria o Fundo de Prevenção, Recuperação 
e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os 
bens apreendidos e adquiridas com produtos de trá-
fico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá 
outras providências, passa vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 5º  ..................................................  
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IX – às entidades governamentais e não-
govemamentais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo.

Art. 5º-A. A Secretaria Nacional Antidrogas – SE-
NAD, órgão gestor do FUNAD, poderá financiar projetos 
das entidades do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo desde que:

I – O ente federado de vinculação da 
entidade que solicita o recurso possua o res-
pectivo Plano de Atendimento Socioeducativo 
aprovado;

II – As entidades, governamentais e não-
governamentais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo que solici-
tem recursos tenham participado da avaliação 
nacional do atendimento socioeducativo.

III – O projeto apresentado esteja de acor-
do com os pressupostos da Política Nacional 
sobre Drogas, e legislação específica” (NR)

Art. 33. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), e dá outras providências passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 10-A. O Conselho Deliberativo do 
FAT poderá priorizar projetos das entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo desde que:

I – O ente federado de vinculação da 
entidade que solicita o recurso possua o res-
pectivo Plano de Atendimento Socioeducativo 
aprovado;

II – As entidades, governamentais e não-
governamentais, integrantes do Sistema Na-
cional de Atendimento Socioeducativo que 
solicitem recursos tenham se submetido à 
avaliação nacional do atendimento socioedu-
cativo”. (NR)

Art. 34. O art. 2º da Lei nº 5.537, de 21 de no-
vembro de 1958, que institui o Fundo Nacional do De-
senvolvimento da Educação, passa a vigorar acrescida 
do seguinte § 3º:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º O fundo de que trata o art. 1º pode-

rá financiar, na forma das resoluções de seu 
conselho deliberativo, programas e projetos de 
educação básica relativos ao Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo desde que:

I – O ente federado que solicitar o recur-
so possua o respectivo Plano de Atendimento 
Socioeducativo aprovado;

II – As entidades de atendimento vincu-
ladas ao ente federado que solicitar o recurso 
tenham se submetido à avaliação nacional do 
atendimento socioeducativo; e

III – O ente federado tenha assinado 
o plano de metas ‘Compromisso Todos pela 
Educação’ e elaborado o respectivo Plano de 
Ações Articuladas (PAR)”. (NR)

 
TÍTULO II 

Da Execução das Medidas Socioeducativas 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas 
reger-se-á pelos seguintes princípios:

I – legalidade, não podendo o adolescen-
te receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto;

II – excepcionalidade da intervenção judi-
cial e da imposição de medidas, favorecendo-se 
meios de autocomposição de conflitos;

III – prioridade a práticas ou medidas que 
sejam restaurativas e, sempre que possível 
atendam às necessidades das vítimas;

IV – proporcionalidade em relação à ofen-
sa cometida;

V – brevidade da medida em resposta 
ao ato cometido, em especial o respeito ao 
que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

VI – individualização, considerando-se a 
idade, capacidades e circunstâncias pessoais 
do adolescente;

VII – mínima intervenção, restrita ao ne-
cessário para a realização dos objetivos da 
medida;

VIII – não-discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, na-
cionalidade, classe social, orientação religiosa, 
política sexual, ou associação ou pertencimen-
to a qualquer minoria ou status; e

IX – Fortalecimento dos vínculos fami-
liares e comunitárias no processo socioedu-
cativo.
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CAPÍTULO II 
Dos Procedimentos

Art. 36. A competência para jurisdicionar a execu-
ção das medidas socioeducativas segue o determinado 
pelo art. 146 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervi-
rão, sob pena de nulidade, no procedimento Judicial 
de execução de medida socioeducativa, asseguradas 
aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, podendo requerer as providências 
necessárias para adequar a execução aos ditames 
legais e regulamentares.

Art. 38. As medidas de proteção, de advertência, 
e de reparação do dano, quando aplicadas de forma 
isolada, serão executadas nos próprios autos do pro-
cesso de conhecimento, respeitado o disposto nos 
arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 39. Para aplicação das medidas socioe-
ducativas de prestação de serviços à comunidade, 
liberdade assistida, semiliberdade ou internação, 
será constituído processo de execução para cada 
adolescente, respeitado o disposto nos arts. 143 e 
144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e com autuação das 
seguintes peças:

I – documentos de caráter pessoal do 
adolescente existentes no processo de co-
nhecimento, especialmente os que compro-
vem sua idade; e

II – as indicadas pela autoridade judici-
ária, sempre que houver necessidade e, obri-
gatoriamente:

a) cópia da representação;
b) cópia da certidão de antecedentes;
c) cópia da sentença ou acórdão; e
d) cópia de estudos técnicos realizados 

durante a fase de conhecimento.
Parágrafo único. Procedimento idêntico 

será observado na hipótese de medida apli-
cada em sede de remissão, como forma de 
suspensão do processo.

Art. 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária 
encaminhará, imediatamente, cópia integral do expe-
diente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, 
solicitando designação do programa ou da unidade de 
cumprimento da medida.

Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da 
proposta de plano individual de que trata o art. 53 des-
ta Lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo 

sucessivo de três dias, contados do recebimento da 
proposta encaminhada pela direção do programa de 
atendimento.

§ 1º O defensor e o Ministério Pública poderão 
requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de 
ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia 
que entenderem necessárias para complementação 
do plano individual.

§ 2º A impugnação ou complementação do plano 
individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério 
Público, deverá ser fundamentada, podendo a autori-
dade judiciária indeferi-la, se entender insuficiente a 
motivação.

§ 3º Admitida a impugnação, ou se entender que 
o plano é inadequado, a autoridade judiciária desig-
nará, se necessário, audiência da qual cientificará o 
defensor, o Ministério Público, a direção do programa 
de atendimento, o adolescente, e seus pais ou res-
ponsável.

§ 4º A impugnação não suspenderá a execução 
do plano individual, salvo determinação judicial em 
contrário.

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, considerar-
se-á o plano individual homologado.

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade 
assistida, de semiliberdade e internação, deverão ser 
reavaliadas no máximo a cada seis meses, podendo 
a autoridade judiciária, se necessário, designar au-
diência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientifi-
cando o defensor, o Ministério Público, a direção do 
programa de atendimento, o adolescente, e seus pais 
ou responsável.

§ 1º A audiência será Instruída com o relatório 
da equipe técnica do programa de atendimento sobre 
a evolução do plano de que trata o art. 52 desta lei, e 
qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes 
e deferido pela autoridade judiciária.

§ 2º A gravidade do ato infracional, os anteceden-
tes e o tempo de duração da medida não são fatores 
que, por si, justifiquem a não-substituição da medida 
por outra menos grave.

§ 3º Considera-se mais grave a internação, em 
relação a todas as demais medidas, e mais grave 
a semiliberdade, em relação às medidas de meio 
aberto.

Art. 43. A reavaliação da manutenção, a substi-
tuição ou a suspensão das medidas de meio aberto ou 
de privação da liberdade, e do respectivo plano indivi-
dual, pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido 
da direção do programa de atendimento, do defensor, 
do Ministério Público, do adolescente, de seus pais 
ou responsável.
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§ 1º Justifica o pedido de reavaliação, entre ou-
tros motivos:

I – o desempenho adequado do adoles-
cente com base no seu plano de atendimen-
to individual, antes do prazo da reavaliação 
obrigatória;

II – a inadaptação do adolescente ao 
programa e o reiterado descumprimento das 
atividades do plano individual; e

III – a necessidade da modificação dos 
atividades do plano individual que importem em 
maior restrição da liberdade do adolescente.

§ 2º A autoridade judiciária poderá inde-
ferir o pedido, de pronto, se entender insufi-
ciente a motivação.

§ 3º Admitido o processamento do pe-
dido, a autoridade judiciária, se necessário, 
designará audiência, observando o princípio 
do art. 42, § 1º desta Lei.

§ 4º A substituição por medida mais gra-
vosa somente ocorrerá em situações excepcio-
nais, após o devida processo legal, inclusive 
nas hipóteses do art. 122, III da Lei nº 5.089, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da criança e 
do Adolescente, e deve ser:

a) fundamentada em parecer técnico;
b) precedida de prévia audiência, e nos 

termos do artigo 42, § 1º desta lei;

Art. 44. Na hipótese de substituição da medida 
ou modificação das atividades do plano individual, a 
autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão 
à direção do programa de atendimento, assim como 
as peças que entender relevantes à nova situação ju-
rídica do adolescente;

Parágrafo único. No caso da substituição da me-
dida importar em vinculação do adolescente a outro 
programa de atendimento, o plano individual e o histó-
rico do cumprimento da medida deverão acompanhar 
a transferência;

Art. 45. Se no transcurso da execução sobrevier 
sentença de aplicação de nova medida, a autoridade 
judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamen-
te, o Ministério Público e o Defensor, no prazo de três 
dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.

§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar 
reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou 
deixar de considerar os prazos máximos, e de libera-
ção compulsória previstos na Lei nº 8.059, de 13 de 
julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
excetuada a hipótese de medida aplicada por ato in-
fracional praticado durante a execução;

§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova 
medida de internação, por atos infracionais praticados 
anteriormente, a adolescente que já tenha concluído 
cumprimento de medida socioeducativa dessa natu-
reza, ou que tenha sido transferido para cumprimento 
de medida menos rigorosa, ficando tais atos absorvi-
dos por aqueles aos quais se impôs a medida sócio-
educativa extrema.

Art. 46.  A medida sócio-educativa será decla-
rada extinta:

I – pela morte do adolescente;
II – pela realização de sua finalidade;
III – pela aplicação de pena privativa de 

liberdade, a ser cumprida em regime fechado 
ou semi-aberto, em execução provisória ou 
definitiva; e

IV – pela condição de doença grave, que 
torne o adolescente incapaz de submeter-se 
ao cumprimento da medida; e

V – nas demais hipóteses previstas em 
lei.

§ 1º Caso o maior de dezoito anos, em 
cumprimento de medida sócio-educativa, res-
ponder a processo-crime caberá a autorida-
de judiciária decidir sobre eventual extinção 
da execução, cientificando da decisão o juízo 
criminal competente.

§ 2º Em qualquer caso, o tempo de pri-
são cautelar não convertida em pena privativa 
de liberdade deve ser descontado do prazo de 
cumprimento da medida sócio-educativa.

Art. 47. O mandado de busca e apreensão do 
adolescente terá vigência máxima de seis meses, a 
contar da data da expedição, podendo, se necessário, 
serem renovado, fundamentadamente.

Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o 
adolescente e seus pais ou responsável poderão 
postular revisão Judicial de qualquer sanção dis-
ciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária 
suspender a execução da sanção até decisão final 
do incidente.

§ 1º Postulada a revisão depois de ouvida a au-
toridade colegiada que aplicou a sanção e, havendo 
provas a produzir em audiência, procederá o magis-
trado na forma do art. 42, § 1º desta lei.

§ 2º É vedada a aplicação de sanção disciplinar 
de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa 
imprescindível para garantia da segurança de outros 
internos ou, do próprio adolescente a quem seja im-
posta a sanção, sendo necessária ainda comunicação 
ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judi-
ciária, em até 24 (vinte e quatro) horas.
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CAPITULO III 
Dos Direitos Individuais

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao 
cumprimento de medida sócio-educativa, sem prejuízo 
de outros previstos em lei:

I – ser acompanhado por seus pais ou 
responsável e por seu defensor, em qualquer 
fase do procedimento administrativo ou judi-
cial;

II – ser incluído em programa de meio 
aberto quando inexistir vaga para o cumpri-
mento de medida de privação da liberdade, 
exceto nos casos de ato de infração, come-
tido mediante grave ameaça ou violência à 
pessoa, quando o adolescente deverá ser 
internado em Unidade mais próxima de seu 
local de residência;

III – ser respeitado em sua personalidade, 
intimidade, liberdade de pensamento e religião, 
e em todos os direitos não expressamente li-
mitados na sentença;

IV – peticionar, por escrito ou verbal-
mente, diretamente a qualquer autoridade ou 
órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser 
respondido em até quinze dias;

V – ser informado, inclusive por escrito, 
das normas de organização e funcionamento 
do programa de atendimento e também das 
previsões de natureza disciplinar;

VI – receber, sempre que solicitar, infor-
mações sobre a evolução de seu plano indi-
vidual, participando, obrigatoriamente, de sua 
elaboração e, se for o caso, reavaliação;

VII – receber assistência integral à sua 
saúde, conforme o disposto no art. 60 desta 
Lei; e

VIII – garantia de atendimento em cre-
che e pré-escola aos filhos de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos.

§ 1º As garantias processuais destina-
das á adolescente autor de ato de infração 
previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
aplicam-se integralmente na execução das 
medidas sócio-educativas, inclusive no âmbi-
to administrativo.

§ 2º A oferta irregular de programas de 
atendimento sócio-educativo em meio aberto 
não poderá ser invocada como motivo para 
aplicação ou manutenção de medida de pri-
vação da liberdade.

Art. 50. Sem prejuízo do disposto no art. 121, § 
1º da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a direção do programa de 
execução de medida de privação de liberdade pode-
rá autorizar a saída, monitorada, do adolescente nos 
casos de tratamento médico, doença grave ou faleci-
mento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, 
cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comu-
nicação ao Juízo competente.

Art. 51. A decisão judicial relativa à execução de 
medida sócio-educativa será proferida após manifes-
tação do defensor e do Ministério Público.

CAPÍTULO IV 
Do Plano Individual de Atendimento – PIA

Art. 52. O cumprimento das medidas sócio-educa-
tivas, em regime de prestação de serviços à comunida-
de, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, 
dependerá de Plano Individual de Atendimento – PIA, 
instrumento de previsão, registro e gestão das ativida-
des a serem desenvolvidas com o adolescente.

Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a par-
ticipação dos pais ou responsáveis, os quais têm o 
dever de contribuir com o processo ressocializador do 
adolescente, sendo esses passíveis de responsabili-
zação administrativa nos termos do art. 249 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e 
do Adolescente, civil e criminal.

Art. 53. O PIA será elaborado sob a responsabi-
lidade da equipe técnica do respectivo programa de 
atendimento, com a participação efetiva do adoles-
cente e de sua família, representada por seus pais ou 
responsável.

Art. 54. Constarão do plano individual, 
no mínimo:

I – os resultados da avaliação interdis-
ciplinar;

II – os objetivos declarados pelo ado-
lescente;

III – a previsão de suas atividades de inte-
gração social e/ou capacitação profissional;

IV – atividades de integração e apoio à 
família;

V – formas de participação da família, para 
efetivo cumprimento do plano individual; e

VI – as medidas específicas de atenção 
à sua saúde.

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de 
semi-liberdade ou de internação, o plano individual 
conterá, ainda:
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I – a designação do programa de aten-
dimento mais adequado para o cumprimento 
da medida;

II – a definição das atividades internas 
e externas, 

Individuais, ou coletivas, das quais o ado-
lescente poderá participar; e

III – a fixação das metas para o alcance 
de desenvolvimento de atividades externas:

Parágrafo único. O PIA será elaborado 
no prazo de até quarenta e cinco dias da data 
do ingresso do adolescente no programa de 
atendimento.

Art. 56 Para o cumprimento das medidas 
de prestação de serviços à comunidade e de 
liberdade assistida, o PIA será elaborado no 
prazo de até quinze dias do ingresso do ado-
lescente no programa de atendimento.

Art. 57 Para a elaboração do PIA, a direção do 
respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou 
por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos 
autos do procedimento de apuração do ato infracional 
e aos dos procedimentos de apuração de outros atos 
infracianais atribuídos ao mesmo adolescente.

§ 1º O acesso aos documentos de que trata o 
caput deverá ser realizado por funcionário da entida-
de de atendimento, devidamente credenciado para tal 
atividade, ou por membro da direção, em conformidade 
com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, 
de forma a preservar o que determinam os arts. 143 e 
144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

§ 2º A direção poderá requisitar, ainda:

I – ao estabelecimento de ensino, o his-
tórico escolar do adolescente e as anotações 
sobre o seu aproveitamento;

II – os dados sobre o resultado de medida 
anteriormente aplicada e cumprida em outro 
programa de atendimento; e

III – os resultados de acompanhamento 
especializado anterior.

Art. 58. Por ocasião da reavaliação da Medida é 
obrigatória a apresentação, pela direção do programa 
de atendimento, de relatório da equipe técnica sobre 
a evolução do adolescente no cumprimento do plano 
individual.

Art. 59. O acesso ao plano individual será restri-
to aos servidores do respectivo programa de atendi-
mento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, 
ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa 
autorização judicial.

CAPÍTULO V 
Da Atenção Integral a Saúde de Adolescente  
em Cumprimento de Medida Socioeducativa

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 60 A atenção integral à saúde do adolescente 
no Sistema de Atendimento Socioeducativo seguirá as 
seguintes diretrizes:

I – previsão, nos planos de atendimento 
socioeducativo, em todas as esferas, da im-
plantação de ações de promoção da saúde, 
com o objetivo de integrar as ações socioedu-
cativas, estimulando a autonomia, a melhoria 
das relações interpessoais, bem como o forta-
lecimento de redes de apoio aos adolescentes 
e suas famílias;

II – inclusão de ações e serviços para a 
promoção, proteção, prevenção de agravos e 
doenças, e recuperação da saúde;

III – cuidados especiais em saúde mental, 
incluindo os relacionados ao uso de álcool e 
outras substâncias psicoativas, e atenção aos 
adolescentes com deficiências;

IV – disponibilização de ações de atenção 
à saúde sexual e reprodutiva, e á prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis

V – garantia de acesso a todos os níveis 
de atenção à saúde, por meio de referência e 
contra-referência, de acordo com as normas 
do Sistema Único de Saúde (SUS);

VI – capacitação das equipes de saúde 
e dos profissionais das entidades de atendi-
mento, bem como daqueles que atuam nas 
unidades de saúde de referência voltadas ás 
especificidades de saúde desta população e 
de suas famílias;

VII – inclusão, nos Sistemas de Informa-
ção de Saúde do SUS, bem corno na Sistema 
de Informações sobre Atendimento Socioedu-
cativo, de dados e indicadores de saúde da 
população de adolescentes em atendimento 
socioeducativo; e

VIII – estruturação das unidades de in-
ternação às normas de referencia do SUS e 
do Sinase, visando o atendimento às neces-
sidades de Atenção Básica.

Art. 61. As entidades que ofereçam programas 
de atendimento socioeducativo em meio aberto e de 
semiliberdade deverão prestar orientações aos socio-
educandos sobre o acesso aos serviços e unidades 
do SUS.
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Art. 62. As entidades que ofereçam programas 
de privação de liberdade deverão contar com uma 
equipe mínima de profissionais de saúde, cuja com-
posição esteja em conformidade com as normas de 
referência do SUS.

Art. 63. As unidades destinadas a internação fe-
minina deverão dispor de dependência adequada para, 
em caso de emergência, atender adolescente grávida, 
parturiente e/ou convalescente sem condições de ser 
levada a Unidade do SUS.

§ 1º O filho de adolescente nascido nos estabe-
lecimentos referidos no caput deste artigo, não terá tal 
informação lançada em seu registro de nascimento.

§ 2º Serão asseguradas as condições necessá-
rias para que a adolescente submetida à execução 
de medida socioeducativa de privação de liberdade 
permaneça com o seu filho durante o período de ama-
mentação.

Seção II 
Do Atendimento a adolescente  

com Transtorno Mental e Dependência  
de Alcóol e Substância Psicoativa

Art. 64. O adolescente em cumprimento de me-
dida socioeducativa que apresente indícios de trans-
torno mental, de deficiência mental, ou associadas, 
deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar 
e multisetorial.

§ 1º As competências, composição e atuação da 
equipe técnica de que trata o caput deverão seguir, 
conjuntamente, as normas de referência dos SUS e 
do Sinase, na forma do regulamento.

§ 2º A avaliação de que trata o caput subsidiará 
a elaboração e execução da terapêutica a ser adotada, 
terapêutica essa a ser incluída no Plano Individual de 
Atendimento do adolescente, prevendo, se necessário, 
ações voltadas para a família.

§ 3º As informações produzidas na avaliação de 
que trata o caput são consideradas sigilosas.

§ 4º Excepcionalmente, o juiz poderá suspen-
der a execução da medida socioeducativa, ouvidos 
o defensor e Ministério Público, com vistas a incluir o 
adolescente em programa de atenção integral à saúde 
mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticas 
estabelecidos para o seu caso específico.

§ 5º Suspensa a execução da medida socioe-
ducativa, o juiz designará o responsável por acompa-
nhar e informar sobre a evolução do atendimento ao 
adolescente.

§ 6º A suspensão da execução da medida so-
cioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada seis 
meses.

§ 7º O tratamento a que se submeterá o ado-
lescente deverá observar o previsto na Lei nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção 
e as direitos das pessoas podadores de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saú-
de mental.

§ 8º Na hipótese da inexistência de programa 
público de atendimento adequado à execução da te-
rapêutica indicada para o adolescente, o juiz poderá 
determinar que o tratamento seja realizado na rede 
privada, a expensas do Poder Público.

Art. 65 Enquanto não cessada a jurisdição da In-
fância e Juventude, a autoridade judiciária, nas hipóte-
ses tratadas no artigo anterior, poderá remeter cópia dos 
autos ao Ministério Público para eventual propositura 
de interdição e outras providências pertinentes.

Art. 66. O adolescente em cumprimento de me-
dida socioeducativa com comprovada dependência 
de álcool ou outras substâncias psicoativas, que não 
o incapacite de cumprir plenamente as atividades pre-
vistas no seu PIA, deverá ser inserido em programa 
de tratamento, preferencialmente na rede SUS extra-
hospitalar, podendo a autoridade judiciária determinar 
que esse seja realizado na rede privada se o SUS não 
dispuser do tratamento adequado, a expensas do Po-
der Público.

 
CAPÍTULO VI 

Das visitas a adolescente  
em cumprimento de medida de internação

Art. 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais 
ou responsáveis, parentes e amigos, a adolescente a 
quem foi aplicada medida socioeducativa de interna-
ção observará dias e horários próprios definidos pela 
direção do programa de atendimento.

Art. 68. É assegurado a adolescente casado ou 
que viva, comprovadamente, em união estável, o di-
reito à visita íntima.

Parágrafo único. O visitante será identificado e 
registrado pela direção do programa de atendimen-
to, que emitirá documento de identificação, pessoal 
e intransferível, específico para a realização da visita 
íntima.

Art. 69. É garantido aos adolescentes em cum-
primento de medida socioeducativa de internação o 
direito de receber visita dos filhos, independentemente 
da idade desses.

Art. 70. O regulamento interno estabelecerá as 
hipóteses de proibição da entrada de objetos na uni-
dade de internação, vedando o acesso aos seus por-
tadores.
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CAPÍTULO VII 
Dos Regimes Disciplinares

Art. 71. Todas as entidades de atendimento so-
cioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, 
realizar a previsto de regime disciplinar que obedeça 
aos seguintes princípios:

I – tipificação explícita das infrações como 
leves, médias e graves e determinação das 
correspondentes sanções:

II – exigência da instauração formal de 
processo disciplinar para a aplicação de qual-
quer sanção, garantidas a ampla defesa e o 
contraditório;

III – obrigatoriedade de audiência do so-
cioeducando nos casos em que seja necessária 
a instauração de processo disciplinar;

IV – sanção de duração determinada;
V – enumeração das causas ou circuns-

tâncias que eximam, atenuem ou agravem a 
sanção a ser imposta ao socioeducando, bem 
como os requisitos para a extinção dessas:

VI – enumeração explicita das garantias 
de defesa;

VII – garantia de solicitação e o rito de 
apreciação dos recursos cabíveis; e

VIII – apuração da falta disciplinar por 
comissão composta por, no mínimo, três inte-
grantes, sendo um, obrigatoriamente, oriundo 
da equipe técnica.

Art. 72. O regime disciplinar é independente da 
responsabilidade civil ou penal que advenha do ato 
cometido.

Art. 73. Nenhum socioeducando poderá desem-
penhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou 
aplicação de sanção nas entidades de atendimento 
socioeducativo.

Art. 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem 
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e 
o devido processo administrativo.

Art. 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao 
socioeducando que tenha praticado a falta:

I – por coação irresistível ou por motivo 
de força maior;

II – em legitima defesa, própria ou de 
outrem;

CAPÍTULO VIII 
Da Capacitação para o Trabalho

Art. 76. O art. 2º do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 
de janeiro de 1942, que Cria o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 1º, passando o atual parágrafo único 
a § 2º:

Art. 2º  ...................................................  
§ 1º As escolas do Senai ofertarão vagas 

aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação 
celebrados entre os operadores dos Senai e 
os gestores do Sistema de Atendimento So-
cioeducativo locais. (NR)

Art. 77. O art. 3º do Decreto-Lei nº 8.621, 
de 10 de janeiro de 1948, que dispõe sobre a 
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial e dá outras providências, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 1º, passando 
o atual parágrafo único a § 2º:

“Art 3º  ...................................................  
§ 1º As escolas do Senac ofertarão vagas 

aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação ce-
lebradas entre os operadores do Senac e os 
gestores do Sistema de Atendimento Socioe-
ducativo locais. (NR)

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

Art. 78. O art. 1º da Lei nº 8.315, de 23 de de-
zembro de 1991, que dispõe sobre a criação do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural (SONAR) nos 
termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, passa a vigorar acrescido do seguin-
te parágrafo único:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Os programas de for-

mação profissional rural do Senar ofertarão 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os operadores do Se-
nar e os gestores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo locais.” (NR)

Art. 79. O art. 3º da Lei n 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, que dispõe sobre a criação do Serviço 
Social do Transporte – SEST e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte – SENAT, que passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 3º  ...................................................
Parágrafo único. Os programas de for-

mação profissional do Senat ofertarão vagas 
aos usuários do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo nas condições a serem 
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dispostas em instrumentos de cooperação 
celebrados entre os operadores do Senat e 
os gestores do Sistema de Atendimento So-
cioeducativo locais.”(NR)

Art. 80. O art. 429 do Decreto-Lei nº 5.462, de 1º 
de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:

“Art. 429.  ..............................................
 ..............................................................  
§ 2º os estabelecimentos de que trata o 

caput ofertarão vagas de aprendizes a ado-
lescentes usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os estabelecimentos 
e os gestores dos Sistemas da Atendimento 
Sacioeducativo locais.” (NR)

TÍTULO III 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 81. As entidades que mantenham programas 
de atendimento têm o prazo de até seis meses após 
a publicação desta Lei para encaminhar ao respectivo 
Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente proposta de adequação da sua 
inscrição, sob pena de interdição.

Art. 82 Os Conselhos de Direitos da Criança e 
do Adolescente, em todos os níveis federados, com os 
órgãos responsáveis pelo sistema de educação públi-
ca e as entidades de atendimento deverão, no prazo 
de um ano a partir da publicação desta Lei, garantir a 
inserção de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa na rede pública de educação, em qual-
quer fase do período letivo, contemplando as diversas 
faixas etárias e níveis de instrução.

Art. 83 Os programas de atendimento socioeduca-
tivo sob a responsabilidade do Poder Judiciário serão, 
obrigatoriamente, transferidos ao Poder Executivo no 
prazo máximo de um ano, a partir da publicação desta 
Lei, e de acordo com a política de oferta dos progra-
mas aqui definidos.

Art. 84 Os programas de Internação e Semi-li-
berdade sob a responsabilidade dos Municípios serão, 
obrigatoriamente, transferidos para o Poder Executivo 
do respectivo Estado no prazo máximo de um ano, a 
partir da publicação desta Lei, e de acordo com a po-
lítica de oferta dos programas aqui definidos.

Art. 85 A não transferência de programas de 
atendimento para os devidos entes responsáveis, no 
prazo determinado nesta Lei, importará na interdição 
do programa e caracterizará ato de improbidade ad-
ministrativa do agente responsável, vedada, ademais, 

ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo municipal, 
ao final do referido prazo, a realização de despesas 
para a sua manutenção.

Art. 86 Os arts. 90, 97, 121, 122, 198 e 208 da Lei 
nº 8.089, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 90.  ................................................
 ..............................................................
V – prestação de serviços à comunida-

de;
VI – liberdade assistida;
VII – semiliberdade; e
VIII – a internação.
 ......................................................”(NR)
“Art. 97 São medidas aplicáveis e enti-

dades de atendimento socioeducativo, sem 
prejuízo de responsabilidade civil e criminal 
de seus dirigentes e prepostos:

 ......................................................”(NR)
“Art. 121.  ..............................................
 ..............................................................
§ 7º A determinação judicial menciona-

da no § lº poderá ser revista a qualquer tempo 
pela autoridade judiciária”(NR)

“Art. 122.  ..............................................  
 ..............................................................
§ 1º O prazo de internação na hipótese do 

inciso III deste artigo não poderá ser superior 
a três meses, devendo ser decretada judicial-
mente após o devido processo legal.”(NR)

“Art. 198. Nos procedimentos afetos à 
Justiça da Infância e da Juventude, inclusive 
os relativos à execução das medidas socioe-
ducativas, adotar-se-á o sistema recursal do 
Código de Processo Civil, aprovado pele Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com as 
seguintes adaptações:

 ..............................................................
II – em todos os recursos, salvo nos em-

bargos de declaração, o prazo para o Minis-
tério Público e a defesa será sempre de dez 
dias;”(NR)

“Art. 208.  ..............................................
IX – de programas de atendimento para 

a execução das medidas socioeducatives e 
aplicação de medidas de proteção.

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

Art. 87. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:
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“Art. 260 Os contribuintes poderão efetuar 
doações aos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente nacional, distrital, estaduais 
ou municipais, sendo essas integralmente de-
duzidas do Imposto de Renda obedecidos os 
seguintes limites:

I – 1% (um por cento) do imposto de ren-
da devido, apurado pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real; e

II – 3% (três por cento) do Imposto de 
renda devido, apurado pelas pessoas físicas 
na declaração de ajuste anual.

Parágrafo Único. O valor da destinação 
de que trata o inciso I deste artigo não exclui 
outros benefícios ou deduções em vigor e não 
poderá ser computado como despesa opera-
cional na apuração do lucro real;

Art. 260-A As opções de doação dispostas no art. 
260 serão exercidas:

I – para as pessoas jurídicas que apu-
ram o imposto trimestralmente, até a data do 
pagamento da 1ª cota ou cota única, relativa 
ao trimestre civil encerrado;

II – para as pessoas jurídicas que apu-
ram o imposto anualmente, até o último dia 
útil do mês de Janeiro do ano-calendário sub-
sequente; e

III – para as pessoas físicas até a data 
da efetiva entrega da declaração de ajuste 
anual.

§ 1º As doações efetuadas pelas pes-
soas físicas entre 1º de janeiro e a data da 
efetiva entrega da declaração, poderão ser 
deduzidas:

a) na declaração de ajuste apresentada 
relativa ao ano-calendário anterior ou,

b) na declaração de ajuste a ser apre-
sentada no ano seguinte relativa ao ano-ca-
lendário em curso.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas que 
entre gerem suas declarações de ajuste anual 
fora do prazo não se beneficiarão da dedução 
das doações de que trata esta lei.

Art. 260-B As doações de que trata o art. 260 desta 
lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens.

Parágrafo Único – As doações efetuadas em es-
pécie devem ser depositadas em conta específica.

Art. 260-C Os órgãos responsáveis pela adminis-
tração das contas dos Fundos dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e 
Municipais devem emitir recibo em favor do doador, 

assinado por pessoa competente e pelo presidente do 
Conselho correspondente, especificando:

I – número de ordem;
II – nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) e endereço do emitente;
III – nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro Nacional 
de Pessoa Física) do doador;

IV – data da doação e valor efetivamen-
te recebido; e

V – ano-calendário a que se refere a 
doação.

§ 1º O comprovante de que trata o ca-
put deste artigo pode ser emitido anualmen-
te, desde que discrimine os valores doados 
mês a mês.

§ 2º No caso de doação em bens, o com-
provante deve conter a identificação dos bens, 
mediante descrição em campo próprio ou em 
relação anexa ao comprovante, informando 
também se houve alienação, o nome, CPF 
(Cadastro de Pessoas Físicas) ou CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e en-
dereço dos avaliadores.

Art. 260-D Na hipótese da doação em bens o 
doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil;

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica; e

III – considerar como valor dos bens do-
ados:

a) para as pessoas físicas, o valor cons-
tante da última declaração do Imposto de Ren-
da, desde que não exceda o valor de merca-
do;

b) para as pessoas jurídicas, o valor con-
tábil dos bens.

Parágrafo Único. O preço obtido em caso 
de leilão não será considerado na determina-
ção do valor dos bens doados, exceto se o lei-
lão for determinado por autoridade judiciária.

Art. 260-E Os documentos a que se referem os 
arts. 260-C e 260-D devem ser mantidos pelo contribuin-
te por um prazo de cinco anos para fins de comprovação 
da dedução junto à Receita Federal do Brasil.

Art. 260-F Os órgãos responsáveis pela adminis-
tração das contas dos Fundos de Direitos da Criança 
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e do Adolescente Nacional, Estaduais, Distrital e Mu-
nicipais devem:

I – manter conta bancária específica des-
tinada exclusivamente a gerir os recursos do 
Fundo;

II – manter controle das doações rece-
bidas; e

III – informar anualmente à Receita Fe-
deral do Brasil as doações recebidas, mês 
a mês, identificando os seguintes dados por 
doador:

a) nome, CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas) ou CPF (Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Físicas);

b) valor doado, especificando se a doa-
ção foi em espécie ou em bens.

Art. 260-G Em caso de descumprimento das 
obrigações previstas no artigo anterior a Receita Fe-
deral do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministé-
rio Público.

Art. 260-H Os Conselhos Nacional, Estaduais, 
Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente divulgarão amplamente à Comunidade:

I – o calendário de suas reuniões;
II – as ações prioritárias para aplicação 

das políticas de atendimento à criança e ao 
adolescente;

III – os requisitos para a apresentação de 
projetos a serem beneficiados com recursos 
dos Fundos Nacional, Estaduais, Distrital ou

Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

IV – a relação dos projetos aprovados 
em cada ano-calendário e o valor dos recur-
sos previstos para implementação das ações, 
por projeto;

V – o total dos recursos recebidos e a 
respectiva destinação, por projeto atendido, 
inclusive com cadastramento na base de dados 
do Sistema de informações sobre a Infância e 
a Adolescência; e

VI – a avaliação dos resultados dos pro-
jetos beneficiados com recursos dos Fundos 
Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais dos 
Direitos da Criança.

Art. 260-I O Ministério Público determinará, em 
cada Comarca, a forma de fiscalização da aplicação 
dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta Lei.

Parágrafo Único. O descumprimento do dispos-
to nos artigos 260-F e 260-H sujeitará os infratores a 
responder por ação judicial proposta pelo Ministério 

Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento 
ou representação de qualquer cidadão.

Art. 260-J A Receita Federal do Brasil expedirá, 
no prazo de 90 (noventa) dias, as instruções comple-
mentares necessárias à aplicação do disposto nos 
arts. 260 a 260-F.”(NR)

Art. 88 Esta Lei entrará em vigor no prazo de no-
venta dias da data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos à 
orientação de bancadas.

Quem deseja orientar?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todo 
mundo vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Todo mun-
do vota “sim”?

Há acordo nisso?
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – 

Não, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 

Professora Raquel Teixeira, por favor.
A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 

(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, vou orientar o voto “sim”, mas fiquei cala-
da até agora, com muita vontade de participar deste 
debate, esperando a hora do encaminhamento. Não 
posso deixar de expressar a minha alegria de partici-
par deste momento. 

Desde a promulgação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em 1990, faltava isso. Essa é uma lei 
necessária, desejada. Ela regulamenta as medidas so-
cioeducativas, introduz o sistema de metas e de ava-
liação, aumenta o percentual de recursos, introduz um 
mecanismo moderno e inteligente de poder deduzir, 
na hora de fazer a declaração de Imposto de Renda, 
a nossa contribuição para o Sistema.

Como educadora, como mãe, como avó, como 
cidadã, estou muito feliz.

Gostaria que fosse mantido o texto original da 
Relatora, Deputada Rita Camata. Entendo o espírito 
de generosidade e de participação de S.Exa. Quero 
elogiá-la não só por sua postura, mas por todo o tra-
balho que fez, com o Presidente Givaldo Carimbão, ao 
longo desse processo, em 10 meses. 

Eu, que fui Secretária de Cidadania do meu Es-
tado, que toma conta do menor em conflito com a lei, 
teria um depoimento enorme a fazer aqui, mas não há 
tempo. Quero dizer apenas que o PSDB apoia o Depu-
tado Carlos Sampaio, que foi Promotor da Criança e 
do Adolescente, em Campinas. Pediu-me que juntasse 
ao meu, o voto entusiasmado dele. 

Este é um momento histórico, vamos sentir os 
efeitos dessa lei lá na frente. Quem não acredita mui-
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to, observe, porque ela transformará, porque tem o 
espírito e o conceito integrador que acredita no ser 
humano e na capacidade de reintegração e de trans-
formação dos jovens. 

Parabéns Deputada Rita Camata e todos os De-
putados da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputada Professora Raquel Teixeira. 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, por que não vo-
tamos a matéria agora? Depois V.Exa. poderá abrir 
a palavra a todos os Deputados que queiram fazer 
uso dela.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Claro, De-
putado. Darei a palavra a todos que quiserem usá-la, 
posteriormente. Agora, estamos no momento de orien-
tação. Se os partidos quiserem orientar, poderão fazê-
lo pelo prazo de 1 minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

O SR. DR. UBIALI – Quero orientar pelo Bloco, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ubiali, pelo Bloco.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero elogiar o trabalho da Deputada Rita Camata, 
mas destaco o trabalho sério do Deputado Givaldo 
Carimbão, do Bloco, que buscou uma solução para o 
problema que tardava ser resolvido.

Nós orientamos favoravelmente ao relatório da 
Deputada Rita Camata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais alguém 
deseja orientar?

O SR. RICARDO BARROS – O Partido Progres-
sista, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Partido Progressista?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista vota 
“sim” e ressalta o bom trabalho da Comissão Especial, 
da Relatora, Deputada Rita Camata, do Presidente, 
Deputado Givaldo Carimbão, e também do nosso co-
lega Alceni Guerra, que foi Ministro.

Esse é realmente um grande avanço, mas ainda 
temos que resolver o problema dos infratores reinci-
dentes e dos drogados. É preciso encontrar uma so-
lução para que os que cometem crimes e reincidem 
não sejam tratados nem como crianças nem como 
adolescentes. São criminosos! 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT?

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – O PT vota “sim”, Sr. 
Presidente, e cumprimenta a Relatora, Deputada Rita 
Camata, pelo belo trabalho que desenvolveu, e o Pre-
sidente da Comissão Especial, Deputado Givaldo Ca-
rimbão, também pelo belíssimo trabalho. Cumprimenta 
ainda o Secretário Nacional, Ministro Paulo Vanuc-
chi, pelos estudos; a Secretária Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Carmem Oliveira, que 
trabalhou nesses estudos; o CONANDA – Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 
instituições do Brasil inteiro que contribuíram com esta 
Comissão, com o relatório da Deputada Rita Camata, 
com a sensibilidade da Relatora.

Com essa aprovação, estamos efetivamente con-
tribuindo para uma sociedade brasileira mais justa, hu-
mana, para a proteção das crianças e adolescentes, 
com medidas preventivas. Acima de tudo acreditamos, 
querida Deputada Rita Camata, que essa medida 
complementa o trabalho de V.Exa. e de tantos outros 
que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e que hoje continuam acreditando que o Brasil pode 
ser um país justo para as crianças e os adolescentes, 
especialmente pode ser um país que enfrenta as suas 
contradições, a violência, justamente por meio do cui-
dado com a infância.

Parabéns! Receba o nosso apoio!
O Partido dos Trabalhadores vota integralmente 

“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Partido Verde?
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Verde 
vota “sim” e parabeniza o Deputado Givaldo Carimbão 
e a Deputada Rita Camata. Sou médico pediatra e he-
biatra e sei que as medidas socioeducativas, por meio 
desse projeto, vão fortalecer o Conselho da Criança e 
do Adolescente em cada cidade deste País, que hoje 
vem fundar o GEPAC – Grupo de Empresários e Pro-
fissionais Amigos da Criança. Realmente esse projeto 
vem fortalecer, por meio da dedução no Imposto de 
Renda, as entidades que trabalham com as crianças 
e os adolescentes.

Somos fundadores de uma entidade que se cha-
ma Ação Familiar do Brasil, na minha cidade, Presidente 
Prudente, com minha esposa, Adriana, e lá temos vis-
to, na prática, que projetos como esse vão realmente 
resgatar a cidadania das crianças, atendendo-as de 
maneira preventiva e não corretiva.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?
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O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Democratas vota “sim”, mas é preciso 
explicar que esse projeto tem a maior importância para 
o Brasil. Sabemos que os menores infratores são um 
grande problema em toda sociedade. Por isso, neste 
momento, quero dizer que conheço de perto o Depu-
tado Givaldo Carimbão, sei que ele tem percorrido 
Brasil recolhendo e estudando profundamente dados 
técnicos. Por isso ele coloca aqui o que se gasta hoje 
no Brasil com os menores infratores.

Portanto, quero parabenizá-lo e também a De-
putada Rita Camata, que estudou profundidade essa 
matéria, e o Sistema S. Nessa junção todos são im-
portantes. 

Então, não temos nada mais a dizer, o projeto 
é boníssimo.

O orientação aos democratas é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado João Oliveira, pela síntese da defesa 
da sua posição.

Mais alguém quer orientar? (Pausa.) Não? 
Vou pedir para colocarem “sim” para todos os 

partidos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o substitutivo adotado pela Comissão Especial. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
 O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Contra o voto do Deputado 
Jair Bolsonaro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção as Emendas de Plenário nºs 1 e 2, com parecer 
pela aprovação. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADAS AS EMENDAS Nºs 1 E 2.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa emenda de redação da Relatora aos arts. 76 a 
79. Onde se lê “ofertarão” leia-se “poderão ofertar”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-
putados que aprovam a emenda de redação da Relatora 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA A EMENDA. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica pre-

judicado o requerimento de destaque apresentado 
pela Bancada do PPS, para votação em separado da 
Emenda nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA – CCJC

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 1.627-E DE 2007

Institui o Sistema Nacional de Aten-
dimento Sócio-educativo – SINASE regu-
lamenta a execução das medidas sócio-
educativas destinadas á adolescente que 
pratique ato infracional; altera dispositivos 
da Lei nº 9.069, de 13 de julho de 1990 – Es-
tatuto da Criança e do Adolescente; 7.560, 
de 19 de dezembro de 1996, 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novem-
bro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 
1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, e 
os Decretos-Leis nºs 4.048, de 22 de janei-
ro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, 
e 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Sistema Nacional de Atendimento  

Sócio-Educativo

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Sócio-educativo e regulamenta a execu-
ção das medidas destinadas a adolescente que prati-
que ato infracional.

§ 1º Entende-se por Sistema Nacional de Aten-
dimento Sócio-educativo – SINASE o conjunto orde-
nado de princípios, regras e critérios que envolvem a 
execução de medidas sócio-educativas incluindo-se 
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e 
municipal, bem como todos os planos, políticas e pro-
gramas específicos de atendimento a adolescentes 
em conflito com a lei.

§ 2º Entende-se por medidas sócio-educativas 
as previstas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
quais têm por objetivos:

I – a responsabilização do adolescente 
quanto às conseqüências lesivas do ato in-
fracional, sempre que possível incentivando 
a sua reparação;

II – a integração social do adolescente 
e a garantia de seus direitos individuais e so-
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ciais, por meio do cumprimento de seu plano 
individual de atendimento; e

III – a desaprovação da conduta infra-
cional, efetivando as disposições da sentença 
como parâmetro máximo de privação de liber-
dade ou restrição de direitos, observados os 
limites previstos em lei.

§ 3º Entendem-se por programa de aten-
dimento a organização e o funcionamento, por 
unidade, das condições necessárias para o 
cumprimento das medidas sócio-educativas.

§ 4º Entende-se por unidade a base física 
necessária para a organização e o funciona-
mento de programa de atendimento.

§ 5º Entendem-se por entidade de aten-
dimento a pessoa jurídica de direito público 
ou privado que instala e mantém a unidade 
e os recursos humanos e materiais neces-
sários ao desenvolvimento de programas de 
atendimento.

Art. 2º O SINASE será coordenado pela União 
e integrado pelos sistemas estaduais, distritais e mu-
nicipais responsáveis pela implementação dos seus 
respectivos programas de atendimento a adolescente 
ao qual seja aplicada medida sócio-educativa, com li-
berdade de organização e funcionamento, respeitados 
os termos desta Lei.

CAPÍTULO II 
Das Competências

Art. 3º Compete à União:

I – formular e coordenar a execução da 
política nacional de atendimento sócio-edu-
cativo;

II – elaborar o Plano Nacional de Aten-
dimento Sócio-educativo, em parceria com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III – prestar assistência técnica e suple-
mentação financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvi-
mento de seus sistemas;

IV – instituir e manter o Sistema Nacio-
nal de Informações sobre o Atendimento Só-
cio-educativo, seu funcionamento, entidades, 
programas, incluindo dados relativos a finan-
ciamento e população atendida;

V – contribuir para a qualificação e ação 
em rede dos Sistemas de Atendimento Sócio-
educativo;

VI – estabelecer diretrizes sobre a or-
ganização e funcionamento das unidades e 
programas de atendimento e as normas de 

referência destinadas ao cumprimento das 
medidas sócio-educativas de internação e 
semi-liberdade;

VII – instituir e manter processo de avalia-
ção dos Sistemas de Atendimento Sócio-edu-
cativo, seus planos, entidades e programas;

VIII – financiar, com os demais entes fe-
derados, a execução de programas e serviços 
do SINASE; e

IX – garantir a publicidade de informa-
ções sobre repasses de recursos aos ges-
tores estaduais, distrital e municipal, para fi-
nanciamento de programas de atendimento 
sócio-educativo.

§ 1º São vedados à União o desenvol-
vimento e a oferta de programas próprios de 
atendimento.

§ 2º Ao Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA 
competem as funções normativa, deliberativa, 
de avaliação e de fiscalização do Sinase, nos 
termos previstos na Lei nº 9.242, de 12 de ou-
tubro de 1991, que cria o referido Conselho.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do Conanda.

§ 4º A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República – SEDH 
competem as funções executiva e de gestão 
do Sinase.

Art. 4º Compete aos Estados:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
Sistema Estadual de Atendimento Socioedu-
cativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela 
União;

II – elaborar o Plano Estadual de Atendi-
mento Socioeducativo em conformidade com 
o Plano Nacional;

III – criar, desenvolver e manter progra-
mas para a execução das medidas socioedu-
cativas de semiliberdade e internação;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento do seu sistema 
de atendimento e dos sistemas municipais;

V – estabelecer com os municípios for-
mas de colaboração para o atendimento so-
cioeducativo em meio aberto;

VI – prestar assessoria técnica e suple-
mentação financeira aos municípios para a 
oferta regular de programas de meio aberto;

VII – garantir o pleno funcionamento do 
plantão interinstitucional, nos termos previstos 
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no inciso V do art. 88 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

VIII – garantir defesa técnica do adoles-
cente a quem se atribua prática de ato infra-
cional;

IX – cadastrar-se no Sistema Nacional 
de Informações sobre o Atendimento Socio-
educativo e fornecer regularmente os dados 
necessários ao povoamento e à atualização 
do Sistema; e

X – cofinanciar, com os demais entes 
federados, a execução de programas e ações 
destinados ao atendimento inicial de adoles-
cente apreendido para apuração de ato infra-
cional, bem como aqueles destinados a ado-
lescente a quem foi aplicada medida socioe-
ducativa privativa de liberdade.

§ 1º Ao Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente competem as 
funções deliberativas e de controle do Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos 
termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, bem como outras 
definidas na legislação estadual ou distrital.

§ 2º O Plano de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

§ 3º Competem ao órgão a ser desig-
nado no Plano de que trata o inciso II do ca-
put deste artigo as funções executivas e de 
gestão do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo.

Art. 5º Compete aos Municípios:

I – formular, instituir, coordenar e manter 
o Sistema Municipal de Atendimento Socioe-
ducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela 
União e pelo respectivo Estado;

II – elaborar o Plano Municipal de Aten-
dimento Socioeducativo, em conformidade 
com o Plano Nacional e o respectivo Plano 
Estadual;

III – criar e manter programas de aten-
dimento para a execução das medidas socio-
educativas em meio aberto;

IV – editar normas complementares para 
a organização e funcionamento dos progra-
mas do seu Sistema de Atendimento Socio-
educativo;

V – cadastrar-se no Sistema Nacional 
de Informações sobre o Atendimento Socio-
educativo e fornecer regularmente os dados 
necessários ao povoamento e à atualização 
do Sistema; e

VI – cofinanciar, conjuntamente com os 
demais entes federados, a execução de progra-
mas e ações destinados ao atendimento inicial 
de adolescente apreendido para apuração de 
ato infracional, bem como aqueles destinados 
a adolescente a quem foi aplicada medida so-
cioeducativa em meio aberto.

§ 1º Para garantir a oferta de programa 
de atendimento socioeducativo de meio aber-
to, os municípios podem instituir os consórcios 
dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005, que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos e dá outras 
providências, ou qualquer outro instrumento ju-
rídico adequado, como forma de compartilhar 
responsabilidades.

§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente competem as 
funções deliberativas e de controle do Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos 
termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, bem como outras 
definidas na legislação municipal.

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do 
caput deste artigo será submetido à delibe-
ração do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

§ 4º Competem ao órgão a ser desig-
nado no Plano de que trata o inciso II do ca-
put deste artigo as funções executivas e de 
gestão do Sistema Municipal de Atendimento 
Sócio-educativo.

Art. 6º Ao Distrito Federal cabem, cumulativamen-
te, as competências dos Estados e Municípios.

CAPÍTULO III 
Dos Planos de Atendimento Socio-Educativo

Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º 
desta Lei deverá incluir um diagnóstico da situação do 
Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo, as 
diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as 
formas de financiamento e gestão das ações de atendi-
mento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com 
os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
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§ 1º As normas nacionais de referência para o 
atendimento sócio-educativo devem constituir Anexo 
ao Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento 
Sócio-educativo, elaborar seus planos decenais cor-
respondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias 
a partir da aprovação do Plano Nacional.

Art. 8º Os Planos de Atendimento Sócio-educati-
vos deverão, obrigatoriamente, prever ações articula-
das nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para 
os adolescentes atendidos, em conformidade com os 
princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativos Fede-
ral, Estaduais, Distrital e Municipal, por meio de suas 
comissões temáticas pertinentes, acompanharão a 
execução dos Planos de Atendimento Sócio-educativo 
dos respectivos entes federados.

CAPÍTULO IV 
Dos Programas de Atendimento

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 9º Os Estados e o Distrito Federal inscreve-
rão seus programas de atendimento e alterações no 
Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, conforme o caso.

Art. 10. Os Municípios inscreverão seus progra-
mas e alterações, bem como as entidades de atendi-
mento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Além da especificação do regime, são 
requisitos obrigatórios para a inscrição de programa 
de atendimento:

I – a exposição das linhas gerais dos mé-
todos e técnicas pedagógicas, com a especifi-
cação das atividades de natureza coletiva;

II – a indicação da estrutura material, 
dos recursos humanos e das estratégias de 
segurança compatíveis com as necessidades 
da respectiva unidade;

III – regimento interno que regule o fun-
cionamento da entidade, no qual deverá cons-
tar, no mínimo:

a) o detalhamento das atribuições e res-
ponsabilidades do dirigente, de seus prepostos, 
dos membros da equipe técnica e dos demais 
educadores;

b) a previsão das condições do exercício 
da disciplina e concessão de benefícios e o 
respectivo procedimento de aplicação; e

c) a previsão da concessão de benefícios 
extraordinários e enaltecimento, tendo em vista 
tornar público o reconhecimento ao adolescen-
te pelo esforço realizado na consecução dos 
objetivos do plano individual;

IV – a política de formação dos recursos 
humanos;

V – a previsão das ações de acompanha-
mento do adolescente após o cumprimento de 
medida sócio-educativa;

VI – a indicação da equipe técnica, cuja 
quantidade e formação devem estar em con-
formidade com as normas de referência do 
sistema, dos conselhos profissionais e com 
o atendimento sócio-educativo a ser realiza-
do; e

VII – a adesão ao Sistema de Informa-
ções sobre o Atendimento Sócio-educativo, 
bem como sua operação efetiva.

Parágrafo único. O não cumprimento do 
previsto neste artigo sujeita as entidades de 
atendimento, os órgãos gestores, seus diri-
gentes ou prepostos à aplicação das medi-
das previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Art. 12. A composição da equipe técnica do pro-
grama de atendimento deverá ser interdisciplinar, com-
preendendo, no mínimo, profissionais das áreas de 
saúde, educação e assistência social, de acordo com 
as normas de referência.

§ 1º Outros profissionais podem ser acrescenta-
dos às equipes para atender necessidades específi-
cas do programa.

§ 2º Regimento interno deve discriminar as atribui-
ções de cada profissional, sendo proibida a sobreposi-
ção dessas atribuições na entidade de atendimento.

§ 3º O não cumprimento do previsto neste artigo 
sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes 
ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art. 
97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Seção II 
Dos Programas de Meio Aberto

Art. 13. Compete à direção do programa de pres-
tação de serviços à comunidade ou de liberdade as-
sistida:
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I – selecionar e credenciar orientadores, 
designando-os, caso a caso, para acompanhar 
e avaliar o cumprimento da medida;

II – receber o adolescente e seus pais 
ou responsável e orientá-los sobre a finalidade 
da medida e a organização e funcionamento 
do programa;

III – encaminhar o adolescente para o 
orientador credenciado;

IV – supervisionar o desenvolvimento 
da medida; e

V – avaliar, com o orientador, a evolução 
do cumprimento da medida e, se necessário, 
propor à autoridade judiciária sua substituição, 
suspensão ou extinção.

Parágrafo único. O rol de orientadores credencia-
dos deverá ser comunicado, semestralmente, à auto-
ridade judiciária e ao Ministério Público.

Art. 14. Incumbe ainda à direção do programa de 
medida de prestação de serviços à comunidade sele-
cionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, 
escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem 
como os programas comunitários ou governamentais, 
de acordo com o perfil do sócio-educando e o ambiente 
no qual a medida será cumprida.

Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar 
o credenciamento, ou a autoridade judiciária considerá-
lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, 
com a aplicação subsidiária do procedimento de apu-
ração de irregularidade em entidade de atendimento 
regulamentado na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
–  Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo citar 
o dirigente do programa e a direção da entidade, ou 
órgão credenciado.

Seção III 
Dos Programas de Privação da Liberdade

Art. 15. São requisitos específicos para a ins-
crição de programas de regime de semi-liberdade ou 
internação:

I – a comprovação da existência de es-
tabelecimento educacional com instalações 
adequadas e em conformidade com as nor-
mas de referência;

II – a previsão do processo e dos requi-
sitos para a escolha do dirigente;

III – a apresentação das atividades de 
natureza coletiva;

IV – a definição das estratégias para a 
gestão de conflitos, vedada a previsão de iso-
lamento cautelar, exceto nos casos previstos 
no § 2º do art. 49 desta Lei; e

V – a previsão de regime disciplinar nos 
termos do art. 72 desta Lei.

Art. 16. A estrutura física da unidade deverá ser 
compatível com as normas de referência do Sinase.

§ 1º É vedada a edificação de unidades sócio-
educacionais em espaços contíguos, anexos, ou de 
qualquer outra forma integrados a estabelecimentos 
penais.

§ 2º A direção da unidade adotará, em caráter 
excepcional, medidas para proteção do interno em 
casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou 
à de outrem, comunicando, de imediato, seu defensor 
e o Ministério Público.

Art. 17. Para o exercício da função de dirigente de 
programa de atendimento em regime de semi-liberda-
de ou de internação, além dos requisitos específicos 
previstos no respectivo programa de atendimento, é 
necessário:

I – formação de nível superior compatível 
com a natureza da função;

II – comprovada experiência no traba-
lho com adolescentes de, no mínimo, 2 (dois) 
anos; e

III – reputação ilibada.

CAPÍTULO V 
Da Avaliação e Acompanhamento da Gestão 

do Atendimento Socio-Educativo

Art. 18. A União, em articulação com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, realizará avaliações 
periódicas da implementação dos Planos de Atendi-
mento Sócio-educativo em intervalos não superiores 
a 3 (três) anos.

§ 1º O objetivo da avaliação é verificar o cumpri-
mento das metas estabelecidas e elaborar recomen-
dações aos gestores e operadores dos Sistemas.

§ 2º O processo de avaliação deverá contar com 
a participação de representantes do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos 
Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em re-
gulamento.

§ 3º A primeira avaliação do Plano Nacional de 
Atendimento Sócio-educativo realizar-se-á no terceiro 
ano de vigência desta Lei, cabendo ao Poder Legisla-
tivo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas 
comissões temáticas pertinentes.

Art. 19. Fica instituído o Sistema Nacional de 
Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Sócio-
educativo com os seguintes objetivos:

I – contribuir para a organização da rede 
de atendimento sócio-educativo;
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II – assegurar conhecimento rigoroso so-
bre as ações do atendimento sócio-educativo 
e seus resultados;

III – promover a melhora da qualidade da 
gestão e do atendimento sócio-educativo; e

IV – disponibilizar informações sobre o 
atendimento sócio-educativo.

§ 1º A avaliação abrangerá, no mínimo, 
a gestão, as entidades de atendimento, os 
programas e os resultados da execução das 
medidas sócio-educativas.

§ 2º Ao final da avaliação, será elabora-
do relatório contendo histórico e diagnóstico 
da situação, as recomendações e os prazos 
para que essas sejam cumpridas, além de 
outros elementos a serem definidos em re-
gulamento.

§ 3º O relatório da avaliação deverá ser 
encaminhado aos respectivos Conselhos de 
Direitos, Conselhos Tutelares, bem como ao 
Ministério Público.

§ 4º Os gestores e entidades têm o dever 
de colaborar com o processo de avaliação, fa-
cilitando o acesso às suas instalações, à docu-
mentação e a todos os elementos necessários 
ao seu efetivo cumprimento.

§ 5º O acompanhamento tem por objetivo 
verificar o cumprimento das metas dos Planos 
de Atendimento Sócio-educativo.

Art. 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acom-
panhamento da Gestão do Atendimento Sócio-educa-
tivo assegurará, na metodologia a ser empregada:

I – a realização da auto-avaliação dos 
gestores e das instituições de atendimento;

II – a avaliação institucional externa, con-
templando a análise global e integrada das 
instalações físicas, relações institucionais, 
compromisso social, atividades e finalidades 
das instituições de atendimento e seus pro-
gramas;

III – o respeito à identidade e à diversi-
dade de entidades e programas;

IV – a participação do corpo de funcio-
nários das entidades de atendimento e dos 
Conselhos Tutelares da área de atuação da 
entidade avaliada; e

V – o caráter público de todos os proce-
dimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos.

Art. 21. A avaliação será coordenada por uma 
comissão permanente e realizada por comissões tem-
porárias, essas compostas, no mínimo, por 3 (três) es-

pecialistas com reconhecida atuação na área temática 
e definidas na forma do regulamento.

Parágrafo único. E vedado à comissão perma-
nente designar avaliadores:

I – que sejam titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados, ou funcionários das 
entidades avaliadas;

II – que tenham relação de parentesco 
até 3º grau com titulares ou servidores dos 
órgãos gestores avaliados e/ou funcionários 
das entidades avaliadas; e

III – que estejam respondendo a proces-
sos criminais.

Art. 22. A avaliação da gestão terá por objetivo:

I – verificar se o planejamento orçamen-
tário e sua execução se processam de forma 
compatível com as necessidades do Sistema 
respectivo de Atendimento Sócio-educativo;

II – verificar a manutenção do fluxo fi-
nanceiro, considerando as necessidades ope-
racionais do atendimento sócio-educativo, as 
normas de referência e as condições previstas 
nos instrumentos jurídicos celebrados entre 
os órgãos gestores e as entidades de aten-
dimento;

III – verificar a implementação de todos 
os demais compromissos assumidos por oca-
sião da celebração dos instrumentos jurídicos 
relativos ao atendimento socioeducativo; e

IV – a articulação interinstitucional e in-
tersetorial das políticas.

Art. 23. A avaliação das entidades terá por ob-
jetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, 
por meio de suas atividades, programas e projetos, 
considerando as diferentes dimensões institucionais 
e, entre elas, obrigatoriamente, as seguintes:

I – o plano de desenvolvimento institu-
cional;

II – a responsabilidade social, conside-
rada especialmente sua contribuição para a 
inclusão social e o desenvolvimento socioeco-
nômico do adolescente e de sua família;

III – a comunicação e o intercâmbio com 
a sociedade;

IV – as políticas de pessoal quanto à qua-
lificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e condições de trabalho;

V – a adequação da infraestrutura física 
às normas de referência;

VI – o planejamento e a autoavaliação 
quanto aos processos, resultados, eficiência e 
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eficácia do projeto pedagógico e da proposta 
socioeducativa;

VII – as políticas de atendimento para os 
adolescentes e suas famílias;

VIII – atenção integral à saúde dos ado-
lescentes em conformidade com as diretrizes 
do art. 60 desta lei; e

IX – sustentabilidade financeira.

Art. 24. A avaliação dos programas terá por ob-
jetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que de-
terminam os arts. 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Art. 25. A avaliação dos resultados da execução de 
medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo:

I – verificar a situação do adolescente 
após cumprimento da medida socioeducativa, 
tomando por base suas perspectivas educacio-
nais, sociais, profissionais e familiares; e

II – verificar reincidência de prática de 
ato infracional.

Art. 26. Os resultados da avaliação serão utili-
zados para:

I – planejamento de metas e eleição de 
prioridades do Sistema de Atendimento So-
cioeducativo e seu financiamento;

II – reestruturação e/ou ampliação da 
rede de atendimento socioeducativo, de acordo 
com as necessidades diagnosticadas;

III – adequação dos objetivos e da natu-
reza do atendimento socioeducativo prestado 
pelas entidades avaliadas;

IV – celebração de instrumentos de coo-
peração com vistas na correção de problemas 
diagnosticados na avaliação;

V – reforço de financiamento para fortale-
cer a rede de atendimento socioeducativo;

VI – melhorar e ampliar a capacitação 
dos operadores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo; e

VII – os efeitos do art. 95 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Parágrafo único. As recomendações origi-
nadas da avaliação deverão indicar prazo para 
seu cumprimento por parte das entidades de 
atendimento e dos gestores avaliados, ao fim 
do qual estarão sujeitos às medidas previstas 
no art. 28 desta lei.

Art. 27. As informações produzidas a partir do 
Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento 

Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a ava-
liação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento 
dos Sistemas Nacional, Distrital, Estaduais e Munici-
pais de Atendimento Socioeducativo.

CAPÍTULO VI 
Da Responsabilização dos Gestores,  

Operadores e Entidades de Atendimento

Art. 28. No caso do desrespeito, mesmo que 
parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes 
e determinações desta lei, em todas as esferas, ficam 
sujeitos:

I – gestores, operadores e seus prepos-
tos e entidades governamentais às medidas 
previstas no inciso I e parágrafo único do art. 
97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente; e

II – entidades não-governamentais, seus 
gestores, operadores e prepostos às medidas 
previstas no inciso II e parágrafo único do art. 
97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. A aplicação das medi-
das previstas neste artigo dar-se-á a partir da 
análise de relatório circunstanciado elaborado 
após as avaliações, sem prejuízo do que de-
terminam os arts. 191 a 197, 225 a 227, 230 
a 236, 243 e 245 a 247 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 29. Àqueles que, mesmo não sendo agente 
público, induzam ou concorram, sob qualquer forma, 
direta ou indireta, para o não cumprimento desta lei 
aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas 
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de manda-
to, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências 
– Lei da Improbidade Administrativa.

CAPÍTULO VII 
Do Financiamento e das Prioridades

Art. 30. O Sinase será cofinanciado com recur-
sos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
com alocação obrigatória nos orçamentos dos órgãos 
responsáveis pelas políticas dele integrantes, além de 
outras fontes.

§ 1º Os entes federados que tenham instituído 
seus sistemas de atendimento socioeducativo terão 
acesso aos recursos na forma de transferência adota-
da pelos órgãos integrantes do Sinase.
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§ 2º Os entes federados beneficiados com recur-
sos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas 
políticas integrantes do Sinase, ou de outras fontes, 
estão sujeitos às normas e procedimentos de monito-
ramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das 
políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto 
nos incisos IX e X do art. 4º, nos incisos V e VI do art. 
5º e no art. 6º desta lei.

Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) es-
feras de governo, definirão, anualmente, o percentual 
de recursos dos Fundos de Direitos da Criança e do 
Adolescente a serem aplicados no financiamento das 
ações previstas nesta lei, em especial para capacita-
ção, sistemas de informação e de avaliação.

Parágrafo único. Os entes federados beneficia-
dos com recursos do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente para ações de atendimento socioe-
ducativo prestarão informações sobre o desempenho 
dessas ações por meio do Sistema de Informações 
sobre Atendimento Socioeducativo.

Art. 32. A Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 
1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recuperação 
e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os 
bens apreendidos e adquiridos com produtos de trá-
fico ilícito de drogas ou atividades correlatas e dá ou-
tras providências, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
IX – às entidades governamentais e não-

governamentais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo.

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

“Art. 5º-A. A Secretaria Nacional Antidrogas – 
SENAD, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas 
– FUNAD, poderá financiar projetos das entidades 
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
desde que:

I – o ente federado de vinculação da 
entidade que solicita o recurso possua o res-
pectivo Plano de Atendimento Socioeducativo 
aprovado;

II – as entidades governamentais e não-
governamentais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo que solici-
tem recursos tenham participado da avaliação 
nacional do atendimento socioeducativo;

III – o projeto apresentado esteja de acor-
do com os pressupostos da Política Nacional 
sobre Drogas e legislação específica.”

Art. 33. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abo-
no Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT e dá outras providências, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 10-A. O Conselho Deliberativo do 
FAT poderá priorizar projetos das entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo desde que:

I – o ente federado de vinculação da 
entidade que solicita o recurso possua o res-
pectivo Plano de Atendimento Socioeducativo 
aprovado;

II – as entidades governamentais e não-
governamentais integrantes do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo que solici-
tem recursos tenham se submetido à avaliação 
nacional do atendimento socioeducativo.”

Art. 34. O art. 2º da Lei nº 5.537, de 21 de no-
vembro de 1968, que institui o Fundo Nacional do De-
senvolvimento da Educação, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 3º:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................

§ 3º O fundo de que trata o art. 1º poderá finan-
ciar, na forma das resoluções de seu conselho deli-
berativo, programas e projetos de educação básica 
relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socio-
educativo desde que:

I – o ente federado que solicitar o recur-
so possua o respectivo Plano de Atendimento 
Socioeducativo aprovado;

II – as entidades de atendimento vincu-
ladas ao ente federado que solicitar o recurso 
tenham se submetido à avaliação nacional do 
atendimento socioeducativo; e

III – o ente federado tenha assinado o 
plano de metas Compromisso Todos pela Edu-
cação e elaborado o respectivo Plano de Ações 
Articuladas – PAR.” (NR)

TÍTULO II 
Da Execução das Medidas Socioeducativas

CAPÍTULO I 
Disposiçoes Gerais

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas 
reger-se-á pelos seguintes princípios:

I – legalidade, não podendo o adolescen-
te receber tratamento mais gravoso do que o 
conferido ao adulto;
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II – Excepcionalidadeda intervenção judi-
cial e da imposição de medidas, favorecendo-se 
meios de autocomposição de conflitos;

III – prioridade a práticas ou medidas que 
sejam restaurativas e, sempre que possível, 
atendam às necessidades das vítimas;

IV – proporcionalidade em relação à ofen-
sa cometida;

V – brevidade da medida em resposta 
ao ato cometido, em especial o respeito ao 
que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente;

VI – individualização, considerando-se a 
idade, capacidades e circunstâncias pessoais 
do adolescente;

VII – mínima intervenção, restrita ao ne-
cessário para a realização dos objetivos da 
medida;

VIII – não discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, na-
cionalidade, classe social, orientação religiosa, 
política ou sexual, ou associação ou pertenci-
mento a qualquer minoria ou status; e

IX – fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários no processo socioeducativo.

CAPÍTULO II 
Dos Procedimentos

Art. 36. A competência para jurisdicionar a exe-
cução das medidas socioeducativas segue o determi-
nado pelo art. 146 da Lei nº 9.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervi-
rão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial 
de execução de medida socioeducativa, asseguradas 
aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, podendo requerer as providências 
necessárias para adequar a execução aos ditames 
legais e regulamentares.

Art. 38. As medidas de proteção, de advertência 
e de reparação do dano, quando aplicadas de forma 
isolada, serão executadas nos próprios autos do pro-
cesso de conhecimento, respeitado o disposto nos arts. 
143 e 144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 39. Para aplicação das medidas socioeducati-
vas de prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade ou internação, será constituído 
processo de execução para cada adolescente, respei-
tado o disposto nos arts. 143 e 144 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, e com autuação das seguintes peças:

I – documentos de caráter pessoal do 
adolescente existentes no processo de co-
nhecimento, especialmente os que compro-
vem sua idade; e

II – as indicadas pela autoridade judici-
ária, sempre que houver necessidade e, obri-
gatoriamente:

a) cópia da representação;
b) cópia da certidão de antecedentes;
c) cópia da sentença ou acórdão; e
d) cópia de estudos técnicos realizados 

durante a fase de conhecimento.
Parágrafo único. Procedimento idêntico 

será observado na hipótese de medida apli-
cada em sede de remissão, como forma de 
suspensão do processo.

Art. 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária 
encaminhará, imediatamente, cópia integral do expe-
diente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, 
solicitando designação do programa ou da unidade de 
cumprimento da medida.

Art. 41. A autoridade judiciária dará vistas da pro-
posta de plano individual de que trata o art. 53 desta 
lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo su-
cessivo de 3 (três) dias, contados do recebimento da 
proposta encaminhada pela direção do programa de 
atendimento.

§ 1º O defensor e o Ministério Público poderão 
requerer, e o Juiz da Execução poderá determinar, de 
ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia 
que entenderem necessárias para complementação 
do plano individual.

§ 2º A impugnação ou complementação do plano 
individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério 
Público, deverá ser fundamentada, podendo a autori-
dade judiciária indeferi-la, se entender insuficiente a 
motivação.

§ 3º Admitida a impugnação, ou se entender que o 
plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, 
se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, 
o Ministério Público, a direção do programa de atendi-
mento, o adolescente e seus pais ou responsável.

§ 4º A impugnação não suspenderá a execução 
do plano individual, salvo determinação judicial em 
contrário.

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, considerar-
se-á o plano individual homologado.

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade 
assistida, de semiliberdade e de internação deverão 
ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, po-
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dendo a autoridade judiciária, se necessário, designar 
audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cienti-
ficando o defensor, o Ministério Público, a direção do 
programa de atendimento, o adolescente e seus pais 
ou responsável.

§ 1º A audiência será instruída com o relatório 
da equipe técnica do programa de atendimento sobre 
a evolução do plano de que trata o art. 52 desta lei e 
com qualquer outro parecer técnico requerido pelas 
partes e deferido pela autoridade judiciária.

§ 2º A gravidade do ato infracional, os anteceden-
tes e o tempo de duração da medida não são fatores 
que, por si, justifiquem a não substituição da medida 
por outra menos grave.

§ 3º Considera-se mais grave a internação, em 
relação a todas as demais medidas, e mais grave a se-
miliberdade, em relação às medidas de meio aberto.

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substi-
tuição ou da suspensão das medidas de meio aberto 
ou de privação da liberdade e do respectivo plano indi-
vidual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido 
da direção do programa de atendimento, do defensor, 
do Ministério Público, do adolescente, de seus pais 
ou responsável.

§ 1º Justifica o pedido de reavaliação, entre ou-
tros motivos:

I – o desempenho adequado do adoles-
cente com base no seu plano de atendimen-
to individual, antes do prazo da reavaliação 
obrigatória;

II – a inadaptação do adolescente ao 
programa e o reiterado descumprimento das 
atividades do plano individual; e

III – a necessidade da modificação das 
atividades do plano individual que importem em 
maior restrição da liberdade do adolescente.

§ 2º A autoridade judiciária poderá inde-
ferir o pedido, de pronto, se entender insufi-
ciente a motivação.

§ 3º Admitido o processamento do pe-
dido, a autoridade judiciária, se necessário, 
designará audiência, observando o princípio 
do § 1º do art. 42 desta lei.

§ 4º A substituição por medida mais gra-
vosa somente ocorrerá em situações excepcio-
nais, após o devido processo legal, inclusive 
na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e deve ser:

I – fundamentada em parecer técnico;
II – precedida de prévia audiência, e nos 

termos do § 1º do art. 42 desta lei.

Art. 44. Na hipótese de substituição da medida 
ou modificação das atividades do plano individual, a 
autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão 
à direção do programa de atendimento, assim como 
as peças que entender relevantes à nova situação ju-
rídica do adolescente.

Parágrafo único. No caso de a substituição da 
medida importar em vinculação do adolescente a outro 
programa de atendimento, o plano individual e o histó-
rico do cumprimento da medida deverão acompanhar 
a transferência.

Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier 
sentença de aplicação de nova medida, a autoridade 
judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, 
o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) 
dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.

§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar 
reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou 
deixar de considerar os prazos máximos, e de libera-
ção compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato 
infracional praticado durante a execução.

§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova 
medida de internação, por atos infracionais praticados 
anteriormente, a adolescente que já tenha concluído 
cumprimento de medida socioeducativa dessa nature-
za, ou que tenha sido transferido para cumprimento de 
medida menos rigorosa, ficando tais atos absorvidos 
por aqueles aos quais se impôs a medida socioedu-
cativa extrema.

Art. 46. A medida socioeducativa será declara-
da extinta:

I – pela morte do adolescente;
II – pela realização de sua finalidade;
III – pela aplicação de pena privativa de 

liberdade, a ser cumprida em regime fechado 
ou semiaberto, em execução provisória ou 
definitiva;

IV – pela condição de doença grave, que 
torne o adolescente incapaz de submeter-se 
ao cumprimento da medida; e

V – nas demais hipóteses previstas em 
lei.

§ 1º Caso o maior de 18 (dezoito) anos, 
em cumprimento de medida socioeducativa, 
responder a processo-crime, caberá a autori-
dade judiciária decidir sobre eventual extinção 
da execução, cientificando da decisão o juízo 
criminal competente.

§ 2º Em qualquer caso, o tempo de pri-
são cautelar não convertida em pena privativa 
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de liberdade deve ser descontado do prazo de 
cumprimento da medida socioeducativa.

Art. 47. O mandado de busca e apreensão do 
adolescente terá vigência máxima de 6 (seis) meses, 
a contar da data da expedição, podendo, se necessá-
rio, ser renovado, fundamentadamente.

Art. 48. O defensor, o Ministério Público, o ado-
lescente e seus pais ou responsável poderão postular 
revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, 
podendo a autoridade judiciária suspender a execução 
da sanção até decisão final do incidente.

§ 1º Postulada a revisão depois de ouvida a au-
toridade colegiada que aplicou a sanção e havendo 
provas a produzir em audiência, procederá o magis-
trado na forma do § 1º do art. 42 desta Lei.

§ 2º É vedada a aplicação de sanção disciplinar 
de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa 
imprescindível para garantia da segurança de outros 
internos ou do próprio adolescente a quem seja impos-
ta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao 
defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária 
em até 24 (vinte e quatro) horas.

CAPÍTULO III 
Dos Direitos Individuais

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao 
cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo 
de outros previstos em lei:

I – ser acompanhado por seus pais ou 
responsável e por seu defensor, em qualquer 
fase do procedimento administrativo ou judi-
cial;

II – ser incluído em programa de meio 
aberto quando inexistir vaga para o cumpri-
mento de medida de privação da liberdade, 
exceto nos casos de ato infracional cometido 
mediante grave ameaça ou violência à pes-
soa, quando o adolescente deverá ser inter-
nado em Unidade mais próxima de seu local 
de residência;

III – ser respeitado em sua personalidade, 
intimidade, liberdade de pensamento e religião 
e em todos os direitos não expressamente li-
mitados na sentença;

IV – peticionar, por escrito ou verbal-
mente, diretamente a qualquer autoridade ou 
órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser 
respondido em até 15 (quinze) dias;

V – ser informado, inclusive por escrito, 
das normas de organização e funcionamento 
do programa de atendimento e também das 
previsões de natureza disciplinar;

VI – receber, sempre que solicitar, infor-
mações sobre a evolução de seu plano indi-
vidual, participando, obrigatoriamente, de sua 
elaboração e, se for o caso, reavaliação;

VII – receber assistência integral à sua 
saúde, conforme o disposto no art. 60 desta 
Lei; e

VIII – garantia de atendimento em cre-
che e pré-escola aos filhos de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos.

§ 1º As garantias processuais destina-
das a adolescente autor de ato infracional 
previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, aplicam-se integralmente na execução das 
medidas socioeducativas, inclusive no âmbito 
administrativo.

Art. 50. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 
121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatu-
to da Criança e do Adolescente, a direção do progra-
ma de execução de medida de privação de liberdade 
poderá autorizar a saída, monitorada, do adolescente 
nos casos de tratamento médico, doença grave ou 
falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, 
filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata 
comunicação ao juízo competente.

Art. 51. A decisão judicial relativa à execução de 
medida sócio-educativa será proferida após manifes-
tação do defensor e do Ministério Público.

CAPÍTULO IV 
Do Plano Individual de Atendimento – PIA

Art. 52. O cumprimento das medidas sócio-educa-
tivas, em regime de prestação de serviços à comunida-
de, liberdade assistida, semi– liberdade ou internação, 
dependerá de Plano Individual de Atendimento – PIA, 
instrumento de previsão, registro e gestão das ativida-
des a serem desenvolvidas com o adolescente.

Parágrafo único. O PIA, deverá contemplar a 
participação dos pais ou responsáveis, os quais têm 
o dever de contribuir com o processo de reabilitação 
social do adolescente, sendo esses passíveis de res-
ponsabilização administrativa nos termos do art. 249 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, civil e criminal.

Art. 53. O PIA, será elaborado sob a responsa-
bilidade da equipe técnica do respectivo programa de 
atendimento, com a participação efetiva do adoles-
cente e de sua família, representada por seus pais ou 
responsável.

Art. 54. Constarão do plano individual, no míni-
mo:
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I – os resultados da avaliação interdis-
ciplinar;

II – os objetivos declarados pelo ado-
lescente;

III – a previsão de suas atividades de inte-
gração social e/ou capacitação profissional;

IV – atividades de integração e apoio à 
família;

V – formas de participação da família para 
efetivo cumprimento do plano individual; e

VI – as medidas específicas de atenção 
à sua saúde.

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de 
semi-liberdade ou de internação, o plano individual 
conterá, ainda:

I – a designação do programa de aten-
dimento mais adequado para o cumprimento 
da medida;

II – a definição das atividades internas e 
externas, individuais ou coletivas, das quais o 
adolescente poderá participar; e

III – Parágrafo único. O PIA, será elabo-
rado no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 
dias da data do ingresso do adolescente no 
programa de atendimento.

Art. 56. Para o cumprimento das medidas de 
prestação de serviços à comunidade e de liberdade 
assistida, o PIA, será elaborado no prazo de até 15 
(quinze) dias do ingresso do adolescente no programa 
de atendimento.

Art. 57. Para a elaboração do PIA, a direção do 
respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou 
por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos 
autos do procedimento de apuração do ato de infração, 
e aos dos procedimentos de apuração de outros atos 
de infração atribuídos ao mesmo adolescente.

§ 1º O acesso aos documentos de que trata o 
caput deverá ser realizado por funcionário da entidade 
de atendimento, devidamente credenciado para tal ati-
vidade, ou por membro da direção, em conformidade 
com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, 
de forma a preservar o que determinam os arts. 143 e 
144 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

§ 2º A direção poderá requisitar, ainda:

I – ao estabelecimento de ensino o his-
tórico escolar do adolescente e as anotações 
sobre o seu aproveitamento;

II – os dados sobre o resultado de medida 
anteriormente aplicada e cumprida em outro 
programa de atendimento; e

III – os resultados de acompanhamento 
especializado anterior.

Art. 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é 
obrigatória a apresentação pela direção do programa 
de atendimento de relatório da equipe técnica sobre 
a evolução do adolescente no cumprimento do plano 
individual.

Art. 59. O acesso ao plano individual será restrito 
aos servidores do respectivo programa de atendimen-
to, ao adolescente e aos seus pais ou responsável, 
ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa 
autorização judicial.

CAPÍTULO V 
Da Atenção Integral à Saúde de Adolescente  
em Cumprimento de Medida Socioeducativa

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 60. A atenção integral à saúde do adolescente 
no Sistema de Atendimento Sócio-educativo seguirá 
as seguintes diretrizes:

I – previsão, nos planos de atendimento 
sócio-educativo, em todas as esferas, da im-
plantação de ações de promoção da saúde, 
com o objetivo de integrar as ações sócio-
educativas, estimulando a autonomia, a me-
lhoria das relações interpessoais, bem como 
o fortalecimento de redes de apoio aos ado-
lescentes e suas famílias;

II – inclusão de ações e serviços para a 
promoção, proteção, prevenção de agravos e 
doenças e recuperação da saúde;

III – cuidados especiais em saúde mental, 
incluindo os relacionados ao uso de álcool e 
outras substâncias psicoativas, e atenção aos 
adolescentes com deficiências;

IV – disponibilização de ações de atenção 
à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis;

V – garantia de acesso a todos os níveis 
de atenção à saúde, por meio de referência e 
contra-referência, de acordo com as normas 
do Sistema Único de Saúde – SUS;

VI – capacitação das equipes de saúde 
e dos profissionais das entidades de atendi-
mento, bem como daqueles que atuam nas 
unidades de saúde de referência voltadas às 
especificidades de saúde dessa população e 
de suas famílias;

VII – inclusão nos Sistemas de Informa-
ção de Saúde do SUS bem como no Sistema 
de Informações sobre Atendimento Sócio-
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educativo de dados e indicadores de saúde da 
população de adolescentes em atendimento 
sócio-educativo; e

VIII – estruturação das unidades de in-
ternação conforme as normas de referência 
do SUS e do Sinase, visando ao atendimento 
às necessidades de Atenção Básica.

Art. 61. As entidades que ofereçam programas 
de atendimento sócio-educativo em meio aberto e 
de semi-liberdade deverão prestar orientações aos 
sócios-educandos sobre o acesso aos serviços e às 
unidades do SUS.

Art. 62. As entidades que ofereçam programas 
de privação de liberdade deverão contar com uma 
equipe mínima de profissionais de saúde cuja com-
posição esteja em conformidade com as normas de 
referência do SUS.

Art. 63. As unidades destinadas á internação fe-
minina deverão dispor de dependência adequada para, 
em caso de emergência, atender adolescente grávida, 
parturiente e/ou convalescente sem condições de ser 
levada a unidade do SUS.

§ 1º O filho de adolescente nascido nos estabe-
lecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal 
informação lançada em seu registro de nascimento.

§ 2º Serão asseguradas as condições necessá-
rias para que a adolescente submetida à execução 
de medida sócio-educativa de privação de liberda-
de permaneça com o seu filho durante o período de 
amamentação.

Seção II 
Do Atendimento a Adolescente  

com Transtorno Mental e com Dependência  
de Álcool e de Substância Psicoativa.

Art 64. O adolescente em cumprimento de me-
dida sócio-educativa que apresente indícios de trans-
torno mental, de deficiência mental, ou associada, 
deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar 
e multisetorial.

§ 1º As competências, composição e atuação da 
equipe técnica de que trata o caput deverão seguir, 
conjuntamente, as normas de referência dos SUS e 
do Sinase, na forma do regulamento.

§ 2º A avaliação de que trata o caput subsidiará a 
elaboração e execução da terapêutica a ser adotada, a 
qual será incluída no Plano Individual de Atendimento 
do adolescente, prevendo, se necessário, ações vol-
tadas para a família.

§ 3º As informações produzidas na avaliação de 
que trata o caput são consideradas sigilosas.

§ 4º Excepcionalmente, o juiz poderá suspender 
a execução da medida sócio-educativa, ouvidos o de-

fensor e o Ministério Público, com vistas em incluir o 
adolescente em programa de atenção integral à saúde 
mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos 
estabelecidos para o seu caso específico.

§ 5º Suspensa a execução da medida sócio-
educativa, o juiz designará o responsável por acom-
panhar e informar sobre a evolução do atendimento 
ao adolescente.

§ 6º A suspensão da execução da medida socio-
educativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) 
meses.

§ 7º o tratamento a que se submeterá o adoles-
cente deverá observar o previsto na Lei nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saú-
de mental.

§ 8º Na hipótese da inexistência de programa 
público de atendimento adequado à execução da te-
rapêutica indicada para o adolescente, o juiz poderá 
determinar que o tratamento seja realizado na rede 
privada, a expensas do Poder Público.

Art. 65. Enquanto não cessada a jurisdição da 
Infância e Juventude, a autoridade judiciária, nas hi-
póteses tratadas no art. 64, poderá remeter cópia dos 
autos ao Ministério Público para eventual propositura 
de interdição e outras providências pertinentes.

Art. 66. O adolescente em cumprimento de me-
dida socioeducativa com comprovada dependência de 
álcool ou de outras substâncias psicoativas que não o 
incapacite de cumprir plenamente as atividades pre-
vistas no seu PIA deverá ser inserido em programa 
de tratamento, preferencialmente na rede SUS extra-
hospitalar, podendo a autoridade judiciária determinar 
que esse seja realizado na rede privada se o SUS não 
dispuser do tratamento adequado, a expensas do Po-
der Público.

CAPÍTULO VI 
Das visitas a adolescente  

em cumprimento de medida de internação

Art. 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais 
ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a 
quem foi aplicada medida socioeducativa de interna-
ção observará dias e horários próprios definidos pela 
direção do programa de atendimento.

Art. 68. É assegurado a adolescente casado ou 
que viva, comprovadamente, em união estável o direi-
to à visita íntima.

Parágrafo único. O visitante será identificado e 
registrado pela direção do programa de atendimen-
to, que emitirá documento de identificação, pessoal 
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e intransferível, específico para a realização da visita 
íntima.

Art. 69. E garantido aos adolescentes em cum-
primento de medida socioeducativa de internação o 
direito de receber visita dos filhos, independentemente 
da idade desses.

Art. 70. O regulamento interno estabelecerá as 
hipóteses de proibição da entrada de objetos na uni-
dade de internação, vedando o acesso aos seus por-
tadores.

CAPÍTULO VII 
Dos Regimes Disciplinares

Art. 71. Todas as entidades de atendimento so-
cioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, 
realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça 
aos seguintes princípios:

I – tipificação explícita das infrações como 
leves, médias e graves e determinação das 
correspondentes sanções;

II – exigência da instauração formal de 
processo disciplinar para a aplicação de qual-
quer sanção, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório;

III – obrigatoriedade de audiência do so-
cioeducando nos casos em que seja necessária 
a instauração de processo disciplinar;

IV – sanção de duração determinada;
V – enumeração das causas ou circuns-

tâncias que eximam, atenuem ou agravem a 
sanção a ser imposta ao socioeducando, bem 
como os requisitos para a extinção dessa;

VI – enumeração explícita das garantias 
de defesa;

VII – garantia de solicitação e rito de 
apreciação dos recursos cabíveis; e

VIII – apuração da falta disciplinar por 
comissão composta por, no mínimo, 3 (três) 
integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, 
oriundo da equipe técnica.

Art. 72. O regime disciplinar é independente da 
responsabilidade civil ou penal que advenha do ato 
cometido.

Art. 73. Nenhum socioeducando poderá desem-
penhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou 
aplicação de sanção nas entidades de atendimento 
socioeducativo.

Art. 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem 
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e 
o devido processo administrativo.

Art. 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao 
socioeducando que tenha praticado a falta:

I – por coação irresistível ou por motivo 
de força maior;

II – em legítima defesa, própria ou de 
outrem.

CAPÍTULO VIII 
Da Capacitação Para o Trabalho

Art. 76. O art. 2º do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 
de janeiro de 1942, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
para § 1º.

“Art. 2º  ..................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º Desde que não haja prejuízo de va-

gas aos trabalhadores industriários referidos 
no § 1º nem aos objetivos do Senai, inscritos 
no art. 1º do Regimento Interno da Entidade, 
aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro 
de 1962, as Escolas do Senai poderão ofertar 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os operadores do Se-
nai e os gestores do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo locais. ‘,(NR)

Art. 77. O art. 3º do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 
de janeiro de 1946, passa a vigorar acrescido do se-
guinte §2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
para §1º:

“Art. 3º  ..................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º Desde que não haja prejuízo de va-

gas aos comerciários, seus filhos ou estudantes 
referidos no § 1º e no Decreto-Lei nº 8.622, de 
10 de janeiro de 1946, nem aos objetivos do 
Senac previstos nos arts. 1º e 2º do Regula-
mento da Entidade, aprovado pelo Decreto nº 
61.843, de 5 de dezembro de 1967, as Escolas 
do Senac poderão ofertar vagas aos usuários 
do Sistema Nacional de Atendimento Socio-
educativo nas condições a serem dispostas 
em instrumentos de cooperação celebrados 
entre os operadores do Senac e os gestores 
do Sistema de Atendimento Socioeducativo 
locais.”(NR)

Art. 78. O art. 1º da Lei nº 8.315, de 23 de de-
zembro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1º ...................................................
Parágrafo único. Desde que não haja 

prejuízo de vagas aos trabalhadores rurais 
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referidos no caput, nem aos objetivos do SE-
NAR inscritos no art. 1º do Regimento Interno 
da Entidade, aprovado pelo Decreto nº 566, de 
10 de junho de 1992, o Senar poderá ofertar 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os operadores do Se-
nar e os gestores do Sistema de atendimento 
socioeducativo locais’(NR)

Art. 79. O art. 3º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, que dispõe sobre a criação do Serviço 
Social do Transporte – SEST e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte – SENAT, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 3º . .................................................
Parágrafo único. Desde que não haja pre-

juízo de vagas aos trabalhadores do transporte 
rodoviário e ao transportador autônomo referi-
dos no caput nem aos objetivos do Senat, as 
escolas do Senat poderão ofertar vagas aos 
usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo nas condições a serem dispos-
tas em instrumentos de cooperação celebrados 
entre os operadores do Senat e os gestores 
do Sistema de Atendimento Socioeducativo 
locais.” (NR)

Art. 80. O art. 429 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2º:

“Art. 429  ...............................................
§ 2º Os estabelecimentos de que trata o 

caput ofertarão vagas de aprendizes a ado-
lescentes usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo nas condições a 
serem dispostas em instrumentos de coope-
ração celebrados entre os estabelecimentos 
e os gestores dos Sistemas de Atendimento 
Socioeducativo locais.” (NR)

TÍTULO III 
Disposiçoes Finais e Transitórias

Art. 81. As entidades que mantenham programas 
de atendimento têm o prazo de até 6 (seis) meses após 
a publicação desta Lei para encaminhar ao respectivo 
Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente proposta de adequação da sua 
inscrição, sob pena de interdição.

Art. 82. Os Conselhos de Direitos da Criança e 
do Adolescente, em todos os níveis federados, com os 
órgão responsáveis pelo sistema de educação pública 

e as entidades de atendimento deverão, no prazo de 
1 (um) ano a partir da publicação desta Lei, garantir a 
inserção de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa na rede pública de educação, em qual-
quer fase do período letivo, contemplando as diversas 
faixas etárias e níveis de instrução.

Art. 83. Os programas de atendimento socioedu-
cativo sob a responsabilidade do Poder Judiciário se-
rão, obrigatoriamente, transferidos ao Poder Executivo 
no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da publicação 
desta Lei e de acordo com a política de oferta dos pro-
gramas aqui definidos.

Art. 84. Os programas de internação e semiliber-
dade sob a responsabilidade dos Municípios serão, 
obrigatoriamente, transferidos para o Poder Executivo 
do respectivo Estado no prazo máximo de 1 (um) ano 
a partir da publicação desta Lei e de acordo com a po-
lítica de oferta dos programas aqui definidos.

Art. 85. A não transferência de programas de 
atendimento para os devidos entes responsáveis, no 
prazo determinado nesta Lei, importará na interdição 
do programa e caracterizará ato de improbidade ad-
ministrativa do agente responsável, vedada, ademais, 
ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo municipal, 
ao final do referido prazo, a realização de despesas 
para a sua manutenção.

Art. 86. Os arts. 90, 97, 121, 122, 199 e 209 da 
Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 90.  ................................................
 ..............................................................
V – prestação de serviços à comunida-

de;
VI – liberdade assistida;
VII – semiliberdade; e
VIII – internação.
 ..................................................... “(NR)
“Art. 97. São medidas aplicáveis a en-

tidades de atendimento socioeducativo, sem 
prejuízo de responsabilidade civil e criminal 
de seus dirigentes e prepostos:

 ..................................................... “(NR)
“Art. 121.  ..............................................  
§ 7º A determinação judicial mencionada 

no § 1º poderá ser revista a qualquer tempo 
pela autoridade judiciária.” (NR)

“Art. 122.  ..............................................  
§ 1º O prazo de internação na hipótese do 

inciso III deste artigo não poderá ser superior 
a 3 (três) meses, devendo ser decretada judi-
cialmente após o devido processo legal.

 ..................................................... “(NR)
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“Art. 198. Nos procedimentos afetos à 
Justiça da Infância e da Juventude, inclusive 
os relativos à execução das medidas socioe-
ducativas, adotar-se-á o sistema recursal do 
Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com as 
seguintes adaptações:

II – em todos os recursos, salvo nos em-
bargos de declaração, o prazo para o Minis-
tério Público e para a defesa será sempre de 
10 (dez) dias;

 ..................................................... “(NR)
“Art. 208.  ..............................................
 ..............................................................  
IX – de programas de atendimento para 

a execução das medidas socioeducativas e 
aplicação de medidas de proteção.

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

Art. 87. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 260. Os contribuintes poderão efetu-
ar doações aos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente nacional, distrital, estaduais 
ou municipais, devidamente comprovadas, 
sendo essas integralmente deduzidas do Im-
posto sobre a Renda, obedecidos os seguin-
tes limites:

I – 1% (uni por cento) do Imposto sobre a 
Renda devido apurado pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real; e

II – 6% (seis por cento) do Imposto so-
bre a Renda apurado pelas pessoas físicas 
na Declaração de Ajuste Anual, observado o 
disposto no art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, que altera a legislação tri-
butária federal e dá outras providências.

§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º (Revogado).

§ 5º Observado o disposto § 4º do art. 3º da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a le-
gislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, 
bem como da contribuição social sobre o lucro líqui-
do, e dá outras providências, a dedução de que trata 
o inciso I do caput:

I – será considerada isoladamente, não 
se submetendo a limite em conjunto com ou-
tras deduções do imposto; e

II – não poderá ser computada como 
despesa operacional na apuração do lucro 
real.”(NR)

“Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, 
ano-calendário de 2009, a pessoa física po-
derá optar pela doação de que trata o inciso 
II do caput do art. 260 diretamente em sua 
Declaração de Ajuste Anual.

§ 1º A doação de que trata o caput po-
derá ser deduzida até os seguintes percen-
tuais aplicados sobre o imposto apurado na 
declaração:

I – 1% (um por cento) no exercício de 
2010;

II – 2% (dois por cento) no exercício de 
2011;

III – 3% (três por cento) a partir do exer-
cício de 2012.

§ 2º A dedução de que trata o caput:
I – está sujeita ao limite de 6% (seis por 

cento) do imposto sobre a renda apurado na 
declaração de que trata o inciso II do caput 
do art. 260;

II – não se aplica à pessoa física que:
a) utilizar o desconto simplificado;
b) apresentar declaração em formulá-

rio; ou
c) entregar a declaração fora do prazo;
III – só se aplica às doações em espé-

cie; e
IV – não exclui ou reduz outros benefícios 

ou deduções em vigor.
§ 3º O pagamento da doação deve ser 

efetuado até a data de vencimento da primeira 
quota ou quota única do imposto, observadas 
instruções específicas da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

§ 4º O não pagamento da doação no 
prazo estabelecido no § 3º implica a glosa 
definitiva desta parcela de dedução, ficando 
a pessoa física obrigada ao recolhimento da 
diferença de imposto devido apurado na De-
claração de Ajuste Anual com os acréscimos 
legais previstos na legislação.

§ 5º A pessoa física poderá deduzir do 
imposto apurado na Declaração de Ajuste 
Anual as doações feitas, no respectivo ano-
calendário, aos fundos controlados pelos Con-
selhos Municipais, Distrital, Estaduais e Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
concomitantemente com a opção de que trata 
o caput, respeitado o limite previsto no inciso 
II do art. 260.”
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“Art. 260-B. A doação de que trata o inci-
so I do art. 260 poderá ser deduzida:

I – do imposto devido no trimestre, para 
as pessoas jurídicas que apuram o imposto 
trimestralmente; e

II – do imposto devido mensalmente e 
no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que 
apuram o imposto anualmente.

Parágrafo único. A doação deverá ser 
efetuada dentro do período a que se refere a 
apuração do imposto.”

“Art. 260-C. As doações de que trata o 
art. 260 desta Lei podem ser efetuadas em 
espécie ou em bens.

Parágrafo único. As doações efetuadas 
em espécie devem ser depositadas em conta 
específica, em instituição financeira pública, 
vinculadas aos respectivos fundos de que tra-
ta o art.260.”

“Art. 260-D. Os órgãos responsáveis pela 
administração das contas dos Fundos dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente nacional, 
estaduais, distrital e municipais devem emitir 
recibo em favor do doador, assinado por pes-
soa competente e pelo presidente do Conselho 
correspondente, especificando:

I – número de ordem;
II – nome, CNPJ – Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica e endereço do emitente;
III – nome, CNPJ – Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica ou CPF – Cadastro de 
Pessoas Físicas do doador;

IV – data da doação e valor efetivamen-
te recebido; e

V – ano-calendário a que se refere a 
doação.

§ 1º O comprovante de que trata o ca-
put deste artigo pode ser emitido anualmen-
te, desde que discrimine os valores doados 
mês a mês.

§ 2º No caso de doação em bens, o com-
provante deve conter a identificação dos bens, 
mediante descrição em campo próprio ou em 
relação anexa ao comprovante, informando 
também se houve alienação, o nome, CPF – 
Cadastro de Pessoas Físicas ou CNPJ – Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica e endereço 
dos avaliadores.”

“Art. 260-E. Na hipótese da doação em 
bens, o doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, 
mediante documentação hábil;

II – baixar os bens doados na declara-
ção de bens e direitos, quando se tratar de 
pessoa física, e na escrituração, no caso de 
pessoa jurídica; e

III – considerar como valor dos bens 
doados:

a) para as pessoas físicas, o valor da úl-
tima declaração do imposto de renda que não 
exceda o valor de mercado;

b) para as pessoas jurídicas, o valor dos 
bens.

Parágrafo único. O preço obtido em caso 
de leilão não será considerado na determina-
ção do Contábil valor dos bens doados, exce-
to se o leilão for determinado por autoridade 
judiciária.”

“Art. 260-F. Os documentos a que se re-
ferem os arts. 260-C e 260-D devem ser manti-
dos pelo contribuinte por uni prazo de 5 (cinco) 
anos para fins de comprovação da dedução 
perante a Receita Federal do Brasil.”

“Art. 260-G. Os órgãos responsáveis pela 
administração das contas dos Fundos de Di-
reitos da Criança e do Adolescente nacional, 
estaduais, distrital e municipais devem:

I – manter conta bancária específica des-
tinada exclusivamente a gerir os recursos do 
Fundo;

II – manter controle das doações rece-
bidas; e

III – informar anualmente à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil as doações re-
cebidas

mês a mês, identificando os seguintes 
dados por doador:

a) nome, CNPJ – Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica ou CPF – Cadastro de Pes-
soas Físicas;

b) valor doado, especificando se a doa-
ção foi em espécie ou em bens.”

“Art. 260-E. Em caso de descumprimento 
das obrigações previstas no art. 260-F, a Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil dará co-
nhecimento do fato ao Ministério Público.”

“Art. 260-1. Os Conselhos nacional, es-
taduais, distrital e municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente divulgarão ampla-
mente à Comunidade:

I – o calendário de suas reuniões;
II – as ações prioritárias para aplicação 

das políticas de atendimento à criança e ao 
adolescente;
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III – os requisitos para a apresentação 
de projetos a serem beneficiados com recur-
sos dos Fundos nacional, estaduais, distrital 
ou municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

IV – a relação dos projetos aprovados 
em cada ano-calendário e o valor dos recur-
sos previstos para implementação das ações, 
por projeto;

V – o total dos recursos recebidos e a 
respectiva destinação, por projeto atendido, 
inclusive com cadastramento na base de dados 
do Sistema de Informações sobre a Infância e 
a Adolescência; e

VI – a avaliação dos resultados dos pro-
jetos beneficiados com recursos dos Fundos 
nacional, estaduais, distrital e municipais dos 
Direitos da Criança.”

“Art. 260-J. O Ministério Público deter-
minará, em cada Comarca, a forma de fis-
calização da aplicação dos incentivos fiscais 
referidos no art. 260 desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento do 
disposto nos arts. 260-G e 260-I sujeitará os 
infratores a responder por ação judicial pro-
posta pelo Ministério Público, que poderá atuar 
de ofício, a requerimento ou representação de 
qualquer cidadão.”

“Art. 260-K. A Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República 
encaminhará à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, ar-
quivo eletrônico contendo a relação atualizada 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente nacional, distrital, estaduais e munici-
pais, com a indicação dos respectivos números 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ e das contas bancárias es-
pecíficas mantidas em instituições financeiras 
públicas, destinadas exclusivamente a gerir os 
recursos dos Fundos.”

“Art. 260-L. A Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil expedirá as instruções neces-
sárias à aplicação do disposto nos arts. 260 
a 260– K.”

Art. 88. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias da data da sua publicação oficial.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.

 O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Contra o voto do Deputado 
Jair Bolsonaro.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A matéria 
vai ao Senado Federal.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem ain-
da gostaria de fazer uso da palavra?

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer justiça diante do Brasil, com a ajuda da TV 
Câmara, que cumpre o papel nacional de levar infor-
mações à sociedade.

Sr. Presidente, deixo registrado que houve dias 
em que, na Comissão, só havia 2 ou 3 Deputados para 
discutir a matéria. Quero destacar que, entre todos que 
contribuíram, houve um Deputado que esteve presente 
em 100% das reuniões. Refiro-me ao ex-Ministro Alce-
ni Guerra. S.Exa. foi chamado pelo Prefeito do Paraná 
para ser Secretário. Ainda assim, mesmo já não estan-
do mais no exercício do mandato de Deputado, S.Exa. 
fez questão de participar de mais 2 reuniões, porque 
tinha compromisso com a matéria. E hoje, deixou seu 
Estado, mesmo não sendo Deputado, repito, para vir 
participar conosco deste momento.

Sr. Presidente, é importante sabermos que nes-
ta Casa há pessoas comprometidas com as causas 
sociais. Uma delas é o Deputado Alceni Guerra, que, 
para mim, fica como um símbolo, por ter estado pre-
sente a 100% de nossas reuniões.

Por fim, parabenizo a Deputada Rita Camata, 
que foi fantástica em sua paciência, competência e 
sapiência.

Sr. Presidente, hoje entregamos ao Brasil um 
projeto moderno para o sistema socioeducativo des-
te País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 
passar a palavra ao Deputado Eduardo Valverde, esta 
Presidência quer deixar um abraço de agradecimento 
ao Deputado Alceni Guerra, bem como à Deputada 
Rita Camata e ao Deputado Givaldo Carimbão pelo 
belíssimo trabalho que fizeram na realização da síntese 
da vontade do povo brasileiro, ao aprovar um projeto 
de lei dessa envergadura.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém quero cumprimentar o Deputado Alceni Guerra, 
atual Secretário de Planejamento do Município de 
Curitiba, no Estado do Paraná, por sua presença ati-
va na Comissão.
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Não podia deixar de falar neste momento e de 
colocar minha contradição no tocante ao tempo que 
perdemos discutindo um item de um projeto importante 
e com muita coisa boa tão somente por uma palavra 
que desobrigava o Sistema S de cumprir sua finalida-
de social. Isso, em tese, quase ameaçou a votação da 
matéria na Casa. 

Esperamos que matérias iguais a esta, com todo 
um contexto positivo, não fiquem ameaçadas por uma 
questão de redação ou semântica. Nós sabemos o 
papel do Sistema S em relação à qualificação profis-
sional e à aprendizagem. São muito importantes tanto 
a qualificação profissional quanto a aprendizagem so-
cioeducativa dos jovens que estão em conflito com a 
lei. Então, é um instrumento que seria útil ao SINASE, 
e nós fizemos uma redação que tornou muito flexível 
essa obrigação.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
declarar o motivo do meu voto desfavorável.

Nenhum projeto dessa natureza, que preveja 
visita íntima a adolescentes, a infratores internados, 
propiciando a geração de novos filhos em situação de 
abandono e carência, pode ser bom. E nenhum proje-
to dessa natureza, que preveja a visita indiscriminada 
de crianças, adolescentes internados, sem que haja 
salvaguarda para que essas crianças não convivam 
no ambiente com os infratores ou transferindo o caso 
para as penitenciárias, que é a mesma coisa, é uma 
boa lei. 

Esta é a razão do meu voto desfavorável, do meu 
voto contrário ao projeto, que tem muita coisa boa, mas 
que poderia ser melhor.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mesmo sendo con-
trário à emenda de redação, quero dizer que o Sistema 
S tem a obrigação de conceder vagas nos cursos para 
os adolescentes em conflito com a lei. Por quê? Por-
que, como recebe recursos públicos, não é possível 
que, agora, não tenha esse compromisso.

Então, na minha opinião, mesmo que a Deputada 
Rita Camata tenha aceitado mudar a expressão “oferta-
rão” para “poderão ofertar”, devemos insistir na certeza 
de que eles devem ofertar dentro do que for definido 
pelo convênio que será estabelecido pelas partes. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais al-
guém? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Sandes Júnior.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para la-
mentar o falecimento de um dos pioneiros da Capital 
goiana, o Sr. Joaquim Veiga Jardim. Natural da cidade 
de Goiás, residia em Goiânia desde o início da déca-
da de 30 do século passado. Ali criou os 4 filhos que 
teve com a companheira de toda a sua longa vida, D. 
Jacira Brandão Veiga Jardim, mais conhecida como 
Dona Gito.

O Sr. Joaquim Veiga Jardim teve papel ímpar 
na história esportiva de nosso Estado. Ainda recém-
chegado ao local onde se iniciavam as obras da futura 
Capital, vindo da cidade de Goiás, foi residir na então 
Campininha. Sentindo a necessidade de oferecer op-
ções de lazer aos seus concidadãos, juntou-se a um 
grupo de amigos e, em 1937, fundou o primeiro clube 
de futebol da nova Capital: o Atlético Clube Goianien-
se. Nascia o time rubro-negro que ainda hoje orgulha 
nosso Estado e faz vibrar os nascidos na região do 
hoje Bairro de Campinas.

Já residindo em uma das primeiras casas cons-
truídas na Rua 4, no centro da Capital, foi também o 
responsável por fundar um novo clube de futebol. Com 
as cores preto e branco, em 1938, fundou o Goiânia 
Esporte Clube. No rival da equipe campineira, Joaquim 
Veiga Jardim fazia de tudo. Era desde presidente até 
roupeiro e treinador. O amor à equipe do “Galo” também 
era compartilhada pela companheira, Dona Gito, que 
por diversas vezes lavou os uniformes dos jogadores 
da equipe aos quais denotava grande carinho.

Mas o visionário queria mais. Sentindo falta de 
um local adequado para a prática do futebol, foi dele a 
idéia de criar um campo desportivo numa área pública 
na confluência da Rua 74 com a Avenida Paranaíba, 
na região central da Capital. As partidas ali, nos finais 
de semana, atraiam grandes contingentes de mora-
dores da cidade e da região, carentes de bons locais 
de lazer. Para dar mais conforto aos torcedores, bus-
cou apoios para a construção de uma arquibancada 
coberta no local. Por ser majoritariamente ocupado 
pelos torcedores do Galo, o local recebeu um apelido 
dos adversários: galinheiro.

A cidade crescia e com ela o público das tardes fu-
tebolísticas. Coube novamente a esse homem um novo 
papel na história. Foi ele quem coordenou a construção 
do Estádio Olímpico, o primeiro em concreto construí-
do no Estado de Goiás. Por mais de 2 décadas, foi em 
suas arquibancadas que o povo goiano assistiu a um 
grande desfile de craques locais e nacionais. 
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Durante todo o tempo em que esteve à frente da 
direção do Goiânia Esporte Clube, em 16 anos de co-
mando conseguiu ganhar 12 campeonatos, inclusive 
um pentacampeonato na década de 50. Ainda hoje, 
apenas a equipe do Goiânia e mais recentemente o 
Goiás Esporte Clube foram capazes de tal façanha no 
futebol goiano.

O amor de Joaquim Veiga Jardim aos esportes 
em geral o levaram a enveredar pelo caminho do co-
mércio. Ao lado de um irmão fundou e dirigiu por mui-
tos anos a saudosa Casa Karajá, referência em artigos 
esportivos durante décadas na então jovem Capital 
goiana. Por muitos anos foi na Karajá que a juventude 
goiana conheceu e comprou os lançamentos em ter-
mos de equipamentos e calçados esportivos. Foi ali 
que solidificou amizades que o acompanhariam pelo 
resto da vida.

Pioneiro no esporte na Capital, Joaquim Veiga 
Jardim também foi pioneiro na prática de desfrute e pre-
servação das belezas do Rio Araguaia. Por mais de 60 
anos organizou e montou acampamentos às margens 
desse majestoso rio. Ali incutiu em seus 4 filhos e netos 
o amor à natureza e à necessidade de se conservar 
a maravilha que é o nosso Araguaia, destino hoje de 
milhares de pessoas na época de suas praias.

No domingo passado, dia 31 de maio, o Sr. Jo-
aquim Veiga Jardim nos deixou. Ao longo de seus 97 
anos de idade semeou amizades, sólidos preceitos éti-
cos e amor à vida e ao esporte. Deixa-nos lembranças 
de abnegação e um exemplo a ser sempre admirado 
pelos que o conheceram e também pelos que não ti-
veram essa primazia.

Que esta Casa estenda estas condolências a vi-
úva, D. Gito Brandão Veiga Jardim, aos filhos Neusa, 
Paulo César, Linda e Paulo Roberto e a todos os seus 
descendentes, bem como aos amigos que fez ao longo 
de quase 1 século de existência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

 
V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando 
que amanhã, quarta-feira, dia 3, às 9h30min, haverá 
sessão solene em homenagem póstuma ao Deputado 
Carlos Wilson.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

SÃO PAULO

José C. Stangarlini PSDB 
Total de São Paulo: 1

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Total de Acre: 1

 
TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4
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CEARÁ

José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 4

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
George Hilton PP 
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Miguel Martini PHS 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 12

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Carlos Santana PT 
Marina Maggessi PPS 

Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Vieira DEM 
Renato Amary PSDB 
Roberto Alves PTB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 8

 
MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

 
GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 1

 
MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

 
PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Ratinho Junior PSC 
Total de Paraná: 3

 
SANTA CATARINA

Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 3, 
às 14h, a seguinte
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ORDEM DO DIA 

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal) 

Votação

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-B, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno 
único, da Medida provisória nº 460-B, de 
2009, que dá nova redação aos arts. 4º e 8º 
da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
que tratam de patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias, dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às re-
ceitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção 
de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui 
à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências; tendo parecer do 
Relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário e entregue a Mesa; pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária 
desta e das Emendas de nºs 1 a 76; e, no 
mérito, pela aprovação desta e das Emen-
das de nºs 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 a 19, 28 a 
30, 45, 46, 63, 68 e 71, na forma do projeto 
de lei de conversão apresentado, e pela re-
jeição das Emendas de nºs 1, 2, 4 a 6, 9, 10, 
13, 15, 20 a 27, 31 a 44, 47 a 62, 64 a 67, 69, 
70 e 72 a 76 (Relator: Dep. André Vargas) e 
parecer reformulado do relator substituto, 
pela aprovação na forma do projeto de lei 
de conversão anteriormente apresentado, 
com alterações e emenda de redação (Re-
lator substituto: Dep. Vignatti).

Prazo na Comissão Mista: 13-4-09
Prazo na Câmara: 27-4-09
Sobresta a Pauta em: 15-5-09 (46º 

Dia)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 11 Dias

Discussão

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida provisória nº 461, de 2009, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$ 300.000.000,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 29-4-09
Prazo na Câmara: 13-5-09
Sobresta a Pauta em: 31-5-09 (46º 

DIA)

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 462, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 462, de 2009, que dispõe sobre 
a prestação de apoio financeiro pela União 
aos entes federados que recebem recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, no exercício de 2009, com o objetivo 
de superar dificuldades financeiras emer-
genciais, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 28-5-09
Prazo na Câmara: 11-6-09
Sobresta a Pauta em: 29-6-09 (46º 

Dia)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 56 Dias
Retificação Publicada no DOU de 18-

5-09

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).
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Nº 184/2009 (Hugo Leal) – Dispõe sobre o afastamento 
de Deputado para participar em evento no exterior.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-2009

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.906/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural, Informativo e Social da Cidade de 
Planalto da Serra – MT a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Planalto da Serra, 
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 2.114/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Eco-
lógica Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gua-
pimirim, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 99/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a ACITOL – Associação Comunitária Independente de 
Toledo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Toledo, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 453/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Vicente, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.182/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Nova Rádio Laranjal Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Laranjal Paulista, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.183/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao SISTEMA RADIODIFUSÃO DE 
SERTÃOZINHO LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Bebedouro, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.193/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Radiodifusão de Sertãozi-
nho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Medeiros, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.210/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Rio Piracicaba para 
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Rio 
Piracicaba, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.253/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SUPER DIFUSORA AM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Ribeirão Grande, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.303/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Lavrinhas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Lavrinhas, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.336/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SOCIEDADE RÁDIO ROLANTE FM 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Rolante, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009
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Nº 1.358/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Santa Edwiges a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.361/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Itapevense de 
Radiodifusão – ACIR a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Itapeva, Estado 
de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.381/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Fundação Sagrado Cora-
ção de Jesus de União da Vitória para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de União da Vitória, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.397/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ACR Associação Comunitária de Radiodifusão 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.401/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade de Radiodifusão Anto-
nelli e Alves Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Itápolis, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.412/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.427/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação para a Comunicação em Maripá a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Maripá de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.428/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Rio Acimen-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.453/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Artística de Presidente 
Venceslau a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Presidente Venceslau, Es-
tado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.459/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária de Teofilândia 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Teofilândia, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.460/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rádio Cidade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.471/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Centro Cultural de Josenópolis a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Josenópolis, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.489/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural do Deserto – CE a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapipoca, Vila Deserto – Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009
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Nº 1.490/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rede Nordeste de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Caruaru, Estado 
de Pernambuco.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.496/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Conselho de Desenvolvimento Comunitário 
de Mandirituba – CODECOM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Mandirituba, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.499/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Amigos da Cidade de Casa 
Branca – ACCB a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Casa Branca, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.506/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Cultura e Informação de Brasil 
Novo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Brasil Novo, Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.514/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Beneficente 06 de Agosto a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Boa Nova, Estado da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.527/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Alcantil – ARCAL a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Alcantil, Estado 
da Paraíba.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.540/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Betel a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Macau, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.542/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Icaraimense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Icaraíma, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.568/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural Comunitária Fonte e Vida do 
Embu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Embu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 1.569/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação São Benedito de Sales a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sales, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

PROJETO DE LEI

Nº .1432/2003 (Dr. Rosinha) – Altera a legislação so-
bre o rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 1.630/2003 (Sandra Rosado) – Dispõe sobre a re-
gulamentação do exercício da profissão de Apicultor.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-2009

Nº 3.789/2008 (Regis de Oliveira) – Dá nova redação 
ao art. 612 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 2.902/1992 (Senado Federal – Fernando Henri-
que Cardoso) – Regula o inciso XXVII do artigo 7º 
da Constituição Federal, que trata da proteção ao tra-
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balhador em face da automação e determina outras 
providências. E seus apensados.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 3.198/2004 (Lobbe Neto) – Altera a Lei nº 5.966, 
de 11 de dezembro de 1973, que institui o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

Nº 2.992/2008 (Vander Loubet) – Altera o caput do 
art. 3º da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para 
dispor sobre a competência do Corretor de Imóveis 
para efetuar avaliações mercadológicas.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-2009

Nº 3.409/2008 (José Carlos Machado) – Altera o art. 
10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE 
E/OU INJURIDICIDADE.

PROJETO DE LEI

Nº 1.498/2003 (Mário Negromonte) – Altera a Lei n.º 
6.088, de 16 de julho de 1974, que “dispõe sobre a cria-
ção da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco – Codevasf – e dá outras providências”.

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 5.464/2005, apen-
sado.

COM PARECER CONTRÁRIO: PL 1.498/2003, prin-
cipal.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

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 5.084/2009 (Jefferson Campos) – Tipifica o crime 
de seqüestro relâmpago.
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-2009

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.

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 367/2009 (Jackson Barreto) – Altera o § 5º do art. 
14 da Constituição Federal e dá outras providências
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2009

Dia 3, 4ª-feira

15:00 LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
15:25 PAULO PIAU (PMDB – MG)

Dia 4, 5ª-feira

15:00 IRAN BARBOSA (PT – SE)
15:25 GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)

Dia 5, 6ª-feira

10:00 BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
10:25 ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
10:50 BILAC PINTO (PR – MG)
11:15 POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
11:40 MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)

Dia 8, 2ª-feira

15:00 LAEL VARELLA (DEM – MG)
15:25 EUDES XAVIER (PT – CE)
15:50 LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
16:15 FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
16:40 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)

Dia 9, 3ª-feira

15:00 RODRIGO ROCHA LOURES (PMDB – PR)
15:25 RONALDO CAIADO (DEM – GO)

Dia 10, 4ª-feira

15:00 ANTONIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – AL)
15:25 LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG)

Dia 15, 2ª-feira

15:00 RUBENS OTONI (PT – GO)
15:25 EFRAIM FILHO (DEM – PB)
15:50 FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
16:15 WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE)
16:40 SOLANGE ALMEIDA (PMDB – RJ)
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Dia 16, 3ª-feira

15:00 ANA ARRAES (PSB – PE)
15:25 PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)

Dia 17, 4ª-feira

15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 CHICO ABREU (PR – GO)

Dia 18, 5ª-feira

15:00 ALINE CORRÊA (PP – SP)
15:25 MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
10:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
10:50 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)
11:15 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
11:40 ELISEU PADILHA (PMDB – RS)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 LUIZ BASSUMA (PT – BA)
15:25 IBSEN PINHEIRO (PMDB – RS)
15:50 OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
16:15 NELSON MEURER (PP – PR)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 23, 3ª-feira

15:00 CIDA DIOGO (PT – RJ)
15:25 MARCELO MELO (PMDB – GO)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 NEUDO CAMPOS (PP – RR)
15:25 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT)

Dia 25, 5ª-feira

15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
15:25 BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP)

Dia 26, 6ª-feira

10:00 LAERTE BESSA (PMDB – DF)
10:25 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:50 ALBÉRICO FILHO (PMDB – MA)
11:15 LINCOLN PORTELA (PR – MG)
11:40 FLAVIANO MELO (PMDB – AC)

Dia 29, 2ª-feira

15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 ULDURICO PINTO (PMN – BA)
15:50 RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE)
16:15 PEDRO HENRY (PP – MT)
16:40 CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSB – ES)

Dia 30, 3ª-feira

15:00 ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
15:25 RAUL HENRY (PMDB – PE)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 6 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 378/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Moreira Mendes – que “requerem que a 
CAPADR convoque os Ministros da Justiça e do De-
senvolvimento Agrário, para prestarem esclarecimentos 
sobre os conflitos agrários no país e especialmente no 
Estado do Pará, em reunião da SUBCOMISSÃO ES-
PECIAL COM O OBJETVO DE FAZER A INTERME-
DIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS NO BRASIL” 

REQUERIMENTOS Nº 388/09 Do Sr. Moises Avelino e 
outros – que “seminário bacia do alto tocantins” 

REQUERIMENTOS Nº 392/09 Do Sr. Abelardo Lupion 
– que “requer que a CAPADR convide o Governador do 
Paraná, para discutir com a SUBCOMISSÃO ESPE-
CIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES AMBIENTAIS E 
SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
uma proposta de Código Ambiental para o Brasil”. 

REQUERIMENTOS Nº 393/09 Do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “requer seja realizado Encontro, em 
São Félix do Xingu/PA, para discutir os conflitos agrá-
rios na terra do meio e nos municípios integrantes da 
Rodovia PA-279”. 

REQUERIMENTOS Nº 394/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Moreira Mendes – que “requerem que a 
CAPADR convide o Secretário de Segurança Pública 
do Estado do Pará, Senhor Geraldo José de Araújo, 
para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento de 
Mandados de Reintegração de Posse de áreas rurais 
no Estado do Pará, em reunião de Audiência Pública 
da SUBCOMISSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO 
DE FAZER A INTERMEDIAÇÃO DOS CONFLITOS 
AGRÁRIOS NO BRASIL”. 

REQUERIMENTOS Nº 395/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Abelardo Lupion – que “requerem que a 
CAPADR convide o Chefe do Departamento de Apoio 
e Projetos Especiais – Coordenação Especial, Se-
nhor Marco Aurélio Loureiro, o Presidente da CONAB, 
Senhor Wagner Rossi e um auditor do TCU, a fim de 
prestar, em reunião de Audiência Pública, informações 
sobre os critérios e a utilização de recursos públicos 
destinados à distribuição de Cestas de Alimentos a 
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pessoas ligadas à Reforma Agrária para a SUBCO-
MISSÃO ESPECIAL COM O OBJETIVO DE FAZER 
A INTERMEDIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS 
NO BRASIL”. 

REQUERIMENTOS Nº 396/09 Dos Srs. Wandenkolk 
Gonçalves e Abelardo Lupion – que “requerem que 
a CAPADR convide a pesquisadora Elenira de Jesus 
Souza, que trabalha sob orientação do geógrafo Ber-
nardo Mançano Fernandes, coordenador do Núcleo 
de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária 
(NERA), vinculado à Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), para apresentar as conclusões de pesquisa 
científica que aponta os seis principais movimentos de 
luta pela terra do País à SUBCOMISSÃO ESPECIAL 
COM O OBJETIVO DE FAZER A INTERMEDIAÇÃO 
DOS CONFLITOS AGRÁRIOS NO BRASIL”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.346/08 – 
do Sr. Homero Pereira – que “susta o Decreto nº 1.775, 
de 8 de janeiro de 1996”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Assis do Couto e Moacir 
Micheletto, em 22/04/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.433/08 – do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e IV e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.500/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “veda a busca e apreensão de máquinas, equi-
pamentos e implementos agrícolas, no período e con-
dições que especifica”. (Apensado: PL 4620/2009) 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 4620/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.154/08 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui os arts. 19-A, 22-A e 23-B na Lei nº 
9.074, de 07 de julho de 1995, prorrogando os prazos 
das concessões de geração e distribuição de energia 
elétrica e regulariza a situação das cooperativas de 
eletrificação rural”. 

RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.861/09 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “concede aos armadores de pesca o benefício 
de ajuda de custo para a manutenção da embarcação 
de pesca durante o período do defeso”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, 
 INTEGRAÇÃO NACIONAL  

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Oiapoque – AP 
HORÁRIO: 9h 

A – Encontro Internacional 

I – Encontro Internacional Transfronteiriço no município 
de Oiapoque (AP) com o objetivo de estreitar relações, 
sensibilizar e alertar as embaixadas para os impactos 
gerados com a construção da ponte que vai interligar 
o Amapá ao Platô das Guianas. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 15, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Relatório e Requerimentos: 

1 – RELATÓRIO Nº 1/09 – da Sra. Perpétua Almeida 
– “Relatório final da Subcomissão especial destinada 
a estudar e emitir parecer ao processo político sobre 
a água no Brasil e seus impactos na Região Amazô-
nica”.
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REQUERIMENTO Nº 508/09 Do Sr. Fernando Melo 
– que “solicita a realização de audiência pública para 
debater o projeto fogo zero na Amazônia”. 

REQUERIMENTO Nº 524/09 Da Sra. Dalva Figueire-
do – que “requer a realização de audiência pública no 
âmbito dessa Comissão, para tratar do tema afeto aos 
terrenos de marinha em geral de propriedade da União, 
sobre pagamento de taxas e impactos sociais”. 

REQUERIMENTO Nº 525/09 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a inclusão dos nomes da Juíza 
Sueli Pina e a Ministra Nilcéia Freire, na audiência pú-
blica sobre escalpelamento”. 

REQUERIMENTO Nº 526/09 Do Sr. Zequinha Marinho 
– que “requer sejam convidados os Senhores(as) Alte-
mir Gregolin, Ministro da Secretaria Especial de Aqui-
cultura e Pesca; Roberto Messias Franco, Presidente 
do IBAMA; Maria Nilda Leite, Coordenadora-Geral de 
Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos 
Pesqueiros (IBAMA); Fernando Alberto Cabral da Cruz, 
Prefeito de Curuçá (PA); Fernando Antonio Ferreira, 
Presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca do 
Estado do Pará e Amapá (SINPESCA), para audiência 
pública a ser realizada pela Comissão da Amazônia 
e Desenvolvimento Regional, para debater a pesca 
ilegal do pargo no berçário da Costa Atlântica Pará/
Amapá, visando discutir os efeitos colaterais ao meio 
ambiente e a economia da indústria pesqueira brasi-
leira, especialmente a indústria paraense”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 302/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Tu-
rismo da Microrregião de Parintins e a instituir o Pro-
grama Especial de Desenvolvimento do Turismo da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da 
Microrregião de Parintins”. 
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 424/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Japurá, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. 
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 422/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião de 

Parintins, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

 
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.705/09 – do -Senado Federal 
– Arthur Virgílio – (PLS 458/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Tabatinga no Estado do 
Amazonas”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.708/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 490/2007) – que “dipõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Breves, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 554/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Município 
de Paragominas, no Estado Pará”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 254/2007) – que “dispõe 
sobre a Criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Rosário, no Estado 
do Maranhão”.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda modifica-
tiva.

PROJETO DE LEI Nº 4.744/09 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 377/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Bacabeira, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.694/09 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Barra do Garça, no Estado do Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. 
PARECER: pela aprovação. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.895/08 – do Sr. Roberto Ro-
cha – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, de modo a conceituar o semi-árido na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene”. 
RELATOR: Deputado ZÉ VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 181/09 Do Sr. Bilac Pinto – que 
“requer a conversão da Audiência Pública para debater 
a competitividade da Indústria brasileira de hardware, 
objeto do Requerimento 175/2009 (CCTCI), para o 
formato de Seminário”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.258/95 – do Senado Federal – 
Pedro Simon – (PLS 217/1995) – que “disciplina o inciso 
XII do art. 5º da Constituição Federal e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 4825/2001, PL 173/2003, PL 
195/2003, PL 2114/2003, PL 4323/2004, PL 43/2007, PL 
432/2007, PL 1303/2007, PL 1443/2007, PL 2841/2008, 
PL 3579/2008, PL 3577/2008, PL 4047/2008 (Apensa-
do: PL 4559/2008), PL 4155/2008 e PL 4192/2008) 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 195/2003, e do 
PL 2841/2008, apensados; e pela aprovação do PL 
4047/2008, do PL 4559/2008, do PL 4825/2001, do 
PL 173/2003, do PL 2114/2003, do PL 4323/2004, do 
PL 43/2007, do PL 432/2007, do PL 1303/2007, do 
PL 1443/2007, do PL 3577/2008, do PL 3579/2008, 
do PL 4155/2008, e do PL 4192/2008, apensados, 
com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bilac Pinto e Gilmar 
Machado, em 27/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.238/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 9.096, de 1995, 
para estabelecimento do critério para distribuição do 
tempo da Propaganda Partidária”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Gustavo Fruet, em 27/05/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

 
PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR Nº 228/07 – do Poder Executivo – (MSC 567/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 10, de 03 de janeiro de 
2007, que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CUL-
TURAL E RECREATIVA DE CACHOEIRINHA para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 471/08 – do Poder Executivo – (MSC 185/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 199, de 3 de abril de 
2006, que outorga permissão à Rádio e TV Farol da 
Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Lagoa dos Rodrigues, Estado do Maranhão”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 728/08 – do Poder Executivo – (MSC 381/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 630, de 21 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Rádio Vale das Per-
didas de Jaciara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Jaciara, Estado do Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 965/08 – do Poder Executivo – (MSC 709/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 88, de 20 março de 2007, 
que outorga autorização ao Centro Social de Monte Gra-
ve para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Milhã, Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.049/08 – do Poder Executivo – (MSC 
953/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 443, de 17 de 
julho de 2008, que outorga autorização à Associação 
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Cultural de Comunicação Mega Cidade para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária no município de 
Ananindeua, Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.131/08 – do Poder Executivo – (MSC 
956/2008) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 735, de 18 
de dezembro de 2007, que autoriza a Associação Cul-
tural Paraíso do sul – ASCULPAR executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Paraíso do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.172/09 – do Poder Executivo – (MSC 101/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 187, de 29 de abril de 
2008 que outorga autorização à Associação Comuni-
tária de Comunicações ECOCAP FM para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Capitão Poço, Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.209/09 – do Poder Executivo – (MSC 
104/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 419, de 02 
de julho de 2008, que autoriza a Associação Cultu-
ral de Radiodifusão Comunitária de Apiúna executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Apiúna, Estado de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.263/09 – do Poder Executivo – (MSC 
102/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 169, de 10 
de abril de 2008, que outorga autorização à Comuni-
dade Cultural Educativa Vilanovense para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.915/06 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “estabelece diretrizes para a introdução e 
operação do Serviço de Radiodifusão de Sons e Ima-
gens (televisão) com tecnologia digital e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste, e das emendas nºs 
01/07 e 02/07 apresentadas ao Projeto, pela aprova-
ção parcial da emenda nº 01-S/07, pela aprovação da 
emenda nº 02-S/07, apresentadas ao Substitutivo, na 
forma do novo Substitutivo, e pela rejeição das emen-
das nºs 03-S/07, 04-S/07 e 05-S/07 apresentadas ao 
Substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Jorge Bittar, Julio Se-
meghini e Nelson Proença, em 26/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.705/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “inclui art. 129-A à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, para regulamentar a cobrança de chamadas 
recebidas ou originadas fora de Área de Registro no 
Serviço Móvel Pessoal (SMP)”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 4-6-09) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – do Sr. Salvador Zim-
baldi e outros – que “prorroga o prazo constante do 
art. 1º da Lei nº 10.577, de 27 de novembro de 2002, 
que prorrogou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.337/08 – do Sr. Silas Câmara 
– que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
autorizando a emissora detentora de outorga para 
prestação do serviço de radiodifusão sonora ou de 
sons e imagens a operar em caráter provisório até a 
apreciação do ato de outorga pelo Congresso Nacio-
nal”. (Apensado: PL 4810/2009) 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.302/08 – do Sr. Mário Heringer 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização das 
chamadas em roaming de modo a tornar satisfatória 
ao consumidor a cobertura do serviço móvel”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 105/09 Do Sr. Antonio Carlos 
Biscaia – (PL 5139/2009) – que “requer realização de 
uma audiência pública com representantes do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, 
e de entidades e instituições para debater o Projeto de 
Lei nº 5.139, de 2009”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 864/01 – 
do Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – que “dispõe sobre a validação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.079-
77, de 25 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista e de 
suas subsidiárias, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 796/08 – 
da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional – (MSC 229/2008) – que 
“autoriza a União a ceder ao Estado de Rondônia, a 
título de utilização gratuita, o imóvel rural de sua pro-
priedade denominado Gleba Rio Preto”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
350/99 – que “dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos símbolos nacionais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emen-
da do Senado.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 – do Senado Federal 
– EDISON LOBÃO – (PLS 635/1999) – que “estabe-
lece instrumentos legais de prevenção e repressão 
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/06 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o curriculum vitae 
do candidato entre os documentos que devem instruir 
o pedido de registro da candidatura, determinando à 
Justiça Eleitoral sua divulgação pela Internet”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Geraldo 
Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 28/10/2008. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 18/11/2008. 

Encerrada a discussão. Feita a verificação da vota-
ção, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, em 
08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.594/07 – do Sr. André de Paula 
– que “acrescenta o § 3º ao art. 55 da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, para 
vedar a transferência de domicílio eleitoral no curso do 
mandato eletivo de chefe do Poder Executivo”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99 
– do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre 
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder 
Executivo” (Apensados: PEC 115/1999, PEC 359/2001, 
PEC 351/2004, PEC 383/2005, PEC 559/2006, PEC 
121/2007 e PEC 126/2007) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 115/1999, 
da PEC 359/2001, da PEC 351/2004, da PEC 383/2005, 
da PEC 559/2006 e da PEC 126/2007, apensadas; e 
pela inadmissibilidade da PEC 121/2007, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
215/00 – do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso 
XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º 
ambos no art. 231, da Constituição Federal”. (Apen-
sados: PEC 579/2002, PEC 257/2004, PEC 275/2004, 
PEC 319/2004, PEC 156/2003, PEC 37/2007 e PEC 
117/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
579/2002, da PEC 156/2003, da PEC 257/2004, da 
PEC 275/2004, da PEC 319/2004, da PEC 37/2007 e 
da PEC 117/2007, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 248/04 
– do Sr. Mauro Lopes e outros – que “altera a redação 
do art. 144, Parágrafo 2º, da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
05/05/2009. 

Discutiram a matéria os Deputados José Genoíno, Luiz 
Couto, Efraim Filho, João Almeida, Roberto Magalhães, 
Vicente Arruda, Mauro Lopes, Marcelo Itagiba e João 
Campos. Suspensa a discussão em virtude do início 
da Ordem do Dia do Plenário, em 02/06/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/07 
– do Sr. Iran Barbosa e outros – que “dá nova redação 
ao art. 6º da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 
236/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
236/2008, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribu-
ídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de, com emenda redacional. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
07/04/2009. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 145/07 
– do Sr. Décio Lima – que “dá nova redação ao inciso 
I do art. 98 da Constituição Federal, para incluir entre 
as matérias de competência dos juizados especiais 
as ações de natureza fiscal e de interesse da Fazen-
da Pública”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07 
– do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC 291/2008) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
291/2008, apensada. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 26/05/2009. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 162/07 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “dá nova redação ao 
art.143 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda reda-
cional. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 14/04/2009. 

Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres e 
Mainha. Mantidas as inscrições dos Deputados Paes 
Landim, Major Fábio, Felipe Maia e Bonifácio da An-
drada. Suspensa a discussão em virtude do início da 
Ordem do Dia do Plenário, em 22/04/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 326/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor 
sobre a fixação de tarifa no serviço de transporte co-
letivo urbano”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos, Mendon-
ça Prado e Regis de Oliveira, em 26/05/2009. 

Os Deputados Sandra Rosado e Regis de Oliveira 
apresentaram votos em separado em 02/06/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 981/08 – 
do Sr. Flaviano Melo – que “dispõe sobre a realização 

de referendo para decidir sobre a alteração da hora 
no Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e José Ge-
noíno, em 19/05/2009. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 21/05/2009. 

Durante a votação do requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo Deputado José Genoíno, a sessão 
foi encerrada por falta de “quorum”, em 27/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – do Sr. João Paulo – 
que “proíbe a cobrança de estacionamento nos parques 
privativos em estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços”. (Apensados: PL 1192/1999 (Apen-
sados: PL 4973/2001, PL 2536/2003, PL 2573/2003 
e PL 4304/2008), PL 3351/1997, PL 3356/1997, PL 
3467/1997, PL 3552/1997 (Apensado: PL 5375/2005), 
PL 4170/2004, PL 5420/2005, PL 6921/2006, PL 
7095/2006, PL 7231/2006, PL 352/2007 (Apensa-
do: PL 4471/2008), PL 1387/2007, PL 1402/2007, PL 
1406/2007, PL 2621/2007, PL 3016/2008, PL 3732/2008, 
PL 4242/2008, PL 4503/2008 e PL 4761/2009) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4973/2001, do PL 
2536/2003, do PL 2573/2003, do PL 4304/2008, do PL 
3351/1997, do PL 3356/1997, do PL 3467/1997, do PL 
3552/1997, do PL 1192/1999, do PL 4170/2004, do PL 
5420/2005, do PL 6921/2006, do PL 7095/2006, do PL 
7231/2006, do PL 352/2007, do PL 1387/2007, do PL 
1402/2007, do PL 1406/2007, do PL 2621/2007, do 
PL 3016/2008, do PL 3732/2008, do PL 4242/2008, 
do PL 4503/2008, do PL 4761/2009, do PL 5375/2005 
e do PL 4471/2008, apensados, com emendas; e, no 
mérito, pela aprovação de todos nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30/10/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/11/2008. 

Retirado de pauta e, por acordo, retorna a discussão 
no dia 29/04/2009, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – do Sr. Márcio Ma-
tos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo 
nos meios de comunicação social”. (Apensados: 
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PL 3357/2000, PL 3602/2000, PL 3605/2000, PL 
3872/2000, PL 5348/2001, PL 541/2003, PL 1105/2003, 
PL 2976/2004 e PL 3993/2004) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, do PL 3357/2000, do PL 3602/2000, do PL 
3605/2000, do PL 3872/2000, do PL 5348/2001, do PL 
541/2003, do PL 1105/2003, do PL 2976/2004, e do 
PL 3993/2004, apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde, 
José Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em 
03/12/2008. 

O Deputado Pastor Manoel Ferreira apresentou voto 
em separado em 31/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen-
das da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.

PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – do Sr. Coriolano Sa-
les – que “torna mais grave a pena do crime de preva-
ricação”. (Apensado: PL 6241/2005) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela rejeição do PL 6241/2005, apensado. 

Vista ao Deputado Hugo Leal, em 12/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Campos 
e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o controle 
judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 3771/2008 e PL 5078/2009) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, do PL 3771/2008 e do PL 5078/2009, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado, em 07/05/2009.

PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária do 
mandatário cujo mandato seja outorgado por empresa 
domiciliada em território ou país com tributação favo-
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recida, inclui crimes como antecedentes para crime de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 765/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 765/2007, apensado, nos termos do Substituti-
vo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

Vista ao Deputado Mainha, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/08 – do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei n° 9.613, 
de 3 de março de 1998, para incluir o crime de financiar 
ou custear o tráfico de drogas como delito antecedente 
ao crime de lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941(Código de Processo Penal) 
e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 287/06 – da Sra. Alice 
Portugal e outros – que “institui Comissão Parlamen-
tar de Inquérito destinada a investigar o roubo, a re-
ceptação, o contrabando, o comércio ilegal e o tráfico 
ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte sacra 
no Brasil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado, 
em 10/04/2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – da Sra. Alice Portugal 
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao 
público pelos serviços notariais e de registro”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 22/04/2009. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das.

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
05/05/2009.

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
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193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 78/07 – do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Flávio Dino, Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23/04/2009. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Flávio Dino apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina 
“Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Jú-
lio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Belém 
(Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinados ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda apresentada nesta Comissão. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a 
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
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Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 
17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – do Sr. Fernando Ferro – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Consolidação 
da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indenização 
em caso de rescisão do contrato de empregado eleito 
para cargo de dirigente sindical ou suplente”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 95/03 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Traba-
lho, a fim de determinar que a dispensa por justa cau-
sa da empregada gestante ocorra após a respectiva 
apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Pastor 
Manoel Ferreira, em 19/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compen-
sação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
cária do limite do cheque especial do valor do saldo 
disponível em conta corrente”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 05/08/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
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mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
23/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.956/03 – do Sr. Deley – que 
“dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes, pro-
curações e outros instrumentos congêneres, unilaterais 
ou bilateriais, assinados por atletas profissionais ou 
não profissionais e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 6430/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do 
PL 6430/2005, apensado. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou em-
presas brasileiras ou sediadas em Território Nacional 
estabelecerem contratos com empresas que explorem 
trabalho degradante em outros países”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Bruno Araújo, em 12/03/2009. 

O Deputado Sérgio Brito apresentou voto em separa-
do em 08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, apensado, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 

O Deputado Gerson Peres apresentou voto em sepa-
rado em 17/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial 
de computadores aos dados do Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3237/2004) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL 3237/2004, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 11/03/2009. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos cur-
rículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do 
ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5869/2005, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Minas e 
Energia; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 

privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

(Avulso Nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.901/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “estabelece critérios mínimos para a 
outorga do título de patrono ou patrona”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 23/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao refe-
rido artigo”. (Apensados: PL 887/2007, PL 2484/2007 
e PL 3302/2008)
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 887/2007, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL 2484/2007 e do PL 
3302/2008, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Luiz Cou-
to, em 04/12/2008. 

Os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
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– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.520/06 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “obriga a feitura de curso de treinamento para o 
cargo de Conselheiro Tutelar”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação.

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008.

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 13/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 471/07 – do Sr. Júlio Rede-
cker – que “dispõe sobre a apreensão ou o seqüestro 
de bens, direitos ou valores dos acusados por crime 
de formação de quadrilha”. (Apensado: PL 768/2007 
(Apensado: PL 1318/2007)) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela constitu-
cionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição deste; pela constitucionalidade, in-
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL 768/2007, apensado; e pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação do PL 1318/2007, apensado, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Geraldo Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 
05/05/2009. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 12/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 613/07 – do Sr. André de Paula 
– que “regulamenta a profissão de Repentista em todo 
território nacional, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 1112/2007) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 1112/2007, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/07 – do Sr. Dagoberto – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Corretor de Veículos Automotores”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
05/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/07 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera a redação do inciso II do art. 4º da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.869/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 6° ao art. 120 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – do Sr. Regis de Olivei-
ra – que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Bra-
sileiro, tornando obrigatória a contratação do serviço 
de Inspeção de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um número de 
instituição técnica por região, calculado com base na 
frota de veículo a ser inspecionada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho e José Ge-
noíno, em 02/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.151/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, para diferir a exigência de cópias das peças 
processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro-
vação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
no que diz respeito à proteção aos animais silvestres 
apreendidos”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/08 – do Sr. Paes Landim 
– que “transforma o agravo de instrumento, interposto 
contra decisão que não admite recurso extraordinário 
ou especial, em agravo nos próprios autos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas.

PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre a so-
ciedade por ações””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com subemenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.813/08 – do Sr. Cleber Verde 
– que “dá nova redação ao inciso V do art. 267 do Có-
digo de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.090/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “resolve o contrato de propriedade fiduci-
ária, quando do desaparecimento ou do perecimento 
da coisa objeto da avença”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 30/04/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 06/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.321/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.259 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 30/04/2009. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema : PEC nº 351/2009, 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 precató-
rios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Convidados:

Rafael Chelles Barroso e José Roberto Moraes – Re-
presentantes do Secretário de Finanças do Estado 
de São Paulo;

Walter Aluisio Morais Rodrigues – Secretário de Fi-
nanças do Município de São Paulo;

Wladimir Rossi Lourenço – Representante do Presi-
dente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil;

Mozart Valadares – Presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros; e

Elena Garrido e Jamille Lavale – Representantes do 
Presidente da Confederação Nacional dos Municí-
pios. 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 04/06/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 43/03 – do Sr. Enio Bacci – que 
“determina instalação de pontos de justificativa eleitoral 
nas rodovias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.410/08 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “introduz o art. 1211-D na Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, para 
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dispor sobre prioridade na tramitação de processos de 
interesse dos Índios”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 5.229/09 – do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 88/2004) – que “altera 
a redação do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modificar 
a disciplina jurídica da interrupção da prescrição em 
decorrência da citação, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3293/2008) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 80/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“institui o Programa de Tratamento Gratuito para de-
pendentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.839/00 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dá nova redação ao inciso II do art. 1º da 
Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, autorizando o 
saque do saldo das contas do Programa de Integração 
Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PASEP, pelos respectivos titula-
res, quando qualquer de seus dependentes apresentar 
a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.015/01 – do Poder Executivo 
– (MSC 29/2001) – que “concede pensão especial aos 
herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 – do Senado Federal 
-NABOR JUNIOR – (PLS 47/2000) – que “altera a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.131/03 – do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios somente poderão receber os recursos do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente após a instituição 
de seus respectivos Conselhos de Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.839/04 – do Sr. Júlio Rede-
cker – que “altera o inciso “I” do art. 2º e o caput do 
art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
permitir a percepção de seguro-desemprego pelos 
funcionários de empresas que vierem a ser fechadas, 

por ordem judicial, em razão de adulteração, imitação 
ou falsificação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985, que “institui salário adicional para os empre-
gados no setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade”, para tornar obrigatório o seguro contra 
acidentes pessoais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.818/05 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “altera o art. 284 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, estabelecendo condições para parcelamento 
de multas de infração de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.507/05 – do Sr. Ronaldo Caia-
do e outros – que “dispõe sobre a repactuação e o 
alongamento de dívidas originárias de operações de 
crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.563/06 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, concedendo o porte de armas de fogo aos 
Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama e Fiscais do 
Trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 103/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “dispõe sobre a proibição, nos dias de jo-
gos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, 
utilizar ou entregar a terceiro, qualquer tipo de bebida 
alcoólica, em um raio de 500 (quinhentos) metros de 
distância das entradas dos estádios de futebol, giná-
sios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.879/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste do Pará – UFOPA, por desmembramento da 
Universidade Federal do Pará – UFPA e da Universi-
dade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.305/08 – do Sr. José Eduar-
do Cardozo – que “dispõe sobre normas gerais para 
licitação e contratação pela Administração Pública de 
serviços de publicidade e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-09 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/93 – do Poder Executivo 
– (MSC 256/1993) – que “altera os dispositivos do Có-
digo de Processo Civil sobre a uniformização da juris-
prudência”. (Apensado: PL 4627/1994 (Apensado: PL 
1795/2003 (Apensado: PL 3157/2008))) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.578/01 – TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA DO DF – que “dispõe sobre a criação do Fun-
do de Compensação aos Registradores Civis das 
Pessoas Naturais, no âmbito do Distrito Federal, em 
regulamentação ao art. 8º da Lei nº 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.152/08 – do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “revoga integralmente a Lei nº 11.382, de 6 
de dezembro de 2006, que instituiu a modalidade de 
penhora por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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”. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
REUNIÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 180/09 Do Sr. Filipe Pereira 
e outros – que “requerem a criação de Subcomissão 

Especial para acompanhar as transações comerciais 
de cartão de crédito na economia brasileira”. 

REQUERIMENTOS Nº 185/09 Da Sra. Ana Arraes e 
outros – que “requerem a realização de reunião de Au-
diência Pública para se analisar o impacto das novas 
regras de tarifas bancárias na sociedade”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 106/07 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 112/2005) 
– que “acrescenta novos parágrafos ao art. 17 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para equiparar as 
administradoras de cartão de crédito às instituições finan-
ceiras”. (Apensados: PLP 392/2008 e PLP 112/2007) 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Júlio Delgado 
(PSB-MG), pela rejeição deste, e do PLP 392/2008, 
apensado, e pela aprovação do PLP 112/2007, apen-
sado. Encerrada a discussão, em 11/03/2009. Vista ao 
Deputado Celso Russomanno, em 25/03/2009. 

O Deputado Celso Russomanno apresentou voto 
em separado em 08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.920/08 – do Senado Federal – 
Renato Casagrande – (PLS 202/2007) – que “altera o 
art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para incluir 
as atividades de salvamento e resgate no trânsito en-
tre as destinações possíveis dos recursos arrecadados 
com as multas de trânsito”. (Apensados: PL 279/2003 
(Apensados: PL 744/2003 (Apensado: PL 4191/2008), 
PL 1365/2003, PL 5411/2005, PL 6628/2006, PL 
6948/2006 e PL 1128/2007), PL 3052/2004 (Apensa-
dos: PL 3270/2004, PL 4016/2004, PL 3451/2004 (Apen-
sado: PL 698/2007), PL 3856/2004, PL 7504/2006, PL 
2576/2007 (Apensado: PL 2977/2008 (Apensado: PL 
3008/2008)) e PL 2884/2008) e PL 4292/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 744/2003, do PL 1365/2003, do PL 5411/2005, do 
PL 6628/2006, do PL 6948/2006, do PL 1128/2007, do 
PL 4191/2008, do PL 3270/2004, do PL 3451/2004, do 
PL 3856/2004, do PL 4016/2004, do PL 7504/2006, do 
PL 2576/2007, do PL 2884/2008, do PL 698/2007, do 
PL 2977/2008, do PL 3008/2008, do PL 279/2003, do 
PL 3052/2004, e do PL 4292/2008, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/01 – do Sr. Henrique Fon-
tana – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros pri-
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vados de assistência à saúde” incluindo os proce-
dimentos preventivos no rol dos serviços a serem 
oferecidos pelas empresas do setor”. (Apensados: 
PL 4078/2001, PL 4367/2001, PL 4469/2001, PL 
4570/2001 (Apensado: PL 4844/2001), PL 7267/2002 
(Apensado: PL 7389/2002), PL 71/2003 (Apensados: 
PL 1349/2003 e PL 4393/2008), PL 156/2003, PL 
311/2003, PL 1603/2003 (Apensado: PL 4075/2004), 
PL 1777/2003, PL 2474/2003, PL 2934/2004 (Apen-
sado: PL 582/2007), PL 3058/2004, PL 3940/2004, PL 
4632/2004, PL 6510/2006, PL 7600/2006, PL 756/2007, 
PL 1942/2007, PL 2901/2008, PL 5024/2009 e PL 
5143/2009) 

Explicação da Ementa: Inclui a cobertura de consul-
tas, exames e demais procedimentos ambulatoriais de 
caráter preventivo.
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4078/2001, 
do PL 4367/2001, do PL 4469/2001, do PL 4570/2001, 
do PL 311/2003, do PL 1603/2003, do PL 1777/2003, 
do PL 2934/2004, do PL 3940/2004, do PL 7600/2006, 
do PL 756/2007, do PL 5143/2009, e do PL 4844/2001, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
7267/2002, do PL 71/2003, do PL 156/2003, do PL 
2474/2003, do PL 3058/2004, do PL 4632/2004, do 
PL 6510/2006, do PL 1942/2007, do PL 2901/2008, do 
PL 5024/2009, do PL 7389/2002, do PL 1349/2003, do 
PL 4393/2008, do PL 4075/2004, e do PL 582/2007, 
apensados. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.501/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a propaganda comercial 
voltada para a concessão de empréstimos à pessoa 
física e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2008 
da CDC. 

O Deputado Barbosa Neto apresentou voto em sepa-
rado em 26/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre mensagem de advertência impres-
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 

Explicação da Ementa: Inclui mensagem de adver-
tência acerca do risco de acidente de trânsito relacio-

nado ao uso de aparelho celular ao volante de veículo 
automotor.
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4141/2004, e 
do PL 4196/2004, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.416/07 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de se expressar 
as dimensões de produtos no sistema métrico decimal 
e dá outra providências”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.533/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “obriga a rescisão de todos 
os contratos de seguros acessórios ou vinculados a 
cartão de crédito ou de débito, quando solicitado o 
cancelamento do respectivo cartão pelo seu titular e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: Parecer às emendas apresentadas ao 
Substitutivo do Relator , Dep. Filipe Pereira (PSC-RJ), 
pela aprovação deste, da Emenda 1/2009 da CDC, e da 
Emenda ao Substitutivo nº. 1/2009 , com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.530/08 – do Sr. Mendonça Pra-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de tampa especial de segurança, pelos fabricantes, 
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e 
de remédios”. 
RELATOR: Deputado ELIZEU AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 
da CDC, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a alteração dos modelos de veículos 
automotores produzidos pelas montadoras e fabrican-
tes instalados no País”. 

Explicação da Ementa: Obriga as montadoras e fabri-
cantes de veículos automotores a manterem no merca-
do os modelos novos pelo período de três anos.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.289/08 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“insere parágrafo único no art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outra providências.”” 

Explicação da Ementa: Estabelece que as informa-
ções constantes dos rótulos de produtos alimentícios 
deverão ser escrito em letra com o tamanho mínimo 
de 16 e fonte no modelo “Arial”, destacando em negrito 
as advertências.
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 
da CDC. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.452/08 – do Sr. Humberto Souto 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de feverei-
ro de 1995, obrigando os prestadores de serviços de 
concessões e permissões públicas a participarem de 
cursos e normas de atendimento ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/09 – do Sr. Valtenir Perei-
ra – que “determina aos supermercados e aos esta-
belecimentos congêneres a discriminação dos preços 
por unidade de medida nas etiquetas dos produtos”. 
(Apensado: PL 4991/2009) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4991/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
56/08 – do Sr. Ciro Nogueira – que “propõe que a Co-
missão de Defesa do Consumidor requeira ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) auditoria nos procedimentos 
e na metodologia dos reajustes tarifários anuais (RTA) 
e das revisões tarifárias periódicas (RTP) da Compa-
nhia Energética do Piauí (CEPISA), autorizados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

“ESCLARECIMENTOS SOBRE MEDICAMENTOS 
SIMILARES”

Requerimento n.º 172/2009 – Deputado VINÍCIUS 
CARVALHO

Convidados:
TATIANA CAMBRAIA DE SÁ LOWANDE (Confirma-
da)
Gerente de Tecnologia Farmacêutica da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária – ANVISA
WALTER FIGUEIRA (Confirmado)
Diretor da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais – ALANAC 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.540/07 – do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre o serviço de atendimento ao 
consumidor”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – do Sr. Silas Câmara 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
Lei Geral de Telecomunicações – LGT, para incluir, 
como direito do usuário de telecomunicações o ques-
tionamento de débitos lançados em conta telefônica”. 
(Apensado: PL 4465/2008) 
RELATORA: Deputada TONHA MAGALHÃES. 
PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 231/09 Do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “requer seja realizada Sessão de Audiência 
Pública conjunta para discutir a atuação do segmento 
de cartão de crédito no país, sua concentração e cus-
tos, com os presidentes da VISANET, REDECARD, 
CADE e representante do Banco Central”. 

REQUERIMENTO Nº 234/09 Do Sr. Guilherme Campos 
– (PL 2534/2007) – que “requer seja realizada Sessão de 
Audiência Pública sobre o PL nº. 2534/2007, para discutir 
o funcionamento das entidades certificadoras de manejo 
florestal, com a participação, mediante convite, do Sr. João 
Alziro Herz da Jornada, Presidente do INMETRO; do Sr. 
Rubens Gomes, presidente do FSC – Conselho Brasileiro 
de Manejo Florestal – Brasil; do Sr. Luciano Pizzatto – De-
putado Federal DEM/PR; e do Sr. Antônio Rubens Camilotti, 
presidente ABIMCI – Associação Brasileira da Indústria de 
Madeira Processada Mecanicamente”. 

REQUERIMENTO Nº 235/09 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de audiência pública com a 
presença do o Dr. Raimundo Cezar Britto Aragão – Pre-
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sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Dra. Estefânia Viveiros – Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, 
e o Dr. Ercílio Bezerra – Presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seccional do Tocantins, para debater 
o PLP 104, de 2007 – da Sra. Nilmar Ruiz”. 

REQUERIMENTO Nº 236/09 Do Sr. Renato Molling – 
que “requer que seja realizada Audiência Pública nesta 
Comissão para tratar do Crédito Prêmio IPI”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/07 – da 
Sra. Nilmar Ruiz – que “altera a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
27/05/2009. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 18/11/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 961/07 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “dispõe acerca de divulgação e do uso de 
informações sobre ato ou fato relevante relativo às 
companhias abertas, e altera os arts. 27-D e 27-F da 
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado José Guimarães, em 17/12/2008. 

O Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 06/05/2009. 

Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
27/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.116/08 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dá nova redação ao art. 178 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de Falências”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 135/07 – do 
Sr. Bruno Araújo – que “susta os efeitos da Resolução 
CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006, da Câma-
ra de Regulação do Mercado de Medicamentos, que 
“dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços 
– CAP, sua aplicação, e altera a Resolução CMED nº 
2, de 5 de março de 2004”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “regula a constituição e o 
funcionamento das entidades certificadoras de ma-
nejo florestal”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Jurandil Juarez, em 10/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “institui o Programa Nacional para o Fortale-
cimento da Mineração de Pequeno Porte – Pronamin, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Bernardo Ariston, em 10/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação pro-
cessual, quando o mesmo não for autor, na forma dos 
arts. 56 e 173 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Elizeu Aguiar, em 27/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “institui forma alternativa de pagamento 
dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos 
à rede hoteleira nacional”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – do Sr. Bilac Pinto – 
que “estende as disposições do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipa-
mentos para a TV Digital – PATVD, aos transmissores 
de rádio digital”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre as contribuições sociais 
devidas pelo importador de produtos agroindustriais, 
acrescentando § 8º ao art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 (que lhe foi acrescentado pelo art. 1º 
da Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001)”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.999/08 – do Sr. Nelson Goet-
ten – que “torna o aparelho de ar alveolar (etilômetro) 
equipamento obrigatório de todos os estabelecimentos 
comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no País, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.075/08 – do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a produção, comercialização e utiliza-
ção de canhão de laser e similares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.174/08 – do Sr. Márcio França – 
que “dispõe sobre compensação tributária em caso de 
requisição de funcionários e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.524/08 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “estabelece limites de intensidade sonora para 
tocadores pessoais de música em formato digital”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/08 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cons-
tar, em cardápios e cartas de bebidas de bares, res-
taurantes, lanchonetes e similares, informação sobre 
as penalidades aplicáveis ao motorista que consumir 
bebida alcoólica”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005, para restringir a aplicação do regime de liberdade 
tarifária na prestação de serviços aéreos regulares”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações””. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
05/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 – do Sr. José Genoíno 
– que “dispõe sobre a Atividade de Inteligência Privada 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.084/08 – do Sr. Edinho Bez – 
que “altera a Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, que 
“Dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências” 
para incluir novo artigo permitindo a emissão de du-
plicata por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 4.551/08 – da Sra. Luciana Genro 
– que “proíbe as demissões sem justa causa de em-
pregados, pelo prazo de 6 meses”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.621/09 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, para dispor sobre regras de validade de 
produtos colocados à venda ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 
1995, que altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.775/09 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “altera o art. 16 da Lei nº 
8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.340/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária das 
pessoas jurídicas exploradoras de atividade de comér-
cio, revenda, transporte ou empacotamento de carvão 
vegetal e demais atividades relacionadas à circulação 
de carvão vegetal no mercado nacional e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas nos 
alimentos destinados ao consumo humano”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.964/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “autoriza às sociedades coope-
rativas de crédito receber pagamentos de contribuições 
e tributos federais, estaduais e municipais”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.085/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.087/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga as indústrias farmacêuticas e as empre-
sas de distribuição de medicamentos, a dar destinação 
adequada a medicamentos com prazos de validade 
vencidos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.088/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
que regula direitos e obrigações relativos à proprie-
dade industrial, para instituir a imprescritibilidade da 
ação de nulidade de registro de marca na situação 
que determina”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “permite que as pequenas empresas pres-
tadoras de serviços e profissionais autônomos pos-
sam manter como sede de sua empresa sua própria 
residência”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 16, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 77/09 Do Sr. Eduardo Sciarra – 
que “requer, nos termos regimentais, que a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano emita ato de desagravo 
ao deputado Fernando Chucre, em razão de ofensas 

por ele sofridas no exercício de sua atuação parla-
mentar”. 

REQUERIMENTO Nº 78/09 Do Sr. Eduardo Sciarra – 
que “requer, nos termos regimentais, a realização de 
audiência pública conjunta com a Comissão de Turismo 
e Desporto, com a finalidade de colher esclarecimento 
do Engenheiro José Roberto Bernasconi, Presidente 
do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – Sina-
enco, sobre o planejamento das obras para a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014”. 

REQUERIMENTO Nº 79/09 Do Sr. Onyx Lorenzoni – que 
“solicita realização de Audiência Pública para discussão 
do processo de construção de ecolimites em torno de co-
munidades carentes localizadas na cidade do Rio de Ja-
neiro, com a participação, mediante convite, do Sr. Sérgio 
Cabral Filho, Governador do Estado do Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 80/09 Do Sr. Onyx Lorenzoni – 
que “solicita realização de Audiência Pública para dis-
cussão do processo de construção de ecolimites em 
torno de comunidades carentes localizadas na cidade 
do Rio de Janeiro, com a participação, mediante convi-
te, do Sr. Paulo de Tarso Vannuchi, Secretário Especial 
de Direitos Humanos”. 

REQUERIMENTO Nº 81/09 Do Sr. Flávio Dino – que 
“requer a realização de audiência pública com o Minis-
tro de Estado das Cidades para tratar da inclusão nos 
programas habitacionais do Governo Federal das áreas 
atingidas por enchentes nos últimos doze meses”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.944/03 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “define condições para circulação de veí-
culos automotores em áreas urbanas tombadas e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Fernando Chiarelli, em 
20/05/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.649/06 – do Senado Federal-
Marcelo Crivella – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
PARECER: pela rejeição. 
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Vista ao Deputado José Carlos Vieira, em 
29/04/2009. 

O Deputado José Carlos Vieira apresentou voto em 
separado em 20/05/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.328/08 – do Sr. Fernando Chu-
cre – que “dispõe sobre modalidade de financiamento 
habitacional a ser utilizada nos contratos firmados com 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interes-
se Social (FNHIS)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

A – Seminário: 

Tema: O Sistema Carcerário Brasileiro

Finalidade: Avaliar os possíveis encaminhamentos das 
recomendações do relatório final da CPI do Sistema 
Carcerário, bem como avaliar as penitenciárias em situ-
ação crítica e a proposta de uma caravana para verificar 
algumas unidades em diferentes regiões do país.

Programação:

Abertura – 14 horas

Deputado Luiz Couto – Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias

Deputado Domingos Dutra – Relator da CPI do Sis-
tema Carcerário

15h00 – 1ª Mesa – Origem e atuais condições da utili-
zação de contêineres como unidades prisionais

Expositores:

Padre Saverio Paolillo (Padre Xavier) – Pastoral Car-
cerária/ES 

Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos – Representante do 
Conselho Nacional de Justiça 

15h20 – 2ª Mesa – As recomendações do Relatório 
da CPI do Sistema Carcerário Expositor: Deputado 
Domingos Dutra

15h40 – 3ª Mesa – A implementação das recomenda-
ções da CPI do Sistema Carcerário 

Expositor:

Conselheiro Sr. Carlos Eduardo Japiássu – Represen-
tante do Conselho Nacional de Políticas Criminais e 
Penitenciárias. 

16h00 – 4ª Mesa – Assistência Judiciária aos Reedu-
candos – situação das Defensorias Públicas

Expositor: Dr. André Luís Machado de Castro – Pre-
sidente da Associação Nacional dos Defensores Pú-
blicos. 

16h20 – 5ª Mesa – Caso Penitenciária Urso Branco-
RO 

Expositora:

Sra. Tamara Melo – Advogada da Justiça Global.

17h00 – Debates

Encerramento: 18 horas 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 234/09 Dos Srs. Eudes Xavier e 
Eduardo Valverde – que “requer que sejam convidados 
o Ministro da Educação e os Reitores de Universida-
des Públicas da Amazônia, para, em audiência pública, 
expor o novo modelo de acesso ao ensino de terceiro 
grau, recentemente divulgado”. 

REQUERIMENTOS Nº 239/09 Do Sr. Wilson Picler – 
que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater a utilização das verbas do FUNDEB com o 
novo presidente da UNDIME Nacional”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.291/06 – do Senado Federal 
– Álvaro Dias – que “dispõe sobre o registro dos cir-
cos perante o Poder Público Federal e o emprego de 
animais da fauna silvestre brasileira e exótica na ati-
vidade circense”. (Apensado: PL 2875/2000 (Apensa-
dos: PL 2913/2000, PL 2936/2000, PL 2957/2000, PL 
2965/2000, PL 3034/2000, PL 3040/2000, PL 3041/2000, 
PL 3389/2000, PL 3419/2000, PL 4450/2001, PL 
4770/2001, PL 5752/2001, PL 12/2003, PL 6445/2005 
e PL 933/2007)) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, com subemenda substitutiva, e 
pela rejeição do PL 2913/2000, do PL 2936/2000, do 
PL 2957/2000, do PL 2965/2000, do PL 3034/2000, do 
PL 3040/2000, do PL 3041/2000, do PL 3389/2000, do 
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PL 3419/2000, do PL 4450/2001, do PL 4770/2001, do 
PL 5752/2001, do PL 12/2003, do PL 6445/2005, do 
PL 933/2007, e do PL 2875/2000, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Bel Mesquita, Carlos 
Abicalil, João Matos e Paulo Rubem Santiago, em 
20/05/2009. 

Os Deputados Lira Maia, João Matos e João Matos 
apresentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.348-A/05 – do Senado Fede-
ral – Paulo Octávio – (PLS 174/2003) – que “institui o 
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
– Pace”. (Apensado: PL 5769/2005) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico 
, Indústria e Comércio – CDEIC, e do PL nº 5.769/05, 
apensado, com emenda. 

Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em 
20/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.724-A/07 – do Senado Fede-
ral – Marconi Perillo – (PLS 451/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Anápolis, no Estado de Goiás”. 

RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela rejeição, com encaminhamento de 
Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.936-A/08 – do Senado Fede-
ral – Marconi Perillo – (PLS 456/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Uruaçu, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.700/04 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a instituição no Brasil, do 
conceito de férias partilhadas na forma que específica 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

O Deputado Alex Canziani apresentou voto em sepa-
rado em 12/04/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.113-A/07 – do Sr. Brizola Neto – 
que “altera o art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro 
de 1999, que “dispõe sobre o valor total das anuidades 

escolares e dá outras providências”, visando ampliar 
a quantidade e a qualidade das informações a serem 
divulgadas no período de matrícula”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.120-A/07 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “dispõe sobre o processo de dissemina-
ção da produção técnico-científica pelas instituições de 
ensino superior no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.120/07 
e das emendas adotadas na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para vincular receitas federais 
à manutenção e desenvolvimento do ensino superior 
das universidades 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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.695-A/07 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames oftal-
mológico e auditivo nas escolas de ensino fundamental 
da rede pública”. (Apensado: PL 2264/2007) 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda adota-
da pela Comissão de Seguridade Social e Família, e 
pela rejeição do PL nº 2.264/07, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.246/07 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda o uso de telefones celulares nas 
escolas públicas de todo o país”. (Apensados: PL 
2547/2007 e PL 3486/2008) 

RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.246/07 
e dos PLs nºs 2.547/07 e 3.486/08, apensados, com 
Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.308/07 – 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. 

PROJETO DE LEI Nº 2.650/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre o reembolso de mensalidade 
escolar”. (Apensado: PL 3171/2008) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.650/07 
e do PL n 3.171/08, apensado. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.846/08 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 
1949, para incluir a terça-feira de Carnaval, a sexta-feira 
da Paixão e a quinta-feira de Corpus Christi entre os 
feriados nacionais, e a Lei nº 9.093, de 12 de setem-
bro de 1995, para excluir a sexta-feira da Paixão dos 
feriados religiosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
escolares e determina outras providências”. (Apensa-
do: PL 4536/2008) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4536/2008, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.259/08 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera dispositivo da Lei nº 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações 
entre as instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 
apoio”. (Apensado: PL 3283/2008) 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 3.283/08, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.545/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o programa de incentivo ao atendimento 
voluntário para alunos com deficiência no aprendiza-
do escolar”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “torna obrigatório a veiculação de mensagens 
educativas nas capas e contracapas dos cadernos es-
colares adquiridos pela rede pública em todo o País, 
proibindo a veiculação de mensagens promocionais 
de realizações governamentais”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.660/08 – do Sr. Moreira Men-
des – que “denomina “Rodovia Chiquilito Erse” o tre-
cho da BR-364 entre a cidade de Candeias do Jamari 
até o Campus da Universidade Federal de Rondônia, 
em Porto Velho”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.722/08 – do Sr. Augusto Car-
valho – 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 rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.729-A/08 – do Sr. Aelton Frei-
tas – que “denomina Ney Junqueira, Dr José Humberto 
Rodrigues da Cunha, Professor Mário Palmério, Alexan-
dre Jorge, Romes Daher, Adauto Pereira de Almeida e 
Major Geraldo da Silva Viera os viadutos localizados no 
perímetro urbano da Cidade de Uberaba – MG”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.877/08 – do Sr. Rogerio Lisboa 
– que “dispõe sobre a oferta de Educação Profissional 
Técnica integrada ao Ensino Médio”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.980-A/08 – do Sr. Vinicius 
Carvalho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal de Angra dos Reis, no Estado 
do Rio de Janeiro” 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de indicação ao 
Poder Executivo 

PROJETO DE LEI Nº 4.040/08 – do Sr. Ricardo Qui-
rino – que “institui o Prêmio Brasil de Comunicação 
Pública”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.061/08 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional dos Clubes Espor-
tivos Sociais, a ser comemorado, anualmente, no dia 
09 de novembro, em todo território nacional”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Agente de Turismo”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.088/08 – do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “autoriza a instituição, pelos entes da Federação, 
de ponto facultativo destinado a guarda do Dia do Per-
dão, “Yom Kippur”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.234/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional de 
Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, da Semana 
Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele, 
da obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor 
solar, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4381/2008) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4381/2008, apen-
sado, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
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PROJETO DE LEI Nº 4.260/08 – do Sr. Hugo Leal – que 
“institui o Dia Nacional de Mobilização em Memória das 
Vítimas de Trânsito e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.314/08 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “dispõe sobre a denominação do prédio 
da Administração da sede da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, localizado na cidade de 
Petrolina / PE”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.640/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional do Empresário 
Contábil”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 04/06/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.649/07 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 186/2007) – que “autoriza 
a criação do Programa Biblioteca do Professor”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.149/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Es-
cola Técnica Federal de Metalurgia de Caxias do Sul, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.490/07 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, para estender às comunidades indígenas o 
direito de prestarem o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.870/09 – do Sr. Cleber Verde 
– que “institui o Dia Nacional do DeMolay no dia 18 de 
março de cada ano”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/09 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Escola Agrotécnica José 
Pereira Alvarez a escola agrotécnica federal implan-
tada pelo Ministério da Educação, em parceria com a 
prefeitura do município, na cidade de São Borja, Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.945/09 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “adota medidas de estímulo à liquidação ou 
regularização de dívidas originárias do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 
aplicando os mesmos critérios da Lei nº 10.846, de 
2004 (MP 141/03)”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.952/09 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “”Institui o Programa Segurança no Trânsito” 
nas escolas das redes pública e privada e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.987/09 – do Sr. Edinho Bez – 
que “altera o § 2º do art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional, para fixar a data de início 
do calendário escolar”. 

RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.988/09 – da Sra. Luciana Costa 
– que “institui o Dia do Peão de Rodeio, a ser come-
morado, anualmente, no dia 25 de agosto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.005/09 – do Sr. Felipe Maia – 
que “altera a denominação da barragem “Boqueirão 
de Parelhas”, Rio Grande do Norte, para “Dr. Ulisses 
Bezerra””. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.007/09 – do Sr. Osório Adria-
no – que “altera a Lei nº 9.394 de 24 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.032/09 – do Senado Federal– 
Marconi Perillo – (PLS 107/2008) – que “inscreve o 
nome de Getúlio Dornelles Vargas no Livro dos He-
róis da Pátria”.
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.
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PROJETO DE LEI Nº 5.054/09 – do Sr. Bispo Gê Tenuta 
– que “inclui na grade complementar dos ensinos fun-
damental e médio das escolas públicas e particulares 
disciplina relativa a “Doação de Órgãos e Tecidos” “. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.

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 ANGELO VANHONI.

PROJETO DE LEI Nº 5.079/09 – do Sr. Edson Apareci-
do – que “institui o dia 28 de abril como o Dia Nacional 
das Entidades de Segurança e Saúde do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

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”.
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA.

PROJETO DE LEI Nº 5.127/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que 
dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para 
proporcionar desconto em matrículas e mensalidades 
a quem pretenda obter novo título de graduação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 5.141/09 – do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “institui o Dia Nacional da Ufologia”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.145/09 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “denomina “Aeroporto Internacional de 
Cruzeiro do Sul – Terra dos Náuas” o aeroporto locali-
zado na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”. 

RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.152/09 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 211/2008) – que “institui o 
“Dia Nacional da Educação Ambiental””. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.154/09 – do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 302/2008) – que “institui o Ano 
Nacional Patativa do Assaré, em 2009”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.161/09 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 278/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar, no Ministério da Educação, 
o Programa Cesta Básica do Livro, para garantir um 
acervo mínimo de livros às famílias de estudantes do 
ensino público fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.162/09 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 277/2008) – que “institui o Dia 
Nacional da Aquicultura”.
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA.

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 ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.165/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre estágios como componente 
curricular do curso superior de graduação em Psico-
logia”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.

PROJETO DE LEI Nº 5.169/09 – do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “institui o Dia Nacional da Liberdade”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão – Anexo 
II – Sala 136-C 
HORÁRIO: 09h 

A – Outros Eventos: 

REUNIÃO MENSAL, RESERVADA AOS MEMBROS, 
COM A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, SENHORA LINA MARIA VIEIRA E TÉC-
NICOS, DESTINADA A DISCUTIR OS DADOS DI-
VULGADOS DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS 
DE ABRIL DE 2009. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 181/09 – do Sr. Virgílio Guimarães 
– para que sejam convidados a participar de reunião 
de audiência pública o Presidente da Petrobrás S/A, Sr. 
José Sérgio Gabrielli; a Secretária da Receita Federal 
do Brasil, Sra. Lina Maria Vieira; um representante do 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; 
e a Doutora e Especialista em Direito Tributário, Sra. 
Mizabel Derzi, a fim de debater assuntos diversos re-
lativos à gestão da Petrobrás S/A. 

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

REQUERIMENTO Nº 183/09 – do Sr. Guilherme Cam-
pos – para que sejam convidados a participar de reunião 
de audiência pública, em conjunto com as Comissões 
Permanentes de Defesa do Consumidor e de Desen-
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volvimento Econômico, Indústria e Comércio e Especial 
da Crise Econômico-Financeira e sua repercussão no 
Comércio, o Presidente da VisaNet do Brasil, Sr. Rômulo 
de Mello Dias; o Presidente da Redecard, Sr. Roberto 
Medeiros; o Presidente do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, Sr. Arthur Badin; o Diretor do De-
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça, Sr. Ricardo Morishita Wada; e o 
Chefe do Departamento de Operações Bancárias e de 
Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil, 
Sr. José Antonio Marciano, a fim de discutir a atuação 
do segmento de cartão de crédito no país, sua con-
centração e custos. 

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

REQUERIMENTO Nº 184/09 – dos Srs. Pepe Vargas 
e outros – para que sejam convidados a participar de 
reunião de audiência pública, em conjunto com as Co-
missões de Seguridade Social e Família, de Direitos 
Humanos e Minorias e de Educação e Cultura, o Mi-
nistro de Estado do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, Sr. Patrus Ananias, ou representante por 
ele indicado; o Ministro de Estado da Educação, Sr. 
Fernando Haddad, ou representante por ele indicado; 
o Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, Sra. Carmen 
da Silveira Oliveira; a Presidente do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 
– CONADE, Sra. Denise Costa Granja; e o Presidente 
do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, 
Sr. José Luiz Telles de Almeida, a fim de debater a for-
mação dos Educadores Sociais. 

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 663/08 – 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional (MSC nº 29/08) – que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Federal da Alemanha sobre 
Cooperação Financeira, de 24 de outubro de 1991, 
relativo ao Projeto ‘Saneamento Básico Ceará II’, con-
cluído em 28 de junho de 2004”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 567/08 – 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-

cional (MSC nº 38/08) – que “aprova o texto do Tratado 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Panamá sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Maté-
ria Penal, assinado na Cidade do Panamá, em 10 de 
agosto de 2007”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária. 

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.496-A/04 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 323/03) – que “autoriza o Poder Executi-
vo a criar a Universidade Federal do Oeste da Bahia 
(Unifoeste)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01/08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 1.292-A/07 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 1/07) – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Erechim, no Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01/08, APROVADA EM 
29/10/08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 2.523-A/07 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 473/07) – que “autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Santana do Livra-
mento, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACORDO 
COM A SÚMULA Nº 01/08, APROVADA EM 29-0-08.
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NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 3.565-08 – do Senado Federal 
(PLS nº 189-07) – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Federal do Vale do Araguaia – 
UFEVAR, com sede no Município de Araguatins, Es-
tado do Tocantins”. (Apensado: PL nº 423-07)
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 423/07, 
apensado.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR EM 
25-03-09.

RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIR-
TUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO JOÃO OLIVEIRA EM 1º-04-09.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

O DEPUTADO JOÃO OLIVEIRA APRESENTOU VOTO 
EM SEPARADO EM 29-04-09.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 344-06 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera as re-
gras aplicáveis às operações realizadas no mercado 
de títulos e valores mobiliários”. 

Explicação da Ementa: altera as Leis nºs 6.385, de 
1976 e 4.595, de 1964.
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 07-05-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO RELATOR EM 14-05-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-05-09 E 27-05-09.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 378-06 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta 
dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 

29 de junho de 2001, a fim de fixar prazo para a vigên-
cia da contribuição social devida pelos empregadores 
em caso de despedida sem justa causa”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos 
termos do Substitutivo da CTASP, com emenda.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-05-09 E 27-05-09.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277-08 – da 
Sra. Luciana Genro e outros – que “regulamenta o in-
ciso VII do art. 153 da Constituição Federal (Imposto 
sobre Grandes Fortunas)”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS CARLOS 
MELLES E JOÃO DADO EM 25-03-09.

RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIR-
TUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO GUILHERME CAMPOS EM 1º-04-09.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 5.184-A-05 – do Sr. Barbosa 
Neto – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Fun-
dação Universidade Federal do Norte Goiano, no Es-
tado de Goiás e dá outras providências”. (Apensado: 
PL nº 5.380-05)
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.380/05, 
apensado.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 5.426-A-05 – do Sr. Eduardo 
Sciarra – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
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Fundação Universidade Federal do Oeste do Paraná, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL nº 6.033-05) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto, do PL nº 6.033/05, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 5.779-A-05 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universida-
de Federal da RIDE – Região Integrada de Desenvol-
vimento do Entorno do Distrito Federal”. (Apensado: 
PL nº 5.797-05) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.797/05, 
apensado. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

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”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 5.966-A-05 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Campus Universitário de Chapada dos Guimarães 
da Universidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 367-A-07 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal Rural da Mata Sul, no Estado de Pernambuco, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 946-A-07 – do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Escola Técnica Federal de Candeias, no Estado da 
Bahia, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 960-A-07 – dos Srs. Lira Maia 
e Asdrubal Bentes – que “autoriza a criação do Cen-
tro Federal de Educação Tecnológica do Sul do Pará 
– CEFET, com sede no Município de Marabá, Estado 
do Pará, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 1.346-A-07 – do Sr. Jurandy 
Loureiro – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
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a Escola Técnica Federal do Petróleo na Região Nor-
te do Estado do Espírito Santo, no Município de São 
Mateus”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACOR-
DO COM A SÚMULA Nº 01-08, APROVADA EM 29-
10-08.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 270-03 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “proíbe a exploração do jogo de 
bingo”. (Apensados: PL’s nºs 1.986-03, 2.944-04, 2.999-
04, 3.492-04, 2.254-07, 2.429-07 e 3.489-08) 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto e dos PL’s nºs 1.986/03, 
2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados; pela com-
patibilidade e adequação financeira e orçamentária dos 
PL’s nºs 2.944/04, 2.254/07 e 3.489/08, apensados, 
e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela 
rejeição do Projeto e dos PL’s nºs 1.986/03, 2.999/04, 
3.492/04 e 2.429/07, apensados, e pela aprovação dos 
PL’s nºs 2.944/04, 2.254/07 e 3.489/08, apensados, e 
do Substitutivo da CDEIC, com Substitutivo.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD):

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.013-A-03 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 34-02) – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências”. 

Explicação da Ementa: fixa como critério para distribui-
ção de recursos do SUS para os Estados, DF e Muni-
cípios, os índices de cobertura vacinal contra doenças 
objeto de vigilância epidemiológica.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CARLOS 
HAULY EM 13-05-09.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 2.642-A-03 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 142-00) – que “altera a Lei nº 9.434, de 4 
de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento, e dá outras providências, e a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à saúde”. 
(Apensados: PL’s nº 4.164-04 e 7.128-06) 

Explicação da Ementa: passa o SUS a custear as des-
pesas com operações de transplantes, em hospitais 
próprios ou conveniados, e tratamentos em países es-
trangeiros; dispõe sobre integralidade de cobertura dos 
planos de assistência à saúde nos casos de transplante 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto, e pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da des-
pesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária dos PL’s nºs 
7.128/06 e 4.164/04, apensados, das emendas 1/04 e 
1/07 apresentadas na Comissão de Seguridade Social 
e Família, e da emenda apresentada pelo relator na 
CSSF ao PL nº 4.164/04.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 5.045-B-05 – do Senado Federal 
(PLS nº 102-04) – que “altera o Decreto-Lei nº 667, de 
2 de julho de 1969, que dispõe sobre a organização 
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal”. 

Explicação da Ementa: autoriza os Governadores a 
convocar os Policiais Militares da reserva remunerada 
em caso de grave perturbação da ordem ou de iminên-
cia de sua irrupção.
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado, cujo teor é o mesmo do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público. 

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS PEPE 
VARGAS E PEDRO EUGÊNIO EM 13-05-09.
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NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 3.946-A-08 – do Poder Executi-
vo (MSC nº 651-08) – que “cria cargos no Quadro de 
Pessoal Permanente da Agência Nacional de Cine-
ma – ANCINE, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de 
maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-05-09 E 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 3.955-A-08 – do Poder Executivo 
(MSC nº 661-08) – que “dispõe sobre a criação de cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores – DAS destinados ao Ministério da Justiça”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRA-
MENTO DA REUNIÃO EM 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-05-09 E 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 3.643-A-08 – do Poder Execu-
tivo (MSC nº 444-08) – que “cria cargos de Analista, 
Inspetor e Agente Executivo no quadro de pessoal da 
Comissão de Valores Mobiliários”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 3.945-A-08 – do Poder Execu-
tivo (MSC nº 650-08) – que “dispõe sobre a criação, 
no quadro de pessoal do Banco Central do Brasil, de 
cargos de Procurador do Banco Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 3.947-A-08 – do Poder Executivo 
(MSC nº 652-08) – que “cria cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Gabinete de Segurança Institucional e 
ao Ministério da Justiça”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 3.956-A-08 – do Poder Executi-
vo (MSC nº 662-08) – que “dispõe sobre a criação de 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS destinados ao Ministério da 
Fazenda”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.916-A-04 – do Sr. Humberto 
Michiles – que “modifica a Lei nº 9.424, de 24 de de-
zembro de 1996, de modo a vedar a destinação de 
recursos do FUNDEF para a compra de uniforme, far-
damento e peças de vestuário”. (Apensados: PL’s nºs 
4.382-04 e 6.452-05) 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES
PARECER: pela prejudicialidade do Projeto e pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
tária dos PL’s nºs 4.382/04 e 6.452/05, apensados, e 
das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Educação e 
Cultura.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 25-03 E 1º-04-09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 08, 29-04 E 20-05-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-05-09 E 27-05-09.

PROJETO DE LEI Nº 3.125-A-04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aquisição de 
bebida com qualquer teor alcoólico por órgão ou enti-
dade da Administração Pública”. 

Explicação da Ementa: altera a Lei nº 8.666, de 
1993.
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO ARNAL-
DO MADEIRA EM 25-3-09.

RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR EM 
29-4-09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMEN-
TO DA REUNIÃO EM 10, 16 E 17/12/08, 11/03, 08/04 
E 20/05/09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13/05/09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 2.347-A/07 – do Sr. Augusto 
Carvalho – que “altera a Lei nº 7.089, de 23 de março 
de 1983, que veda a cobrança de juros de mora nos 
casos que especifica”. 

Explicação da Ementa: proíbe a cobrança de multa so-
bre título com vencimento em dia de sábado, domingo 
e feriados, no caso do documento não ter chegado ao 
destinatário, por razões de greve, bem como, pelo ser-
viço bancário não estar funcionando normalmente.
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RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto, com emenda, e pela rejeição da 
emenda da CDC.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 8 E 29-4 E 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 6.791-A/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “altera a Lei nº 9.613, de 03 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, e dá outras providências.” 

Explicação da Ementa: impede a ocorrência de tran-
sação fracionada das operações financeiras, consi-
derando a soma das operações para um mesmo CPF 
ou CNPJ na apuração do limite a ser comunicado às 
autoridades.

RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e, no mérito, pela aprovação do Projeto e 
da emenda CSPCCO, com subemenda. 

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 29-04 E 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos de-
positados no exterior”. (Apensado: PL nº 5.228/05) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.228/05, apen-
sado, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 5.228/05, 
apensado, com emendas, e pela rejeição do Projeto.

RETIRADO DE PAUTA POR 1 SESSÃO EM VIRTUDE 
DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO VIGNATTI EM 19-11-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 25-3-09.

RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIR-
TUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS DOS 
DEPUTADOS ALFREDO KAEFER E GUILHERME 
CAMPOS EM 1º-4-09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 10, 16 E 17-12-08 E 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13/05/09 E 27-5-09.

VISTA AO DEPUTADO ARNALDO MADEIRA EM 
26-11-08.

O DEPUTADO ARNALDO MADEIRA APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 27-11-08.

PROJETO DE LEI Nº 4.245-A/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 
de junho de 2004, para estender aos alunos do ensino 
fundamental público residentes em áreas urbanas loca-
lizadas a mais de dez quilômetros do estabelecimento 
de ensino, o atendimento pelo Programa Nacional de 
Transporte do Escolar – PNATE”. 

RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura.

RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR 
EM 18-6-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 8-10-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊN-
CIA DO RELATOR EM 15-10-08, 29-10-08, 5-11-08 
E 19-11-08.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMEN-
TO DA REUNIÃO EM 11-06, 10, 16 E 17-12-08 E 20-
5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

VISTA AO DEPUTADO WILSON SANTIAGO EM 26-
11-08.

O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS APRESEN-
TOU VOTO EM SEPARADO EM 3-9-08.

PROJETO DE LEI Nº 7.394-B/06 – do Sr. Ariosto Holan-
da e outros – que “dispõe sobre o fomento à capacitação 
tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
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RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIR-
TUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO VIGNATTI EM 19-11-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS PEPE 
VARGAS E PEDRO EUGÊNIO EM 13/05/09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 488-A/07 – do Sr. Edinho Bez – 
que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
decorrentes da venda de carvão coque nacional”. 

Explicação da Ementa: altera as Leis nº 10.637, de 
2002 e nº 10.833, de 2003.
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Minas 
e Energia e, no mérito, pela rejeição do Projeto e do 
Substitutivo da CME.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 13-5-09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 491-B/07 – do Sr. Aelton Frei-
tas – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, incluindo, na região do 
semi-árido, os municípios do Estado de Minas Gerais 
inseridos na área de atuação da Agência de Desen-
volvimento do Nordeste (ADENE)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto, da emenda 
da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional e do Substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da 
emenda da CAINDR, com Substitutivo, e pela rejeição 
do Substitutivo da CDEIC.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 992-A/07 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a redação do art. 3º da Lei nº 
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que ‘acresce e 

altera dispositivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 
1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá ou-
tras providências’ “.

Explicação da Ementa: autoriza a equalização de taxas 
de juros de financiamento para aquisição e moderni-
zação da frota de aviões agrícolas.
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20/05/09.

RETIRADO DE PAUTA EM 13-5-09 E 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – do Sr. João Dado 
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos industrializados (IPI) incidente sobre veículos 
adquiridos por fiscais de administrações tributárias fe-
deral, estaduais, distrital e municipais, nas condições 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR EM 
13/05/09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27/05/09.

PROJETO DE LEI Nº 3.866/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera o art. 5º, da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996”. 

Explicação da Ementa: estabelece que o pagamento do 
imposto de renda devido pela pessoa jurídica deverá 
ser feito até o último dia útil do trimestre subsequente 
período de apuração.
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO 
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS EM 13-5-09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

PROJETO DE LEI Nº 4.404-B/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da Região de Feira de Santana”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.
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PROJETO AUTORIZATIVO: PARECER DE ACORDO 
COM A SÚMULA Nº 01/08, APROVADA EM 29-1-08.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAINHA 
EM 25-3-09.

RETIRADO DE PAUTA POR 10 SESSÕES EM VIR-
TUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO JOÃO OLIVEIRA EM 1º/04/09.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 20-5-09.

RETIRADO DE PAUTA EM 27-5-09.

OBS.: Pauta sujeita a alterações.

REUNIÃO ORDINÁRIA

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PE-
QUENAS EMPRESAS.

LOCAL: Sala de Reuniões do DECOM – Anexo II – 
Sala 150-B 
HORÁRIO: 13h30min 

A – Instalação e Eleição: 

Instalação e Eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da Subcomissão Permanente das Micro e Pequenas 
Empresas. 

REUNIÃO

LOCAL: Sala da Presidência, Anexo II, Sala 136-C 
HORÁRIO: 14h 

A – Outros Eventos: 
REUNIÃO MENSAL, RESERVADA, AOS MEMBROS, 
COM O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, SE-
NHOR ARNO AUGUSTIN, E TÉCNICOS, DESTINADA 
A DISCUTIR E ANALISAR A EXECUÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA DA UNIÃO, BEM COMO O DESEMPENHO DAS 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DOS FUNDOS 
DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDE-
RAL E MUNICÍPIOS (FPE, FPM, FNE, FNNO E FCO). 

REUNIÃO ORDINÁRIA

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS. 

LOCAL: Sala de reuniões do DECOM – sala 150, ala 
B, do anexo II. 
HORÁRIO: 15h 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.318/07 – do Sr. Neudo Cam-
pos – que “altera o art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, estabelecendo nova hipótese para sub-
rogação de recursos da sistemática de rateio de ônus 
e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis 
fósseis para a geração de energia elétrica nos siste-
mas isolados”.
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 3.990/08 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dispõe sobre a criação do Fundo Nuclear de 
Segurança”. (Apensado: PL 4098/2008) 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.891/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Fede-
ral da Integração Luso-Afro-Brasileira – UNILAB e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.060/09 – do Sr. Renato Molling 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feve-
reiro 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI – na aquisição 
de automóveis para utilização no transporte autônomo 
de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
deficiência física, e dá outras providências, para ga-
rantir a isenção do IPI à categoria dos representantes 
comerciais autônomos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.083/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre o imposto de renda incidente 
no mês de dezembro de cada ano sobre os rendimen-
tos de trabalho não assalariado”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.124/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a legislação do Imposto de Renda, 
limita a dedução de despesas de depreciação, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.129/09 – do Sr. Laerte Bessa – 
que “altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
para instituir dedução do imposto de renda das pesso-
as jurídicas, das despesas com plano de saúde pagas 
pelo empregador em benefício do empregado”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.133/09 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria o Fundo Nacional de Registro Civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.134/09 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713 de 22 de 
dezembro de 1988 e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

MATERIA SOBRE A MESA:

Discussão e Votação das Emendas da Comissão 
ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária de 
2010.

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 166/09 Do Sr. Moreira Mendes 
– que “requer a esta Comissão audiência pública para 
ouvir os Senhores Piero Vincenzo Parini, Presidente 
do Sindicato das Industrias Sucroalcooleiras do Estado 
de Mato Grosso – SINDALCOOL, Roberto Cézar, Pre-
sidente do Sindicato das Indústrias de Fabricação do 
Açúcar e do Álcool do Estado de Mato Grosso do Sul 
– SINDAL, André Rocha, Presidente do Sindicato das 
Indústrias de Fabricação de Álcool do Estado de Goi-
ás – SIFAEG, Luis Custódio Cota Martins, Presidente 
do Sindicato da Indústria de Fabricação no Estado de 
Minas Gerais – SIAMIG e Paulo Afonso Braga Ricar-
do, preposto desses sindicatos, acerca das supostas 
irregularidades no pagamento de saldo remanescente 
da Conta Petróleo”. 

REQUERIMENTO Nº 167/09 Do Sr. Ademir Camilo – 
que “nos termos do artigo 24, IV, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelên-
cia, ouvido o Plenário desta comissão, seja convocado 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planeja-
mento, Dr. Paulo Bernardo Silva, para em reunião de 
Audiência Pública, relatar sobre a Reforma Agrária e 
os assentamentos da Fazenda Morro Alto, localizada 
no município de Ibiaí – MG”. 

REQUERIMENTOS Nº 168/09 Do Sr. Ademir Camilo – 
que “nos termos do artigo 255, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelên-
cia, ouvido o Plenário desta comissão, seja convidado 
o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, Dr. Rolf Hackbart, para em 
reunião de Audiência Pública, relatar sobre a Reforma 
Agrária e os assentamentos da Fazenda Morro Alto, 
localizada no município de Ibiaí – MG”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

REPRESENTAÇÃO Nº 7/07 – do José Raimundo Perei-
ra Filho – que “solicita a instauração de procedimento de 
fiscalização na Prefeitura Municipal da Caxias – MA”. 

RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação:

I – seja a peça recebida como representação;

II – auditoria e/ou inspeção do TCU, de acordo com o 
plano de execução sugerido;

III – solicitar ao TCU cópia dos resultados dos proce-
dimentos realizados ou a realizar;

IV – encaminhamento do resultado ao Legislativo Mu-
nicipal e seu órgão de contas auxiliar; e

V – notificar ao autor o resultado da apuração, e Le-
gislativo Municpal do dever de fiscalizar. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
77/09 – da Sra. Sueli Vidigal – que “propõe que a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), fiscalize 
todos os repasses de recursos, contratos, convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
realizados entre o Governo Federal e o Aeroporto de 
Vitória, no Estado do Espírito Santo”. 

RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
47/08 – do Sr. Bruno Araújo – que “propõe que a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle realize 
ato de fiscalização e controle na Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, com vista a verificar o fiel cumpri-
mento das cláusulas constantes do Edital referente 
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ao aproveitamento hidrelétrico de Jirau, no Estado de 
Rondônia”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. 
RELATÓRIO PARCIAL: Dep. Duarte Nogueira (PSDB-
SP), que propõe;

a) que a presente PFC seja mantida sob apreciação 
deste Colegiado para análise dos relatórios trimestrais a 
serem encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, 
assim como do relatório conclusivo sobre a regularidade 
da alteração do denominado “aproveitamento ótimo” do 
AHE – Jirau, tal como mencionado no item 12 do Voto 
do Relator, contido no Acórdão 924/2009;

b) requerer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
cópia do Agravo de Instrumento nº 2008.01.00.055635-7/
RO; e

c) encaminhar cópia deste Relatório ao Procurador-Ge-
ral da República para conhecimento e providências. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
54/08 – do Sr. Dr. Pinotti – que “propõe que a Comis-
são de Fiscalização e Controle realize ato de fiscali-
zação sobre irregularidades em obras em aeroportos 
brasileiros constatadas pelo TCU”. 
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
65/08 – do Sr. Ernandes Amorim – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle rea-
lize ato de fiscalização sobre os recursos do BNDES 
destinados ao financiamento de frigoríficos”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 62/09 Do Sr. Pedro Wilson – 
que “requer a realização de audiência pública conjunta, 
envolvendo as Comissões de Legislação Participativa; 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural e Direitos Humanos e Minorias sobre 
reforma agrária – balanço e perspectivas”. 

REQUERIMENTOS Nº 63/09 Da Sra. Emilia Fer-
nandes – que “ “ Requer a realização de Audiência 
Pública, objetivando a exibição do filme “GARAPA”, 
marcando a divulgação da Campanha “Alimentação: 
direito de todos”, lançada pelo CONSEA– Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vi-

sando incluir a alimentação entre os direito sociais 
previstos na Constituição, seguido de debate entre 
os participantes.”” 

REQUERIMENTOS Nº 64/09 Do Sr. Roberto Britto 
– que “solicita realização de Audiência Pública da 
Comissão de Legislação Participativa em conjunto 
com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
e com a Ouvidoria Parlamentar desta Casa sobre 
o tema ‘’Ética e Transparência nos Poderes da Re-
pública’’”. 

REQUERIMENTOS Nº 65/09 Do Sr. Roberto Britto 
– que “solicita a realização de reunião de audiência 
pública da Comissão de Legislação Participativa em 
conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília para debater a matéria objeto do Projeto de Lei 
7.531/2006, que ‘’dispõe sobre a atividade de Parteira 
Tradicional’’”. 

B – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 139/05 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere alterações no Código 
de Processo Civill, no tocante ao art. 649, que trata da 
impenhorabilidade”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 30/07 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que 
altera algumas das questões processuais cíveis e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 35/07 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “sugere Projeto de Lei que 
dispõe sobre a gratuidade do serviço de identificador 
de chamadas a todos os clientes das operadoras de 
telefonia fixa”.
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO Nº 61/07 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei acres-
centando o art. 29-A ao texto da Lei nº 7.998, de 1990, 
que dispõe sobre o seguro-desemprego”. 
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 132/09 – do Instituto Brasileiro de 
Estudo e Defesa das Relações de Consumo – que 
“sugere Projeto de Lei para instituir a obrigatoriedade 
de qualificação completa das partes nos contratos de 
consumo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
PARECER: pela aprovação. 
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REUNIÃO 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h 

A – Outros Eventos: 

Inauguração da Galeria de ex-Presidentes da Comis-
são de Legislação Participativa. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO 

LOCAL: Plenário 2 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Outros Eventos: 

Reunião destinada às cerimônias de:

1) Lançamento do Blog da CMADS – ambiente que 
permitirá maior interação com os mesmbros da Co-
missão; 

2) Lançamento do Projeto e-Democracia – ambiente 
virtual interativo e amigável, com o objetivo de promover 
o compartilhamento de conhecimentos e discussões 
estratégicas que resultarão em subsídios para os proje-
tos de lei em tramitação nesta Casa Legislativa, tendo 
como primeira temática “Mudanças Climáticas”;

3) Assinatura do Termo de Adesão da Câmara dos 
Deputados à Agenda Ambiental na Administração Pú-
blica -A3P, com o Ministério do Meio Ambiente, pelo 
Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, e pelo 
Ministro Carlos Minc;

4) Lançamento de livro sobre legislação concorrente 
em meio ambiente.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 2, Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 251/09 Dos Srs. Luciano Pi-
zzatto e Jorge Khoury – que “requer a realização de 
Audiência Pública para discussão sobre as barreiras 
ambientais e a falta de prioridade orçamentária para 
Hidrovias no Brasil”. 

REQUERIMENTOS Nº 252/09 Do Sr. Luciano Pizzatto 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
representantes do MMA, Min. Agricultura, EMBRAPA, 
IBGE e do INPE, para apresentarem as suas bases de 
dados ambientais, em especial as informações sobre 
cortes/limites dos Biomas Brasileiros e dos relatórios 
do território brasileiro, justificando suas divergências 
e a origem das informações adotadas para a tomada 

de decisões públicas e orientação da sociedade em 
geral, e indicando quais são os dados e fontes oficiais 
do Governo Brasileiro”. 

REQUERIMENTOS Nº 253/09 Do Sr. Luciano Pizzatto 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discutir a situação ambiental e de licenciamento da 
carcinicultura no Brasil”. 

REQUERIMENTOS Nº 254/09 Dos Srs. Luciano Pi-
zzatto e Cezar Silvestri – que “requer a convocação 
do Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e con-
vidados o Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal e 
representante do Governo do Estado do Paraná para 
prestarem esclarecimentos sobre as informações de-
sencontradas e o abuso de autoridade na operação 
denominada “angusti-folia” em andamento no Sul do 
Estado do Paraná. “

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE

MENSAGEM Nº 915/08 – do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o tex-
to da proposta de cessão ao Estado de Rondônia, do 
imóvel da União com área de 15.486,4768ha, situado 
no Município de Porto Velho, naquele Estado, objeto 
do Processo nº 54000.000883/00-77, o que possibi-
litará a regularização da estação Ecológica Estadual 
Antonio Múgica Nava”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo. 

MENSAGEM Nº 918/08 – do Poder Executivo – (AV 
1103/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional , acompanhada de Exposição de Motivos do 
senhor Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, proposta de cessão ao Estado de Rondônia, 
do imóvel da União com área de 4.050,1207ha, situado 
no município de Porto Velho, naquele Estado, objeto 
do processo nº 54000.000305/99-45, o que possibilitaá 
a regularização da Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentado do Rio Vermelho C”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 687/95 – do Sr. KOYU IHA – que 
“dispõe sobre a política pesqueira nacional, regula a 
atividade pesqueira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação parcial deste. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.965/07 – do Sr. Marcelo Or-
tiz – que “altera dispositivos da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998”. (Apensados: PL 4099/2008 e PL 
4489/2008) 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PL’s 4099/2008 e 4489/2008, apen-
sados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.820/09 – do Sr. João Herrmann 
– que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.223/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera o art. 50, § 2º, inciso II da Lei nº 
9.478, de 1997, que dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petró-
leo, institui o Conselho Nacional de Política Energética 
e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 3570/2008 e PL 2635/2007 
(Apensado: PL 3820/2008)) 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2635/2007, 
do PL 3570/2008, e do PL 3820/2008, apensados, 
com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Leonardo Monteiro e 
Sarney Filho, em 27-5-08. 

Os Deputados Moreira Mendes e Leonardo Monteiro 
apresentaram votos em separado em 4-6-08. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.418/07 – do Sr. Homero Pereira 
– que “dispõe sobre a substituição, em todo o território 
nacional, de carvão mineral e de combustíveis deriva-
dos de petróleo por biodiesel na geração de energia em 
centrais termelétricas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.173/08 – do Sr. Juvenil – que 
“revoga o art. 1.291 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”.
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.762/09 – da Sra. Luciana Cos-
ta – que “altera dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, que dispõe sobre a utilização de re-
cursos hídricos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 707/03 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre a instituição do Selo Verde, 
destinado a atestar a qualidade dos produtos e suas 
origens quanto aos cuidados para com a proteção 
ao meio ambiente”. (Apensados: PL 6262/2005 e PL 
7554/2006) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – do Sr. Ronaldo Leite 
– que “dispõe sobre a concessão do seguro-desem-
prego aos ribeirinhos que têm suas terras inundadas 
por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

SEMINÁRIO

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário:

 
O BRASIL DIANTE DO PRÉ-SAL

ABERTURA 

Deputado Bernardo Ariston, Presidente da Comissão 
de Minas e Energia da Câmara do Deputados

Deputado Marcio Junqueira, Presidente da Subcomis-
são Permanente destinada a acompanhar e debater as 
questões relativas à exploração das reservas petrolífe-
ras das camadas geológicas do Pré-Sal, da Comissão 
de Minas e Energia
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PAINEL I – 9h30

Tema: Regimes de exploração e produção de petróleo 
e gás natural

Mediador: Deputado Eduardo da Fonte, 1º Vice-Presi-
dente da Comissão de Minas e Energia

Expositor: Sr. José Lima de Andrade Neto, Secretário 
de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis 
do Ministério de Minas e Energia

Expositor: Sr. Ivan Simões Filho, Membro do Comitê 
de Exploração e Produção do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)

Perguntas e Respostas

PAINEL II – 11h00

Tema: Modelo institucional e criação de uma empre-
sa pública

Mediador: Deputado Luiz Alberto, 2º Vice-Presidente 
da Comissão de Minas e Energia

Expositor: Sr. Haroldo Borges Rodrigues Lima, Diretor-
Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP)

Expositor: Sr. Paulo César Ribeiro Lima, Consultor Le-
gislativo da Câmara dos Deputados 

Perguntas e Respostas

PAINEL III – 14h30

Tema: Os impactos econômicos e as fontes de finan-
ciamento 

Mediador: Deputado Marcio Junqueira, Presidente da 
Subcomissão Permanente destinada ao acompanha-
mento e debate das questões relativas à exploração 
das reservas petrolíferas das camadas geológicas do 
Pré-Sal, da Comissão de Minas e Energia

Expositor: Sr. Almir Barbassa, Diretor Financeiro da 
Petrobras

Expositor: Sr. Wagner Bittencourt de Oliveira, Diretor 
da Área de Insumos Básicos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Expositor: Sr. Eloy Fernández y Fernández, Diretor-
Geral da Organização Nacional da Indústria do Pe-
tróleo (ONIP)

Perguntas e Respostas

PAINEL IV – 16h30

Tema: Propostas Legislativas 

Mediador: Deputado Arnaldo Jardim, membro da Co-
missão de Minas e Energia 

Expositor: Deputado Eduardo Valverde, autor do Pro-
jeto de Lei nº 2.502/2007

Expositor: Deputado Geraldo Pudim, autor do Projeto 
de Lei nº 4.290/2008

Expositor: Deputado Fernando Ferro, Relator, no âmbito 
do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, 
do Projeto de Lei nº 4.565/2008

Perguntas e Respostas

Encerramento: Sr. Bernardo Ariston, Presidente da 
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos De-
putados

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.230/09 – do Poder Executivo – 
que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, que “dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, entidade federal de imple-
mentação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, e dá outras providências”, cria 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, Funções Comissionadas no 
Banco Central do Brasil e altera o Anexo IV da Lei nº 
9.650, de 27 de maio 1998, que “dispõe sobre o Plano 
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil 
e dá outras providências”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h

Discussão e votação das Emendas a serem apre-
sentadas à LDO (Projeto de Lei nº 07/09-CN) 

ORDINÁRIA

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 
1/09 – do Deputado WILLIAN WOO – “É vedada a li-
mitação do empenho dos recursos originários e trans-
feridos às Forças Armadas na forma do § 1º do art. 
20 da CF/88 ou a restrição por qualquer meio de sua 
execução orçamentária””.
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SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 
2/09 – do Deputado RAUL JUNGMANN – “Inclua-se o 
seguinte inciso na Seção I do Anexo V do PLN 007/2009: 
“62. Despesas com as ações vinculadas às subfunções 
Defesa Aérea, Defesa Naval, Defesa Terrestre e Pro-
moção Industrial, no âmbito do Ministério da Defesa 
(art. 21, inciso III, da Constituição Federal)”””. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 
3/09 – do Deputado RAUL JUNGMANN – “Solicitação 
de inclusão de Emenda de Texto à LDO/210: Inciso IV 
com a seguinte redação: 

Art. 71 .........................................................................  
§ 1º  ............................................................................

IV – dotações constantes da Lei Orçamentária de 
2010 com o identificador de resultado primário “3” ou 
à conta de recursos de doações, convênios e receitas 
oriundas de atividades produtivas de bens e serviços 
destinadas à melhoria ou à manutenção das próprias 
atividades produtivas;
................................................................................””. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO – COMISSÕES Nº 
4/09 – do Sr. Raul Jungmann – que “sUGESTÃO DE 
EMENDA Nº 04/09 À LDO – do Deputado RAUL JUNG-
MANN – “Nova redação ao subitem 2 do item II do 
Anexo V: ANEXO V – Despesas que não serão objeto 
de limitação de empenho e movimentação financeira, 
nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000. 
(I)  ...............................................................................  

(II) Demais despesas ressalvadas, conforme o art. 9º, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000:
1.  ................................................................................  

2. Despesas com as ações vinculadas à função Defesa 
Nacional, no âmbito do Ministério da Defesa, Ciência e 
Tecnologia, executadas as subfunções Planejamento e 
Orçamento, Administração Geral, Normatização e Fisca-
lização, Comunicação Social, Defesa Civil e Atenção Bá-
sica, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia””. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-06-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.590/09 – do Sr. Fernando Ga-
beira – que “proíbe a produção, utilização e comercia-
lização de bombas de dispersão”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 6, Anexo II. 
HORÁRIO: 14h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.209/08 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar a 
realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com desta-
que para a superlotação dos presídios, custos sociais e 
econômicos desses estabelecimentos, a permanência 
de encarcerados que já cumpriram pena, a violência 
dentro das instituições do sistema carcerário, a cor-
rupção, o crime organizado e suas ramificações nos 
presídios e buscar soluções para o efetivo cumprimento 
da Lei de Execuções Penais. – que “Altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Iriny Lopes e João Campos, em 29/4/09. 

A Deputada Iriny Lopes apresentou voto em separado 
em 13-5-09. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.437/08 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 73/08) – que “Dispõe sobre a 
criação do Dia Nacional de Combate às Drogas e aos 
Entorpecentes, bem como da Semana Nacional de 
Combate às Drogas e aos Entorpecentes”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre registro, posse e comerciali-
zação de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Major Fábio, em 13/5/09. 
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O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 6/5/09. 

Aprovado requerimento do Deputado Guilherme Cam-
pos de adiamento da votação por duas sessões, em 
20-5-09. 

DISCUSSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.825/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “Acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de Execução 
Penal”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.861/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “Modifica a redação do § único, do art. 13, da 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.426/08 – do Sr. Paulo Lima 
– que “Dispõe sobre exame de DNA em caso de car-
bonização”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.535/08 – do Sr. Walter Ihoshi – 
que “Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o regis-
tro, posse e comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 27/5/09. 

O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 28/5/09. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 7 – anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 275/09 Do Sr. Dr. Nechar – (PL 
1541/2007) – que “requer a desapensação do PL 
2.804/08” 

REQUERIMENTO Nº 279/09 Da Sra. Angela Porte-
la – que “requerem a realização de audiência pública 
conjunta das Comissões de Seguridade Social e Fa-
mília; de Direitos Humanos e Minorias; de Finanças e 
Tributação; e de Educação e Cultura, para debater a 
formação dos Educadores Sociais”. 

REQUERIMENTO Nº 280/09 Da Sra. Rita Camata – 
que “requer realização de audiência pública para ouvir 
autoridades competentes sobre dependência química 
na adolescência, e políticas públicas direcionadas para 
a solução do problema”.

REQUERIMENTO Nº 281/09 Da Sra. Solange Almei-
da – que “requer audiência pública para discussão do 
PLP 92/2007” 

REQUERIMENTO Nº 282/09 Do Sr. Eleuses Paiva e 
outros – que “requer realização de audiência pública 
para discutir a validação de diplomas de curso superior 
para formados em medicina”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 7.494/06 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 20/2005) – que “altera o inciso 
II do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para prorrogar o prazo de renovação do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social para fins 
de isenção previdenciária”. (Apensados: PL 3021/2008 
e PL 7225/2002) 

RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PARECER: pela aprovação deste, do PL 7225/2002, e 
do PL 3021/2008, apensados, com substitutivo. 

Vista à Deputada Cida Diogo, em 28/03/2007. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.295/00 – do Senado Fede-
ral – Lúcio Alcântara – (PLS 161/1999) – que “dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técni-
cos e Auxiliares de Enfermagem”. (Apensados: PL 
969/1999 (Apensado: PL 2169/1999), PL 794/2007 e 
PL 1891/2007 (Apensado: PL 2392/2007)) 

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2169/1999, do PL 969/1999, do PL 794/2007, do 
PL 1891/2007, e do PL 2392/2007, apensados. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 384/07 – do Sr. Dr. Basegio – 
que “dispõe sobre a garantia do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do serviço radiológico do tipo 
mamográfico nas cidades poló”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 780/07 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática de drenagem 
linfática manual nas unidades de assistência de saú-
de do país”. 
RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder Pú-
blico oferecer exame de acuidade auditiva e visual para 
os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2007 
da CSSF. 

O Deputado José Carlos Vieira apresentou voto em 
separado em 28/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.585/07 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “fica criado o Cadastro de Proteção ao 
Credor de Alimentos (CPCA), no Ministério da Justiça, 
no qual será inscrito o nome do devedor de alimentos 
em atraso com suas obrigações, a partir de 03 (três) 
prestações, sucessivas ou não, estabelecidas por con-
cessão liminar, sentença ou homologação de acordo 
judicial ou extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “dispõe sobre a proibição da venda de refrige-
rantes em escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.997/07 – do Sr. Marcelo Melo 
– que “altera o art. 117 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para incluir as Unidades Lotéricas da Caixa 
Econômica Federal entre as entidades autorizadas a 
receber requerimento dos benefícios que especifica”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.782/08 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “institui o Programa Federal de Combate e 
Prevenção à Osteoporose e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.895/08 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames mé-
dicos periódicos para motoristas profissionais autôno-
mos de caminhão”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.000/08 – da Sra. Cida Diogo 
– que “institui o Prêmio “Município Amigo e Equipe 

Destaque do Programa Saúde da Família” e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, para dispor sobre a duração do 
trabalho do Biomédico”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2007 da CSSF. 

PROJETO DE LEI Nº 937/07 – da Sra. Íris de Araú-
jo – que “dispõe sobre a reserva de habitações para 
idosos de baixa renda, nos programas oficiais de pro-
dução de moradia”. 

RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano. 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/08 – da Sra. Elcione Barba-
lho – que “estabelece que o namoro configura relação 
íntima de afeto para os efeitos da Lei 11.340, de 7 de 
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha”. 

RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação. 

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 DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.198/07 – do Sr. Assis do Couto 
– que “estende aos sericicultores o benefício do se-
guro-desemprego, concedido ao pescador profissional 
durante o período de defeso, conforme previsto pela 
Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.181/08 – do Sr. Marcio Jun-
queira – que “determina que seja proibido a exposição 
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pública de conteúdo erótico ou pornográfico nos esta-
belecimentos que efetuam a sua comercialização”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/08 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “altera o art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto 
de 1977, e estabelece como infração sanitária, sujeita à 
penalidades administrativas, o preenchimento de recei-
tas, notificações de receita e de prontuários médicos de 
maneira ilegível ou que possa induzir o leitor a erro”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.

PROJETO DE LEI Nº 4.057/08 – do Sr. Leonardo Vilela 
– que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que institui o Estatuto do Idoso, para dispor sobre a 
segurança do idoso nos procedimentos de embarque 
e desembarque nos veículos de transporte coletivo e 
sobre a prioridade nesse desembarque”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.402/08 – do Senado Federal 
– Senador Demóstenes Torres – (PLS 38/2008) – que 
“altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para declarar, como efeito da condenação, a perda de 
valores e bens utilizados na prática ou exploração de 
prostituição de criança ou adolescente”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre a complementação de Aposentadoria 
de Portuários vinculados às Administrações Portuárias 
subordinadas ao Ministério dos Transportes e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.444/08 – do Sr. Paulo Lima – 
que “dispõe sobre exame oftalmológico preventivo em 
crianças antes dos quatro anos de idade”. 

RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.592/09 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Combate 
às Perdas Gestacionais” 

RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.594/09 – do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “dispõe sobre o sepultamento e o assen-
tamento do óbito em caso de perdas fetais”. 

RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.600/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 8.069, de ju-
lho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para dispor sobre a adoção internacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ.

PROJETO DE LEI Nº 4.680/09 – da Sra. Luciana Cos-
ta – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de acompa-
nhamento psicológico para pessoas abrigadas em 
entidades como orfanatos, creches e asilos em todo 
o território nacional”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/09 – do Sr. Roberto Al-
ves – que “torna obrigatório o atendimento 24 ( vinte 
e quatro horas ) por parte dos laboratórios e indústrias 
farmacêuticas aos usuários de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.693/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre o fornecimento de Carbonato de Cálcio 
para gestantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.973/09 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “concede a indenização e tratamento 
médico aos trabalhadores da extinta Sucam, atual 
Funasa, contaminados pelos inseticidas DDT e Ma-
lathion”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.067/07 – do Sr. Miguel Mar-
tini – que “institui procedimentos para identificação 
e segurança de recém-nascido nos hospitais e nas 
maternidades públicas”. (Apensados: PL 1988/2007 
e PL 4456/2008) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-6-09 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”. 
RELATOR: Deputado ACÉLIO CASAGRANDE. 
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Discussão e votação das emendas a serem 
oferecidas pela Comissão à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2010. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 241/09 Do Sr. Vicentinho – que 
“requer audiência púlbica conjunta para ouvir o embai-
xador brasileiro no Haiti” 

REQUERIMENTOS Nº 242/09 Do Sr. Gladson Cameli 
– que “solicita sejam convidados o Presidente da VALE 
e um representante do Ministério Público do Trabalho, 
a fim de debater a demissão de 1.300 funcionários da 
mineradora anunciada no dia 03 de março de 2009, 
além da colocação de mais 5.500 funcionários em fé-
rias coletivas”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.352/07 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 37/2007) – que “acres-
ce parágrafo único ao art. 7º-A da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, para dispor sobre a emissão de 
segunda via de faturas aos usuários”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda adotada 
pela Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 2.930/08 – do Senado Federal – 
César Borges – (PLS 194/2007) – que “acrescenta o 
art. 462-A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a proibição de descontos nos 
salários do empregado”. (Apensado: PL 1520/1999 
(Apensados: PL 1555/1999, PL 1800/1999 (Apensado: 
PL 1134/2007) e PL 1132/2007)) 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 
1.555/19, 1.800/99, 1.132/07, 1.134/07e 1.520/19, 
apensados, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.572/09 – SUPERIOR TRIBU-
NAL MILITAR – que “cria os cargos de Juiz-Auditor 
e Juiz-Auditor Substituto para a 2ª Auditoria da 11ª 
Circunscrição Judiciária Militar, no âmbito da Justiça 
Militar da União, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.393/03 – do Sr. Carlos Souza – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 470 da CLT para 
obrigar o empregador a arcar com as despesas de retorno 
do trabalhador transferido e demitido sem justa causa”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.954/05 – do Sr. Vicentinho – 
que “dá nova redação aos arts. 44 e 2.031 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Có-
digo Civil”. 
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.401/05 – do Sr. Severiano Al-
ves – que “cria o Grupo de Atividades de Autônomos”. 
(Apensado: PL 3505/2008) 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3505/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que 
“altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto 
de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, dispõe sobre o 
pagamento dos militares e dos servidores do Poder Exe-
cutivo Federal, inclusive de suas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, e 
dá outras providências” (Apensado: PL 2032/2007) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação deste, da emenda apre-
sentada na CTASP e do PL 2.032/07, apensado, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Pedro Henry e Sabino 
Castelo Branco, em 23/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre o 
plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do subs-
titutivo adotado pela CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a conces-
são das terras que ocupam para desempenhar suas 
funções e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e da 
emenda apresentada na Comissão, com submenda. 



25900 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

PROJETO DE LEI Nº 512/07 – dos Srs. Daniel Almei-
da e Chico Lopes – que “dispõe sobre a reintegração 
no emprego dos funcionários do Banco do Brasil S/A, 
demitidos no período de 1995 a 2002”. (Apensado: 
PL 1272/2007) 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 1272/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.697/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “autoriza a transferência da área que compreende 
ao entorno do monumento do Cristo Redentor, no Rio 
de Janeiro, para o Município do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.741/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre os procedimentos a serem obser-
vados pelas pessoas jurídicas reguladas pelo Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 
relativamente a operações realizadas por pessoas 
politicamente expostas”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.906/07 – do Sr. Juvenil Alves – 
que “altera dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.194/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “cria o Programa Nacional de Inclusão 
ao Mercado de Trabalho, para mulheres beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.243/07 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda ado-
tada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. 

PROJETO DE LEI Nº 2.584/07 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “acrescenta o inciso VIII ao art. 11 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, para impedir a doação 
de bens à administração pública por pessoas físicas 
ou jurídicas sujeitas à sua fiscalização”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.594/07 – do Sr. William Woo – 
que “acrescenta o art. 15-A na Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, estabelecendo critérios para a con-
cessão de visto temporário e autorização de trabalho 
nos casos que especifica”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda 

PROJETO DE LEI Nº 2.986/08 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “veda a inscrição de nome de consumidor de 
serviço público em cadastro de restrição ao crédito”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.271/08 – do Sr. Gladson Ca-
meli – que “altera o art. 2º, inciso IV da Lei nº 10.779, 
de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a con-
cessão de benefício de seguro-desemprego durante o 
período do defeso ao pescador profissional que exerce 
a atividade pesqueira de forma artesanal”. (Apensado: 
PL 3580/2008) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 3.580/08, 
apensado, nos termos do substitutivo adotado pela 
CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.246/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, que “institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública””. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.654/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
dispondo sobre a auditoria, pelos Tribunais de Contas, 
das concessões e permissões com valores superiores 
a cem mil reais”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.505/08 – do Sr. Luiz Paulo 
Vellozo Lucas – que “regulamenta o trabalho à distân-
cia, conceitua e disciplina as relações de teletrabalho 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.574/09 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 4.319, de 
16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH”. 

RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS 715/2007) – 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”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.082/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre transação tributária, nas hipóte-
ses que especifica, altera a legislação tributária e dá 
outras providências”. 

RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.160/09 – do Senado Federal– 
Paulo Paim – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Piratini, no Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.110/07 – do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “inclui novos parágrafos 3º e 4º no art. 1º da 
Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que “Dispõe 
sobre a autorização para desconto de prestações em 
folha de pagamento, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 165/09 Do Sr. Eugênio Rabe-
lo – que “requeiro, nos termos do Art. 24, inciso III, 
combinado com o Art. 255 do Regimento Interno, re-
alização de Audiência Pública nesta Comissão com 
convite ao Exmo. Sr. Ministro do Esporte, Dr. Orlando 
Silva Jesus Júnior”.

REQUERIMENTOS Nº 166/09 Do Sr. Eugênio Rabelo 
– que “requeiro, nos termos do Art. 24, inciso III, combi-

nado com o Art. 255 do Regimento Interno, realização 
de Audiência Pública nesta Comissão com convite ao 
Exmo. Sr. Ministro do Turismo, Dr. Luiz Eduardo Perei-
ra Barretto Filho”. 

REQUERIMENTOS Nº 167/09 Da Comissão de Turis-
mo e Desporto – que “requer, nos termos regimentais, 
a realização de audiência pública conjunta com a Co-
missão de Desenvolvimento Urbano, com a finalidade 
de colher esclarecimento do Engenheiro José Roberto 
Bernasconi, Presidente do Sindicato da Arquitetura e 
da Engenharia – Sinaenco, sobre o planejamento das 
obras para a Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 

REQUERIMENTOS Nº 168/09 Da Comissão de Turismo 
e Desporto – que “requer, nos termos regimentais, que 
seja convidado o Exmo. Senhor Ministro do Turismo Luiz 
Barretto com a finalidade de realização de audiência 
pública sobre o planejamento daquele Ministério para 
a Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 

REQUERIMENTOS Nº 169/09 Da Comissão de Turismo 
e Desporto – que “requer, nos termos regimentais, que 
seja convidado o Exmo. Senhor Ministro do Esporte 
Orlando Silva com a finalidade de realização de audi-
ência pública sobre o planejamento daquele Ministério 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 

REQUERIMENTOS Nº 170/09 Da Comissão de Turismo 
e Desporto – que “requer, nos termos regimentais, que 
seja convidado o Senhor Ricardo Teixeira, Presidente 
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a 
finalidade de realização de audiência pública sobre o 
planejamento daquela entidade para a Copa do Mundo 
de Futebol de 2014”. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 

HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Prestar esclarecimentos sobre o PRODETUR – Pro-
grama de Desenvolvimento do Turismo.

(Requerimento nº 144/09 – Deputados Fátima Peales 
e Jurandil Juares e Requerimento nº 147/09 – Depu-
tado Marcelo Teixeira).

Convidados:

EDMAR SILVA – Diretor de Programas Regionais de 
Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turis-
mo; e

ROBERTO SMITH – Presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. – BNB. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/08 – do Sr. Marcelo Itagi-
ba – que “dispõe sobre a criação do Conselho Federal 
e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes 
Marciais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/08 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, para impor limite no mandato dos dirigentes 
das entidades desportivas beneficiárias de recursos 
públicos”. (Apensado: PL 4862/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES  

REUNIÃO ORDINÁRIA  

LOCAL: plenário 11 do anexo II 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.422/08 – do Senado Federal – 
Comissão Parlamentar de Inquérito – Apagão Aéreo – 
(PLS 702/2007) – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica, 
para prever a divulgação da lista de passageiros nos 
casos de acidentes aéreos”. 

RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/07 – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “susta os efeitos da Reso-
lução nº 212 de 13 de novembro de 2006”. (Apensado: 
PDC 199/2007) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PDC 199/2007, 
apensado. 

O Deputado Vanderlei Macris apresentou voto em se-
parado em 20/05/2009. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.539/08 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 399/2007) – que “denomi-
na “Rodovia Honestino Monteiro Guimarães” o trecho 
da rodovia BR-060, que atravessa o Distrito Federal”. 
(Apensado: PL 3606/2008) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 3.606/2008, apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.083/05 – do Sr. Marcondes Gade-
lha – que “altera o inciso II do art. 43 da Lei nº 10.233, de 
2001, para especificar a capacidade mínima do veículo 
empregado, sob regime de afretamento, no transporte 
interestadual e internacional de passageiros”. (Apensa-
do: PL 7679/2006 (Apensado: PL 3263/2008)) 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7679/2006, e 
do PL 3263/2008, apensados, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Chico da Princesa, em 
11/07/2007.

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em 
separado em 15/08/2007. 

Adiada a discussão a requerimento de Deputado, em 
12/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.257/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 
transportadoras orientarem os passageiros sobre a 
prevenção da trombose venosa profunda”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Beto Albuquerque e 
Chico da Princesa, em 05/12/2007. 

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em 
separado em 18/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/08 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “torna obrigatório a faixa de pedestres em frente às 
escolas públicas e privadas de todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.923/09 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “denomina Rodovia Adão Gasparovic o trecho 
da BR-163 referente ao Contorno Oeste da cidade de 
Cascavel, no Estado do Paraná” 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 
PARECER: pela aprovação. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/04 – do Sr. Edson Duarte 
– que “estabelece que os veículos oficiais devem ter 
exposto telefone e email para recebimento de denún-
cias quando de sua utilização de forma indevida”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  

A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052,  

DE 2003, DO SR. RIBAMAR ALVES,  
QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º  

DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”,  
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO,  

FUSÃO OU DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS 
DEVERÃO SER PRESERVADOS  
A CONTINUIDADE E A UNIDADE  

HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

I – Elaboração do Roteiro dos Trabalhos da Comis-
são; e

II – Votação do seguinte requerimento:

REQUERIMENTOS Nº 1/09 Do Sr. Zequinha Marinho 
– que “requer a realização de Audiências Públicas a 
fim de discutir a PEC 052/2003”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  

A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 210-A DE 2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, 
QUE “ALTERA OS ARTIGOS 95 E 128  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  
PARA RESTABELECER O ADICIONAL  

POR TEMPO DE SERVIÇO COMO  
COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO  

DAS CARREIRAS DA MAGISTRATURA 
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” 

AVISO  

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES)  

DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-06-09 

 
Proposta de Emenda à Constituição 

(Art. 202, §3º)  

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210/07 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “altera os arts. 95 e 128 
da Constituição Federal, para restabelecer o adicional 
por tempo de serviço como componente da remuneração 
das carreiras da magistratura e do Ministério Público”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

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)

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II. 
HORÁRIO: 14h30min 
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I – AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

1) FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS – 
Presidente da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil – AJUFE;

2) FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO – Repre-
sentante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
perante esta Comissão.

 
II – DELIBERAÇÃO DE REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTOS Nº 2/09 Da Sra. Dalva Figueiredo 
– que “requer a realização de audiência pública para 
tratar sobre o tema em análise: Proposta de emenda à 
Constituição nº 003/2007, do Sr. José Santana de Vas-
concelos, que “Altera o inciso XII do Art. 93 da Cons-
tituição Federal’’ (Permite Férias Coletivas nos Juízos 
e Tribunais de Segundo Grau). CONVIDADOS: 1) Dr. 
Airton Mozart Valadares Pires, Presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros – AMB; 2) Dr. Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador Geral 
da República; 3) Dr. José Antônio Dias Toffoli, Advo-
gado Geral da União”. 

 
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  

REUNIÃO ORDINÁRIA  

LOCAL: Plenário 7 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

I – ELEIÇÃO para os cargos de Vice-Presidentes;

II – Definição do ROTEIRO DOS TRABALHOS da 
Comissão;

III – Apreciação dos seguintes REQUERIMENTOS:

1) REQUERIMENTO Nº 1/09 Do Sr. José Genoíno – 
que “requer audiência pública da Comissão Especial 

destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 042-A, de 1995, com a presença do 
Professor LUIZ MOREIRA JUNIOR”. 

2) REQUERIMENTO Nº 2/09 Da Sra. Rita Camata – que 
“requer a realização de audiência pública para discutir 
a PEC nº 42/1995, com a presença do Professor AN-
DRÉ LUIZ MARENCO DOS SANTOS, associado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul”. 

3) REQUERIMENTO Nº 3/09 Da Sra. Rita Camata – 
que “requer realização de audiência pública para dis-
cutir a PEC nº 42/1995, com a presença do Ministro 
GILMAR MENDES, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Ministro CARLOS AUGUSTO AYRES 
DE FREITAS BRITO, Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

AVISOS  
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (10 SESSÕES)  

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-09 

 
Proposta de Emenda à Constituição 

(Art. 202, §3º)  

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42/95 
– da Sra. Rita Camata – que “dá nova redação ao art. 
55 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 60/1995, 
PEC 51/1995 e PEC 4/2007) 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

 
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)

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 16 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h 



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25905 

I – Audiência Pública (Req. 01/09 – do Dep. Zezeu 
Ribeiro)

Convidados: 

Deputado Fernando Chucre (confirmado);

Walter Feldman – Secretário de Esportes de São Pau-
lo (confirmado);

– Eduardo Hotz – Presidente do Instituto Metropolis.

II – Deliberação de Requerimentos. 

 
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 Nº 4.305/04 FOI APENSADO A ESTE 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

LOCAL: Plenário 16 – Anexo II 
HORÁRIO: 12h 

I – Deliberação de Requerimentos.

 
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”  

REUNIÃO ORDINÁRIA  

LOCAL: Plenário 4 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

I – Definição da Agenda de Trabalho; e

II – Apreciação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTOS Nº 10/09 Do Sr. José Chaves – (PL 
694/1995) – que “realização de audiência públicapre-
feito cidade do Recife” 

REQUERIMENTOS Nº 11/09 Do Sr. Edinho Bez – que 
“solicito a inclusão do Sr. Waldir Gomes da Silva, pre-
sidente da SETUF (Sindicato das Empresas de Trans-

porte Urbano de passageiros da Grande Florianópolis/
SC) para a audiência pública concernente ao tema”. 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 

AO EXAME E A AVALIAÇÃO  
DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E,  

AO FINAL, FORMULAR PROPOSTAS  
AO PODER EXECUTIVO E AO PAÍS,  

ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO  
À REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM  
A PARTICIPAÇÃO 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.,  
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  

NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.  
E 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 AGRICULTURA 

LOCAL: Auditório TV Câmara – Anexo I (antigo Es-
paço Cultural) 

HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública:

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA com as Comis-
sões Especiais da Crise Econômico-Financeira e sua 
respercussão na Indústria; no Comércio; no Sistema 
Financeiro e Mercados; e na Agricultura.

Convidados: 
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Sr. HENRIQUE CAMPOS MEIRELLES, Presidente do 
Banco Central do Brasil;

Sr. MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA, 
Diretor de Política Econômica do Banco Central do 
Brasil;

Sr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI, Diretor de Nor-
mas e Organização do Sistema Financeiro, do Banco 
Central do Brasil.

TEMA: Os reflexos da Crise Econômico-Financeira na 
economia nacional e medidas adotadas, e em gesta-
ção, para minimizar os seus efeitos.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

I – Deliberação dos requerimentos apresentados até 
as 14h da véspera da reunião; e 

II – Audiência pública com a presença dos Senhores 
Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, Diretor de Gover-
no do Banco do Brasil; Oduval Lobato Neto, Gerente 
Executivo de Gestão de Programas Governamentais 
do BASA; e José Sydrião de Alencar Júnior, Superin-
tendente do BNB.

Tema: Fundos Constitucionais

Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 23/09 Do Sr. Abelardo Lupion 
– que “solicita seja convocado o Senhor Carlos Minc, 
Ministro do Meio Ambiente, a comparecer a esta co-
missão para prestar esclarecimentos sobre declarações 
feitas em ato público que ofendem parlamentares da 
bancada ruralista do Congresso Nacional”. 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Auditório TV Câmara – Anexo I (antigo Es-
paço Cultural) 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA com as Comis-
sões Especiais da Crise Econômico-Financeira e sua 
respercussão na Indústria; no Comércio; no Sistema 
Financeiro e Mercados; e na Agricultura.

Convidados: 

Sr. HENRIQUE CAMPOS MEIRELLES, Presidente do 
Banco Central do Brasil;

Sr. MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA, Dire-
tor de Política Econômica do Banco Central do Brasil;

Sr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI, Diretor de Nor-
mas e Organização do Sistema Financeiro, do Banco 
Central do Brasil.

TEMA: Os reflexos da Crise Econômico-Financeira na 
economia nacional e medidas adotadas, e em gesta-
ção, para minimizar os seus efeitos.

REQUERIMENTOS:

nº 03/09, do Dep. Rodrigo Rocha Loures (Com.Esp – 
Crise – Comércio);

nº 02/09, do Dep. Moreira Mendes; nº 12/09, do Dep. 
Luiz Carreira e nº 16/09, da Dep. Perpétua Almeida 
(Com.Esp – Crise – Indústria);

nº 04/09, do Dep. João Magalhães; nº 15/09, do Dep. 
José Rocha e nº 22/09, do Dep. Humberto Souto (Com.
Esp – Crise – Sistema Financeiro e Mercados)

nº 05/09, do Dep. Cezar Silvestri (Com. Esp. – Crise 
– Agricultura)

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

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Auditório TV Câmara – Anexo I (antigo Es-
paço Cultural) 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA com as Comis-
sões Especiais da Crise Econômico-Financeira e sua 
respercussão na Indústria; no Comércio; no Sistema 
Financeiro e Mercados; e na Agricultura.

Convidados:

Sr. HENRIQUE CAMPOS MEIRELLES, Presidente do 
Banco Central do Brasil;

Sr. MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA, Dire-
tor de Política Econômica do Banco Central do Brasil;

Sr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI, Diretor de Nor-
mas e Organização do Sistema Financeiro, do Banco 
Central do Brasil.
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TEMA: Os reflexos da Crise Econômico-Financeira na 
economia nacional e medidas adotadas, e em gesta-
ção, para minimizar os seus efeitos.

Requerimentos que deram Origem à Audiência:

nº 03/09, do Dep. Rodrigo Rocha Loures (Com.Esp – 
Crise – Comércio);

nº 02/09, do Dep. Moreira Mendes; nº 12/09, do Dep. 
Luiz Carreira e nº 16/09, da Dep. Perpétua Almeida 
(Com.Esp – Crise – Indústria);

nº 04/09, do Dep. João Magalhães; nº 15/09, do Dep. 
José Rocha e nº 22/09, do Dep. Humberto Souto (Com.
Esp – Crise – Sistema Financeiro e Mercados)

nº 05/09, do Dep. Cezar Silvestri (Com. Esp. – Crise 
– Agricultura)

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 15 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30

Apreciação dos seguintes REQUERIMENTOS:

REQUERIMENTO Nº 5/09 Do Sr. Elizeu Aguiar – que 
“requer que sejam convidados representantes de ins-
tituições relacionadas ao setor automobilístico para 
participarem de audiência pública que tratará da redu-
ção do IPI e seus objetivos”. 

REQUERIMENTO Nº 6/09 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer seja realizada Sessão de Audiência Pú-
blica conjunta para discutir a atuação do segmento de 
cartão de crédito no país, sua concentração e custos, 
com os presidentes da VISANET, REDECARD, CADE 
e representante do Banco Central”. 

REQUERIMENTO Nº 7/09 Do Sr. Rodrigo Rocha Lou-
res – que “requer que seja convidado o Deputado SAN-
DRO MABEL para participar de audiência pública que 
tratará da Reforma Tributária diante da crise econômica 
no Comércio”. 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS

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

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Auditório TV Câmara – Anexo I (antigo Es-
paço Cultural) 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA com as Comis-
sões Especiais da Crise Econômico-Financeira e sua 
respercussão na Indústria; no Comércio; no Sistema 
Financeiro e Mercados; e na Agricultura.

Convidados: 

Sr. HENRIQUE CAMPOS MEIRELLES, Presidente do 
Banco Central do Brasil;

Sr. MÁRIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA, 
Diretor de Política Econômica do Banco Central do 
Brasil;

Sr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI, Diretor de Nor-
mas e Organização do Sistema Financeiro, do Banco 
Central do Brasil.

TEMA: Os reflexos da Crise Econômico-Financeira na 
economia nacional e medidas adotadas, e em gesta-
ção, para minimizar os seus efeitos.

REQUERIMENTOS:

nº 03/09, do Dep. Rodrigo Rocha Loures (Com.Esp – 
Crise – Comércio);

nº 02/09, do Dep. Moreira Mendes; nº 12/09, do Dep. 
Luiz Carreira e nº 16/09, da Dep. Perpétua Almeida 
(Com.Esp – Crise – Indústria);

nº 04/09, do Dep. João Magalhães; nº 15/09, do Dep. 
José Rocha e nº 22/09, do Dep. Humberto Souto (Com.
Esp – Crise – Sistema Financeiro e Mercados)

nº 05/09, do Dep. Cezar Silvestri (Com. Esp. – Crise 
– Agricultura)

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

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 

HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Convidados: 

Drª Luana Simões Pinheiro, Representante da Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres;
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Drª Fátima Rosa Naves de Oliveira Santos, Represen-
tante do Ministro do Trabalho e Emprego;

Drª Natália de Oliveira Fontoura, Diretoria de Estudos 
Sociais, Representante do IPEA; e

Profª Cecília Sardenberg, Presidente do Núcleo de 
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, da Univer-
sidade Federal da Bahia. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 2, Anexo II
HORÁRIO: 14h30

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 06/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009 crédito especial no 
valor total de R$ 43.549.795,00 (quarenta e três mi-
lhões, quinhentos e quarenta e nove mil e setecentos e 
noventa e cinco reais), em favor da Empresa Brasileira 
de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, para os 
fins que especifica”.
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ.
Foram apresentadas 5 emendas.
VOTO:Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissibilidade da emenda de nº 4 e pela 
rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 11/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de 
R$ 149.299.610,00 (cento e quarenta e nove milhões, 
duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e dez reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente”.
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 
Foram apresentadas 29 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto, com indica-
ção pela inadmissiblidade das emedas de nºs 4, 9 a 
19 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 12/2009-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Presidência da República e dos Ministérios 
dos Transportes e das Cidades, crédito suplementar no 
valor global de R$ 638.258.797,00 (seiscentos e trinta e 
oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecen-
tos e noventa e sete reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador LOBÃO FILHO. 

Foram apresentadas 169 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apresen-
tado, com indicação pela inadmissiblidade das emedas 
de nºs 19 a 21, 24, 27, 29, 30, 52, 56, 58, 65, 84, 134, 
136, 138, 141, 143, 148, 158, 161 e 163, pela aprova-
ção das emendas nºs 8, 9, 14, 15 , 49, 85, 95, 112 e 
152 e pela rejeição das demais.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 04/2009-CMO, dos Srs. Paulo 
Rubem Santiago e Cristovam Buarque, que “requer a 
realização de Audiência Pública Conjunta com a Co-
missão de Legislação Participativa com o propósito de 
debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2010”.

REQUERIMENTO Nº 05/2009-CMO, do Sr. Ricardo 
Barros, que “requer a realização de Audiência Pública 
para duscutir os reflexos das fiscalizações efetuadas 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU nas obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves na 
elevação dos custos desses projetos, nos atrasos na 
execução das obras públicas e como essas questões 
afetam o Custo Brasil”, convidando as seguintes auto-
ridades: Ubiratan Aguiar – Presidente do TCU; Nelson 
Jobim – Ministro de Estado da Defesa; Alfredo Pereira 
do Nascimento – Ministro de Estado dos Transportes; 
Geddel Vieira Lima – Ministro de Estado da Integração 
Nacional e Pedro Brito Nascimento – Secretário Espe-
cial de Portos da Presidência da República.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 DIAS) 

DECURSO: 1º dia
ÚLTIMO DIA: 12-6-09

PROJETO DE LEI Nº 07/2009-CN, que “dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Or-
çamentária de 2010 e dá outras providências.

RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
 PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 2-6-09: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
363/2009 
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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”.: 

PROJETO DE LEI Nº 3.654/2008 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 28 
minutos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do art. 38, combinado com o § 1º 
do art. 33, todos do Regimento Interno, esta Presi-
dência decide criar Comissão Externa destinada a 
acompanhar as investigações a respeito da quadri-
lha de neonazistas desarticulada no Estado do Rio 
do Grande do Sul, com células organizadas em São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina, e seus desdobra-
mentos, conforme requerimento aprovado do Sr. 
Marcelo Itagiba, designando os seguintes Deputa-
dos para compô-la:

• Marcelo Itagiba (PMDB/RJ) – Coor-
denador,

• Alexandre Silveira (PPS/MG),
• Carlos Sampaio (PSDB/SP),
• João Campos (PSDB/GO),
• Maria do Rosário (PT/RS), e
• Pompeo de Mattos (PDT/RS).

Brasília, 2 de junho de 2009. – Michel Temer, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

Publique-se. 
Em 2-6-09. – Michel Temer, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 7.598-A, DE 2006 
(Do Sr. Paes Landim)

Institui, no âmbito do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, o controle concentrado 
do alcance e do sentido de norma de di-
reito material ou processual do trabalho e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela rejeição (relator: Dep. 
Sebastião Bala Rocha).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Trata-se de proposição que intenta criar mais 
uma via processual trabalhista – a “ação direta decla-
ratória” de direito material e processual do trabalho –, 
cometendo ao Tribunal Superior do Trabalho – TST a 
respectiva competência, conforme regulamentação a 
ser procedida pelo próprio TST, em seu Regimento 
Interno.

Por meio desse instituto processual, o Nobre 
Signatário objetiva inverter a sistemática de unifor-
mização de jurisprudência, possibilitando ao TST a 
emissão de súmula especial “quanto ao alcance e ao 
sentido de determinada norma jurídica antes mesmo 
de as ações em curso na Justiça do Trabalho serem 
submetidas ao seu crivo pela via recursal.” Para tanto, 
até que seja proferida a decisão do TST nesse “con-
trole concentrado”, o Projeto estabelece que ficará 
suspenso o processo que estiver em curso no âmbito 
do Tribunal Regional. 

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das emendas ao Projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em vista de uma cidadania cada vez mais cons-
ciente e exigente, o grande desafio das sociedades 
pós-modernas é assegurar o exercício dos direitos 
sem que o Judiciário fique cada vez mais abarrotado 
de processos, o que inviabiliza a efetividade de direito. 
Nesse sentido, o pensamento mundial tem evoluído 
para uma reforma do Poder Judiciário voltada para 
uma concepção mais verdadeira dos conceitos de 
acessibilidade e de efetividade de justiça. 

Portanto, em prol da “real” possibilidade de exercí-
cio de direito (e não de restrição de acesso ao Judiciá-
rio), os sistemas jurídicos necessitam estar aparelhados 
com instrumentos processuais capazes de possibilitar 
a defesa desses direitos: novas formas de Ação para 
a defesa coletiva de direitos (mesmo individuais), por 
exemplo, encontram campo fértil na Justiça do Trabalho 
e evitariam milhares de processos repetitivos, princi-
palmente no caso de empresas que são verdadeiras 
“clientes” nessa Justiça. 

Na contra-mão da história, todavia, muitas vezes 
tenta-se resolver o problema da sobrecarga do Judi-
ciário por vias transversas, desconstruindo o Direito, 
a exemplo de medidas que propugnam a supressão 
de direitos trabalhistas (se não há direito, não há o 
que reclamar); o estabelecimento do efeito de “coisa 
julgada” a procedimentos administrativos impostos às 
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partes fora do Judiciário e a atribuição de eficácia de 
quitação para verba não especificada em recibo. 

Da mesma forma, o Projeto em apreço também 
intenta solucionar de forma equivocada o problema da 
sobrecarga de ações judiciais, com a diferença que, em 
vez de um esvaziamento da busca pelo pronunciamen-
to judicial, tenta-se cometer a um órgão do Judiciário 
Trabalhista um “super(ior) pronunciamento”, atribuin-
do-lhe um “super(ior) Poder”, segundo concepção que 
não se coaduna com os princípios democráticos que 
informam um Estado de Direito.

Com efeito, o que se propõe no Projeto, pratica-
mente, é que o TST estabeleça a redação final da lei, 
isto é, o TST seria uma segunda Casa legislativa, mais 
uma câmara revisora, com o agravante de pertencer a 
outro Poder. Assim, o TST não estaria apenas dizendo 
que a lei não é lei. Na verdade, esse Tribunal Supe-
rior teria muito mais que o poder do próprio Supremo 
Tribunal Federal – STF, o qual declara a constitucio-
nalidade de uma lei, porém, em princípio não a altera 
(apenas para salvá-la, no caso de inconstitucionalida-
de sanável, é que se adota a técnica da interpretação 
segundo a Constituição). 

Por outro lado, ao contrário do argumentado em 
sua justificação, o Projeto não se presta ao combate 
da insegurança jurídica, e isso porque:

a) já existe no direito processual a medi-
da adequada – o incidente de uniformização 
de jurisprudência, matéria prevista nos Arts. 
476 a 479 do Código de Processo Civil – CPC, 
subsidiariamente aplicáveis pela Justiça do 
Trabalho; e

b) o TST já emite súmulas para uniformi-
zação de jurisprudências, mas isso não impede 
que continuem sendo proferidas decisões diver-
gentes, mesmo posteriores ao direito sumula-
do: afora o fato de as súmulas não possuírem 
o efeito vinculante (o que é correto sob o ponto 
de vista constitucional, inclusive), o direito não 
é uma ciência exata. Assim, conforme pressu-
postos fáticos e probatórios que se desenham 
em cada caso concreto, há sempre a possi-
bilidade de se discutir, em um contencioso, a 
correta aplicabilidade de determinado direito 
– sumulado ou não. Aliás, é exatamente pelo 
debate do direito nos casos concretos, envol-
vendo as mesmas circunstâncias fáticas, que 
se reduz a possibilidade de novas controvérsias 
sobre a aplicação daquele direito, restringindo, 
até por decorrência de lógica, a possibilidade 
de decisões divergentes sobre a mesma ma-
téria. Vale dizer: é muito maior a segurança 
jurídica decorrente dessa atual sistemática 

para a emissão de súmulas – que represen-
tam, após repetição de diversos julgamentos, 
o entendimento final do Tribunal sobre um di-
reito aplicável em sua concretude – do que a 
segurança e uniformidade de julgamentos que 
se pretende obter com a emissão de súmulas 
“prévias” sobre um direito em tese. 

O objetivo afinal declarado no Projeto é o de res-
tringir a possibilidade recursal ao TST, impedindo-se 
que sejam proferidas decisões conflitantes, daí evitan-
do-se a multiplicação de Recursos de Revista. Mas a 
medida tentada, como demonstrado, não impede que 
os Tribunais Regionais profiram decisões divergentes, 
passíveis de Revista pelo TST. 

Ao que nos parece, o que o Projeto pretende, na 
verdade, é uma redução de seu papel como instância 
recursal e uma ampliação de seu status como instân-
cia extraordinária, quiçá aproximando-se, em termos 
de jurisdição especializada do Trabalho, às funções do 
Supremo Tribunal Federal – STF. Essa impressão não 
é causada apenas porque a medida não tem o mérito 
de obter a segurança jurídica declarada na justificação 
do Projeto. Corroboram essa percepção: 

a defesa, pelo já aposentado Ministro 
Ronaldo José Lopes Leal, do “controle con-
centrado do alcance e do sentido da norma 
trabalhista, que poderá ser proposto pelos 
mesmos entes legitimados para a ADIn, re-
sultando da decisão uma súmula sem caráter 
vinculativo, mas estabelecida cinco ou seis 
anos antes da súmula tradicional” – negrita-
mos (Disponível em http://www.amb.com.br/
portal/?secao=discurso_ronaldo_tst); e 

a manifestação do Ministro Vantuil Ab-
dala, segundo o qual o TST, como instância 
superior (acima do duplo grau de jurisdição), 
destina-se, acima de tudo, em primeiro plano, 
à proteção do direito objetivo, à regularidade 
da aplicação da norma jurídica e à uniformi-
zação da jurisprudência, e “não à justiça do 
caso concreto”, ou à tutela do direito subjeti-
vo (conforme obra citada por Carlos Henrique 
Bezerra Leite, em seu “Curso de Direito Pro-
cessual do Trabalho”, 3ª ed., São Paulo : Ltr, 
2005, pág. 585). 

Todavia, com o máximo respeito, ousamos dis-
cordar: não vemos como o direito possa encerrar um 
fim em si mesmo, aliás, mais do que isso, a proteção 
do direito objetivo apenas deve subsistir enquanto ser-
vir, acima de tudo, à aplicação da justiça, à tutela dos 
direitos subjetivos. 
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É bem verdade que o duplo grau de jurisdição já 
estaria cumprido no âmbito dos Tribunais Regionais do 
Trabalho. Mas, de qualquer modo, sem que se perca de 
vista, inclusive, a sensível ampliação de competência 
da Justiça do Trabalho por força da Emenda 45, entre 
as Varas e as Turmas dos Tribunais Regionais do Tra-
balho, diferentemente da Justiça comum, não há di-
visão de competência em razão da matéria: todos os 
órgãos julgam, por exemplo, desde ações sobre horas 
extras e falta de anotação em carteira profissional até 
questões ligadas a stock options; julgam desde lides 
sobre justa causa por simples abandono de emprego 
até questões de assédio moral ou de outras circuns-
tâncias tipificadas como crime. Enfim, como não existe 
uma especialização de matérias para apreciação das 
lides nos órgãos de primeira e de segunda instância 
na Justiça do Trabalho, muitas causas mais comple-
xas são apreciadas sem a preocupação com a acui-
dade necessária e exigível à aplicação de justiça, até 
pela certeza de tratar-se de matéria que será revista 
pelo TST. 

Portanto essa instância extraordinária – o TST 
– acaba mesmo sendo uma instância para bem cum-
prir a finalidade do duplo grau de jurisdição, comba-
tendo-se eventuais arbitrariedades e ilegalidades e 
assegurando-se aos jurisdicionados maior excelência 
dos julgamentos. Daí por que, com o máximo de res-
peito pelas opiniões divergentes, não vemos o papel 
do TST de uniformizar a jurisprudência como sendo 
uma missão isolada, mas como conseqüência natural 
de sua competência recursal (de revisar) e, ao assim 
proceder, guardar a legislação federal, no âmbito do 
Direito do Trabalho.

Não há mesmo equivalência entre a função decla-
ratória de constitucionalidade, cometida ao STF, como 
guardião da Constituição Federal, e uma pretensa fun-
ção declaratória de lei, a ser cometida ao TST, ainda 
que este represente uma instância extraordinária no 
âmbito da Justiça do Trabalho e, como tal, seja o guar-
dião da legislação federal trabalhista, a ser aplicada de 
forma única em todo o território nacional.

Na estrutura orgânico-funcional do Poder Judi-
ciário estabelecida pela Constituição Federal, o STF 
não é um Tribunal Superior, está acima dos Tribunais 
Superiores, com a missão magna de velar pela supre-
macia da Constituição: a vontade de qualquer Poder, 
o império de qualquer fato e circunstância não podem 
prevalecer sobre a Constituição, mas submeter-se à Lei 
Maior (a Constituição Federal), que é a garantia maior 
da defesa da liberdade e dos direitos subjetivos. 

Essa democrática missão institucional do STF 
não pode ser confundida, no caso, com a função dos 
Tribunais Superiores, como guardiães do direito fe-

deral – no caso do TST, o direito federal trabalhista e, 
na hipótese do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o 
direito federal comum. Nessa atribuição dos Tribunais 
Superiores de manter a autoridade, a integridade e 
a uniformidade do direito federal não há “ilegalidade” 
de lei a ser declarada em face de outra lei – uma lei 
ordinária pode perfeitamente prevalecer sobre outra 
lei ordinária em dada situação e, em outra, ocorrer o 
inverso. A responsabilidade dos Tribunais Superiores 
por manter a integridade e uniformidade do direito fe-
deral implica dirimir um contencioso com a prevalência 
da “palavra final” sobre a dos Tribunais de hierarquia 
inferior, em face da posição que cada qual ocupa na 
pirâmide hierárquica da estrutura orgânico-funcional 
posta pela Constituição, segundo os princípios que 
informam a democracia em um Estado de Direito. 

O TST, segundo essa democrática concepção 
constitucional, situa-se no ápice da pirâmide que com-
põe a estrutura orgânico-funcional da Justiça do Tra-
balho. Nesse contexto, tem competência: 

originária, estabelecida com base na ló-
gica que informa uma estrutura funcional hie-
rarquizada;

recursal, com a missão de revisar e, ao 
assim proceder, uniformizar os julgados profe-
ridos pelas instâncias inferiores (pressupondo, 
pois, atividade posterior à existência de julga-
dos, e não um pronunciamento anterior).

Em ambos os casos, o poder jurisdicional é ti-
picamente exercido: o próprio órgão superior “diz o 
direito” para ele mesmo aplicá-lo a um caso concreto, 
seja nas hipóteses de sua competência originária (em 
que os outros magistrados não têm competência para 
manifestar-se), seja nas de sua competência recursal 
(revendo decisões para anulá-las ou reformá-las). 

Na situação do presente Projeto de Lei, com o 
estabelecimento da “ação declaratória da lei” a fun-
ção judicante desse órgão ficaria distorcida pela nova 
atribuição, que, na verdade, implicaria supressão de 
instância ou, quando menos, transformaria as Varas e 
os Tribunais Regionais em meras “jurisdições de carim-
bo”, desnecessárias, portanto. Mais do que isso, vale 
repetir: o TST passaria a ter uma espécie de função 
legislativa para os demais magistrados das instâncias 
inferiores, estabelecendo (ditando) a forma como seus 
Pares devem entender determinada lei. 

Há uma diferença sensível entre esta postura e o 
papel de uniformizar jurisprudências divergentes, função 
que sempre há de ser considerada em conformidade 
com os postulados do Estado Democrático de Direito. 
Nesse sentido, nem mesmo o STJ, também guardião 
de direito federal, responsável pela integridade e uni-
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formidade da interpretação do direito federal comum, 
tem a atribuição aqui proposta no âmbito do direito 
laboral para o TST. 

Portanto, no contexto político e normativo consti-
tucional de nosso país, tem inteira pertinência a função 
declaratória de constitucionalidade, cometida ao STF, 
mas não faz qualquer sentido uma função declaratória 
da lei a ser cometida a um Tribunal Superior, confor-
me pretende o Projeto: atribuir ao TST a competência 
para “declarar seu posicionamento, em tese, quanto 
ao alcance e ao sentido de determinada norma jurídi-
ca antes mesmo de as ações em curso na Justiça do 
Trabalho serem submetidas ao seu crivo pela via recur-
sal.” (Realces nossos). Afinal, os Tribunais Superiores 
não são órgãos consultivos, mas judicantes. E, como 
Cortes integrantes de um dos pilares do regime demo-
crático – o Poder Judiciário –, não constituem órgãos 
absolutistas para “ditar” o pensamento a ser reprodu-
zido pelos demais magistrados, mitigando-lhes suas 
naturais funções judicantes – o poder-dever de “dizer 
o direito”, aplicando-o ao caso concreto, segundo a 
convicção do próprio julgador e não com a convicção 
imposta por um terceiro (o TST, no caso). 

Por outro lado, essa pretensão de restringir o 
acesso ao Judiciário por meio de inversão na sistemáti-
ca de uniformização jurisprudencial – que, de posterior 
às decisões divergentes, passaria a ser anterior – é um 
paradoxo com o próprio instituto processual, a começar 
pelo vocábulo: se ainda não existe julgado, sequer existe 
divergência e, sem conflito de teses jurídicas, não há 
nada para uniformizar. Assim, a uniformização de juris-
prudência pressupõe mesmo uma atividade posterior 
aos julgamentos emitidos pelas instâncias inferiores. 
Do contrário, não se trata mesmo de uniformização de 
julgados, mas, conforme mencionado, ainda sob esse 
prisma, trata-se de uma espécie de função legislativa 
para os demais magistrados das instâncias inferiores, 
estabelecendo (ditando) a forma como seus Pares de-
vem entender determinada lei. 

Finalmente, o Projeto contém um outro paradoxo: 
pretende desafogar a máquina judiciária abarrotada de 
ações, mas cria mais uma via processual trabalhista, 
implicando maior demora na entrega da prestação 
jurisdicional. O retardo processual para as partes liti-
gantes é mais objetivo, evidenciado com o efeito sus-
pensivo do processo até o julgamento da “ação direta 
declaratória da lei” pelo TST, conforme texto do Projeto. 
Mas a maior lentidão da Justiça do Trabalho também 
seria sentida pela sociedade em geral, pois essa nova 
competência cometida ao TST passaria a constituir 
mais um encargo processual para esse Tribunal, já 
abarrotado de processos, e mais uma via a ser per-
corrida na Justiça do Trabalho, quando já se questiona 

a quantidade de tantas. Afinal, essa via para emissão 
de súmula prévia não iria evitar, como dissemos, que 
continuassem sendo percorridos todos os caminhos 
já passíveis de serem perseguidos. 

Em suma, a solução proposta pelo Projeto:

inviabiliza a salutar oxigenação jurispru-
dencial, engessa e empobrece as discussões ju-
rídicas, das quais resultam grandes contribuições 
para o direito, seja aplicado, seja legislado; e

estabelece função jurisdicional segundo 
concepção que não se coaduna com os prin-
cípios democráticos que informam um Estado 
de Direito, tendo em vista que:

impõe limites ao poder-dever de “dizer o 
direito”, mitigando a função natural de magis-
trados não integrantes do órgão de cúpula da 
Justiça do Trabalho (o TST); e

estende o processo legislativo para o Po-
der Judiciário, ao criar uma segunda “instância 
revisora”, cometendo ao TST a atribuição de 
estabelecer o verdadeiro texto da redação final” 
da matéria, tendo em vista que suas decisões 
têm eficácia erga omnes. 

Ainda que a medida tenha sido pensada para 
diminuir a sobrecarga de processos que chega ao 
TST e, com isso, promover maior celeridade na solu-
ção de processos tramitando na Justiça do Trabalho, 
essa questão não é enfrentada pelo Projeto de forma 
adequada e eficaz.

Portanto somos pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 7.598/2006.

Sala da Comissão, 26 de março de 2008. – Depu-
tado Sebastião Bala Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 7.598/06 
nos termos do parecer do relator, Deputado Sebas-
tião Bala Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 1.106-A, DE 2007 
(Do Sr. Alexandre Silveira)

Altera o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, Lei nº 8.069 , de 13 de Julho de 1990; 
tendo parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação, com subs-
titutivo (relator: Dep. Geraldo Thadeu).

Despacho: Às Comissões de 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 Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

Trata o presente Projeto de Lei de obrigar “o mé-
dico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, a comunicar por escrito e sob sigilo, no prazo 
de quarenta e oito horas à autoridade policial e ao Minis-
tério Público qualquer caso de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente”; aumentando o valor 
da multa pelo descumprimento e, ainda, se houver a 
comunicação do infrator à autoridade competente para 
a aplicação da multa, a diminuição desta.

Alega, em síntese, que:

“...As disposições completadas no art. 
245 do ECA não são claras no que se refere 
ao órgão que deva ser feita a comunicação. É 
necessário nominar as autoridades e tratar a 
matéria sob sigilo, com o intuito de proteger 
a vítima contra situações constrangedoras e 
tornar mais factível as providências de apura-
ção da violência. A publicidade pode ensejar 
que o infrator desapareça ou torne mais difícil 
a colheita de provas.

Tendo em vista a urgência da comuni-
cação às autoridades, cujo atraso pode re-
presentar a diferença que ocasione sucesso 
ou não nas investigações e para melhor pro-
teção da vítima, aumentamos as penas, es-
tabelecendo gravames em caso de atraso ou 
reincidência...”

A esta Comissão compete analisar o mérito da 
proposta, sendo a apreciação conclusiva (art. 24, II do 
Regimento Interno).

No prazo, não foram apresentadas emendas.
É o Relatório.

II – Voto do Relator

A proposta sob comento merece encômios.
As crianças e adolescentes são agredidas diu-

turnamente e submetidas a maus-tratos sem que as 
autoridades competentes sejam notificadas para que 
tomem as providências cabíveis, coibindo esta práti-
ca ominosa. 

As crianças e os adolescentes são vítimas da 
truculência de adultos covardes que os agridem com 
a consciência de que não poderão revidar, pois não 
têm como legitimamente defender-se diante da força 
que os massacra.

Todavia o ilustre Autor da Proposição deixou de 
acabar com a deficiência do Estatuto ao não modificar 
o valor da multa a ser aplicada em caso de descum-
primento do mandamento legal. 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente – passou a viger 90 dias 
após a publicação, prevendo para a infração do art. 245 
a multa de três a vinte salários de referência. 

Ocorre, porém, que, quando da promulgação do 
Estatuto, já vigorava a Lei nº 7.789, de 3.7.1989, cujo 
art. 5º dispõe, “a partir da publicação desta Lei, deixa 
de existir o Salário Mínimo de Referência e o Piso Na-
cional de Salário, vigorando apenas o mínimo”.

Ora, se o salário de referência foi extinto antes 
de o Estatuto passar a vigorar e se este o adota para 
as sanções pelas infrações cometidas, não se deve 
estabelecer multa com base em índice extinto nem 
mesmo baseá-la em salário mínimo, porque vedado 
constitucionalmente.

A técnica legislativa merece pequenos reparos, 
mas isto somente pode ser feito pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.106, de 2007, com a emenda em 
anexo.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. – Depu-
tado Geraldo Thadeu, Relator.

EMENDA

Art. 1º Dê-se ao artigo 1º do projeto, quando faz 
referência à multa prevista no artigo 245 da Lei 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – a seguinte redação:

“Art. 245 ................................................
Pena – multa de R$ 200,00 (duzentos 

reais) a R$3.000,00 (três mil reais), aplicando-
se o dobro em caso de reincidência.

Parágrafo único.”
Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. – Depu-

tado Geraldo Thadeu, Relator.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Apresentamos a esta Comissão de Seguridade 
Social e Família nosso parecer ao Projeto de Lei n.º 
1.106, de 2007, favorável a sua aprovação, nos termos 
de emenda que apresentamos.

Verificamos, todavia, que, conforme profunda dis-
cussão, e após acolhida do voto em separado da ilustre 
Deputada Rita Camata, por este Relator, verificamos 
que a proposta não merece acolhida nos termos em 
que fora apresentada.

Assim, adotando as considerações expendidas 
pela ilustre, temos que “as modificações propostas 
para o caput do art. 245 do ECA, apesar de bem in-
tencionadas não favorecem, e muito menos agilizam 
o trâmite desse tipo de ocorrência porque:

a) A necessidade de comunicado por 
escrito e sob sigilo, e a determinação de pra-
zo fixo (48 horas) para a denúncia criam uma 
burocracia dispensável, já que hoje o agente 
público comunica a ocorrência ao Conselho 
Tutelar ou autoridade policial imediatamente, 
até por telefone. Em se confirmando a ocor-
rência de maus tratos, o devido processo é 
instaurado, aí sim tramita sob sigilo conforme 
a legislação civil e penal, e o agente público 
denunciante é automaticamente arrolado como 
testemunha. A exigência de preservação da 
imagem e identidade da criança já está pre-
vista e complementada pelos arts. 17 e 18 do 
Estatuto;

b) Definir a autoridade policial e o Mi-
nistério Público como as autoridades compe-
tentes para receber o comunicado de ocor-
rência de maus tratos é desrespeitar os arts. 
131, 138, 146, 147 e 148, inciso VI, do pró-
prio Estatuto, que já definem a autoridade 
competente, e como é determinada a com-
petência. Além disso, essa função deve ser 
exercida na forma da Lei de Organização 
Judiciária local;

c) A proposta de reduzir a multa em até 
um terço se o infrator fizer a comunicação 
antes da notificação da autoridade compe-
tente contradiz inclusive com a iniciativa do 
Projeto de se aumentar a pena em caso de 
omissão do agente público em comunicar a 
ocorrência.”

Assim, nosso voto é pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 1.106/2007, na forma do Substitutivo em 
anexo. 

Sala da Comissão, 14 de julho de 2008. – Depu-
tado Geraldo Thadeu, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 1.106, DE 2007

Altera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8.069 De 13 De Julho De 
1990.

Art. 1º Esta lei altera a multa prevista no artigo 
245 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Art. 2º O artigo 245 da Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 245 ................................................
Pena – multa de R$ 200,00 (duzentos re-

ais) a R$3.000,00 (três mil reais), aplicando-se 
o dobro em caso de reincidência.” (NR)

Sala da Comissão, 14 de julho de 2008. – Depu-
tado Geraldo Thadeu, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, com substitutivo o Projeto de Lei nº 1.106/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Geraldo 
Thadeu, com complementação de voto.

A Deputada Rita Camata apresentou voto em 
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: El-
cione Barbalho – Presidente, Fátima Pelaes, Eduardo 
Barbosa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio 
Casagrande, Aline Corrêa, Andre Zacharow, Angela 
Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Fa-
ria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, 
Fernando Coruja, Geraldo Resende, Germano Bonow, 
Jô Moraes, Jofran Frejat, José Carlos Vieira, Lael Va-
rella, Luiz Bassuma, Manato, Maurício Trindade, Milton 
Vieira, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Ro-
berto Alves, Saraiva Felipe, Geraldo Thadeu, Jorginho 
Maluly, Roberto Britto e Valtenir Pereira.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tada Elcione Barbalho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA  
RITA CAMATA

I – Relatório

O objetivo do Projeto de Lei em análise, segundo 
o autor, é fortalecer o combate à violência praticada 
contra crianças e adolescentes, nas suas mais diver-
sas formas. 

A proposição altera o art. 245 da Lei nº 8.069, de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para in-
cluir a necessidade da comunicação por escrito e sob 
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sigilo, com prazo de quarenta e oito horas, por parte de 
médico professor ou responsável por estabelecimento 
de atenção à saúde, ensino fundamental, pré-escola 
ou creche, em caso de suspeita ou confirmação de 
maus tratos contra criança ou adolescente. Além disso, 
aumenta-se o valor da multa por esse tipo de infração 
administrativa, podendo essa ser reduzida em um terço 
se a denúncia for feita antes “da notificação da autori-
dade competente para aplicação da multa...”. 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas e cabe a esta Comissão de Seguridade So-
cial e Família analisar o mérito da matéria, nos termos 
do artigo 24, inciso II do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

É o Relatório.

II – Voto

Consideramos louvável a preocupação do autor 
do Projeto de Lei, bem como a visão do nobre Relator 
de aprovar a matéria com o sincero propósito de res-
guardar o direito de meninos e meninas a uma vida 
digna e sem violência.

No entanto, para analisarmos a matéria com a 
importância devida, cabe considerar o seguinte:

1º) O art. 245 do Estatuto faz parte do rol 
de dispositivos que tratam de crimes e infra-
ções administrativas, cometidas por agentes 
públicos, relativas a ações ou omissões quanto 
a desrespeito ao direitos legais de crianças e 
adolescentes, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO 
NA LEGISLAÇÃO PENAL (art. 225). 

2º) As medidas de atendimento; de pro-
teção; do acesso à justiça, entre outras, estão 
dispostas em outros artigos da Lei (86 a 94; 
98 a 102; 141 a 144, etc.)

3º) O Conselho Tutelar é o órgão per-
manente encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos de crianças e 
adolescentes definidos na Lei (art. 131);

4º) A autoridade competente da qual trata 
a lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou 
outro que exerça essa função na forma da Lei 
de Organização Judiciária local, como define 
o art. 146 do Estatuto, e essa competência é 
determinada no art. 147 a partir de situações 
específicas, lembrando que essa competên-
cia também é válida para o Conselho Tutelar, 
conforme prevê o art. 138, e suas decisões só 
podem ser revistas pela autoridade judiciária a 
pedido de quem tenha legítimo interesse. Por-
tanto, não procede a justificativa do autor de 
que as disposições do art. 245 não são claras, 

posto que resultam do que já foi determinado 
em artigos anteriores.

“Art. 147. A competência será determi-
nada:

I – pelo domicílio dos pais ou respon-
sável;

II – pelo lugar onde se encontre a crian-
ça ou adolescente, à falta dos pais ou res-
ponsável.

§ 1º Nos casos de ato infracional, será 
competente a autoridade do lugar da ação ou 
omissão, observadas as regras de conexão, 
continência e prevenção.

§ 2º A execução das medidas poderá ser 
delegada à autoridade competente da residên-
cia dos pais ou responsável, ou do local onde 
sediar-se a entidade que abrigar a criança ou 
adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida atra-
vés de transmissão simultânea de rádio ou te-
levisão, que atinja mais de uma comarca, será 
competente, para aplicação da penalidade, a 
autoridade judiciária do local da sede estadual 
da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia 
para todas as transmissoras ou retransmisso-
ras do respectivo Estado.”

O art. 17 do Estatuto, que garante “invio-
labilidade da integridade física, psíquica e mo-
ral da criança e do adolescente, abrangendo 
a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais” é suficientemente 
claro e diz respeito a todas as situações que 
envolvam crianças e adolescentes, sejam ví-
timas ou autores de atos infracionais, e seu 
complemento está no art. 18, que diz ser “de-
ver de todos velar pela dignidade da criança e 
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor”.

Feitas essas considerações, entendemos que as 
modificações propostas para o caput do art. 245 do 
ECA, apesar de bem intencionadas não favorecem, 
e muito menos agilizam o trâmite desse tipo de ocor-
rência porque:

A necessidade de comunicado por escrito e sob 
sigilo, e a determinação de prazo fixo (48 horas) para 
a denúncia criam uma burocracia dispensável, já que 
hoje o agente público comunica a ocorrência ao Con-
selho Tutelar ou autoridade policial imediatamente, 
até por telefone. Em se confirmando a ocorrência de 
maus tratos, o devido processo é instaurado, aí sim 
tramita sob sigilo conforme a legislação civil e penal, 
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e o agente público denunciante é automaticamente ar-
rolado como testemunha. A exigência de preservação 
da imagem e identidade da criança já está prevista e 
complementada pelos arts. 17 e 18 do Estatuto;

Definir a autoridade policial e o Ministério Público 
como as autoridades competentes para receber o co-
municado de ocorrência de maus tratos é desrespeitar 
os arts. 131, 138, 146, 147 e 148, inciso VI, do próprio 
Estatuto, que já definem a autoridade competente, e 
como é determinada a competência. Além disso, essa 
função deve ser exercida na forma da Lei de Organi-
zação Judiciária local;

A proposta de reduzir a multa em até um terço 
se o infrator fizer a comunicação antes da notificação 
da autoridade competente contradiz inclusive com a 
iniciativa do Projeto de se aumentar a pena em caso 
de omissão do agente público em comunicar a ocor-
rência.

Desta forma manifestamo-nos pela rejeição da 
alteração proposta pelo PL nº 1.106/2007 ao texto do 
caput do art. 245, e da inserção de parágrafo único ao 
citado artigo da Lei nº 8.069/1990, e pela aprovação 
da emenda do relator quanto à pena a ser aplicada ao 
agente público autor da infração administrativa, atuali-
zando os valores nos termos da Lei nº 7.789/1989, que 
dispõe sobre o fim do Salário Mínimo de Referência. 

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2007. – 
Deputada Rita Camata, PMDB – ES.

PROJETO DE LEI Nº 1.286-A, DE 2007 
(Do Sr. Barbosa Neto)

Dispõe sobre sinalização no trans-
porte ferroviário de cargas e passageiros; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela rejeição (relator: DEP. 
CARLOS SANTANA).

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

O projeto de lei sob análise, de autoria do ilustre 
Deputado Barbosa Neto, tem por objetivo regulamentar 
a sinalização das locomotivas e vagões do transporte 
ferroviário de cargas e passageiros, obrigando a pin-
tura ou o uso de película refletiva em toda a extensão 
lateral das composições férreas.

A proposição ainda estabelece multa de cento 
e trinta reais por locomotiva ou vagão que não cum-
prirem as regras de sinalização previstas, a qual será 
cobrada em dobro, em caso de reincidência. Por fim, 
estabelece o prazo de cento e oitenta dias para a vi-
gência da lei que se originar do projeto, contados após 
a data da publicação.

Na justificação, o autor relata a existência de gran-
de número de cruzamentos em nível de vias férreas e 
rodovias, locais onde ocorrem grande quantidade de 
acidentes graves, muitos dos quais ocasionados pela 
combinação entre falta de sinalização das composições 
ferroviárias e condições adversas de visibilidade, como 
período noturno, chuva e neblina.

Assim sendo, entende que a instalação de sina-
lização refletiva nas laterais das locomotivas e dos va-
gões possibilitará antecipar e aumentar a visibilidade 
das composições ferroviárias, proporcionando mais 
tempo aos condutores de veículos para a parada ou 
desvio da rota de colisão.

Nos termos do art. 32, inciso XX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta Co-
missão de Viação e Transportes manifestar-se sobre o 
mérito da proposição. Na seqüência, a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania deverá decidir 
sobre sua constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das, nesta Comissão, emendas ao projeto.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

É louvável a intenção do autor da proposta, espe-
cialmente quando pretende melhorar a sinalização das 
composições férreas, bem como promover a implanta-
ção de ações que proporcionem maior segurança nas 
passagens de nível. Para tanto, propõe a obrigatorie-
dade de aposição de uma faixa refletiva nas laterais 
das locomotivas e vagões ferroviários.

Segundo dados da Associação Nacional de Trans-
portadores Ferroviários e da Pesquisa Ferroviária 2006, 
realizada pela Confederação Nacional do Transporte, 
existem no Brasil 12.400 passagens de nível, distribu-
ídas nos quase 28 mil quilômetros de ferrovias. Des-
sas, mais de 2.500 são classificadas como críticas, 
considerando-se critérios como segurança, localiza-
ção, interferência no tráfego urbano de veículos, ris-
co ao trânsito de pessoas, sinalização deficiente ou 
inadequada e avaliação de estatísticas de acidentes 
ocorridos no local.

A par desses dados, podemos facilmente perceber 
que os principais problemas causadores de acidentes 
envolvendo composições férreas não estão relaciona-
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dos à falta de visibilidade dos trens mas, sim, aos pro-
blemas de sinalização e de funcionamento adequado 
dos equipamentos das passagens de nível.

Até pelo seu tamanho, barulho e iluminação fron-
tal, não é difícil supor que os comboios ferroviários cha-
mem muito mais a atenção de condutores e pedestres 
do que os próprios automóveis e caminhões.

Outros aspectos que devem ser abordados são 
as diferenças de configuração, tamanho e forma entre 
os vários tipos de vagões ferroviários, o que impediria 
a aposição de uma faixa refletiva padronizada como 
pretende o projeto de lei sob análise.

Entretanto, caso fosse apenas esse o problema 
da proposta, poderíamos, até mesmo, buscar um ajus-
te por meio de emenda ou substitutivo. Não o fazemos 
porque entendemos que realmente não é a sinalização 
lateral contínua das composições férreas que irá evitar 
acidentes envolvendo trens e automóveis, e por estar-
mos convencidos de que a conservação, sinalização e 
modernização das passagens de nível é que poderão 
contribuir para evitar tais ocorrências.

Pelo exposto, em que pese a intenção do autor 
proposta, nosso voto é pela REJEIÇÃO, quanto ao 
mérito, do Projeto de Lei nº 1.286, de 2007.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Carlos Santana, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 1.286/2007, nos termos do parecer do relator, De-
putado Carlos Santana.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.592-A, DE 2007 
(Do Sr. Djalma Berger)

Inclui o § 6º no art. 405 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, 
estipulando condição especial de trabalho 
para o menor aprendiz que houver con-

cluído o curso de aprendizagem corres-
pondente; tendo parecer da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela rejeição (relatora: DEP. GORETE 
PEREIRA).

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

Com a presente iniciativa, o llustre Signatário pre-
tende possibilitar o trabalho sob condições perigosas 
e insalubres de menor aprendiz que tenha concluído 
o curso técnico de formação profissional.

Argumenta o Nobre proponente que “visa corri-
gir uma distorção que se observa na legislação traba-
lhista”. E isso porque “muitas dessas atividades, das 
quais são oferecidos os cursos profissionalizantes, são 
consideradas ‘perigosas’ ou ‘insalubres’ pela legislação 
trabalhista, razão pela qual é proibido seu exercício 
por menores de 18 (dezoito) anos. (...) Diante desse 
impedimento legislativo, muitos menores se especia-
lizam na profissão em que estudaram na condição 
de aprendizes, sendo que, quando da conclusão do 
curso técnico profissional correspondente, acabam 
impedidos de exercer a atividade profissionalmente, 
posto que ainda não atingiram a idade mínima neces-
sária para tal.” 

Vencido o prazo regimental, não foram apresen-
tadas Emendas.

É o relatório. 

II – Voto do Relatora

Com a devida vênia do Ilustre Proponente, enten-
demos que o Projeto não merece prosperar. 

O Projeto não estipula, como declara a ementa, 
“condição especial de trabalho para o menor aprendiz 
que houver concluído o curso de aprendizagem corres-
pondente”. Ao contrário, autoriza o trabalho sob condi-
ções especiais, quais sejam: perigosas e insalubres.

Não há na legislação trabalhista qualquer distor-
ção – mas coerência –, quanto a esta proibição, que é 
constitucional, conforme estabelece o inciso XXXIII do 
Art. 7º da CF. A proteção à criança e à adolescência 
– o que inclui a saúde – é mais do que um direito do 
trabalhador, trata-se mesmo de um dever do Estado.

Por outro lado, também não é a legislação tra-
balhista (ou o Direito do Trabalho, mais propriamente) 
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que considera determinada atividade ou local insalubre 
ou perigoso. Tratando-se de matéria de Segurança e 
Medicina do Trabalho, é o Ministério do Trabalho e Em-
prego que, por meio de seu órgão técnico competente, 
constata as condições e o grau de risco das ativida-
des. Atualmente, é a Portaria 20, de 13 de setembro 
de 2001, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que 
estabelece o quadro descritivo dos locais e serviços 
considerados perigosos ou insalubres para menores 
de 18 anos.

A melhor capacitação do trabalhador é sempre 
desejável para o exercício de qualquer atividade, não 
apenas para aquelas sob condições prejudiciais à sua 
saúde. Contudo essa melhoria de capacidade técnica, 
por meio de formação teórica, até pode afastar ou mi-
nimizar hipóteses de imperícia, de imprudência e de 
negligência – inerentes ao trabalhador – mas não reti-
ra a insalubridade ou a periculosidade – inerentes aos 
agentes agressivos e fatores de risco – de determina-
do local ou atividade. Nem mesmo os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI’s), estes sim inerentes às 
condições e fatores de risco, garantem a descaracte-
rização da periculosidade ou da insalubridade: muitas 
vezes apenas concorrem para diminuir os graus de 
riscos e de exposição. 

Finalmente, o Projeto também revela-se impró-
prio, técnica e juridicamente, quando pretende asse-
gurar contrato de aprendizagem para os menores que 
“se especializam na profissão em que estudaram na 
condição de aprendizes”.

Ora, qualquer estudante, nesta condição, é um 
aprendiz. Mas o contrato de aprendizagem, em seu 
sentido técnico, não é “aberto” para qualquer estu-
dante, principalmente se o estudante já concluiu sua 
especialização técnica. Tão pouco pode se interpretar 
que todo trabalhador menor só pode firmar contrato de 
aprendizagem, pois essa não é uma condição restritiva 
(mas um direito) para o menor, nem se trata de uma 
obrigação (mas de um estímulo) para o empregador. 
Daí porque, no caso de o trabalhador já ter formação 
profissional teórica, deve ser firmado ou um contrato 
de estágio ou, normalmente, um contrato de trabalho 
com o menor, sob pena de fraude à legislação. (Em 
qualquer caso, todavia, se o trabalhador ainda for menor 
de idade, mesmo que dotado de formação teórica, o 
local e a atividade não podem estar inseridos na classi-
ficação restritiva do Ministério do Trabalho e Emprego, 
considerados prejudiciais à sua saúde).

Com efeito, o contrato de aprendizagem, nos 
termos da CLT (Art. 428 a Art.433) e do Decreto n.º 
5.598, de 1º de dezembro de 2005, é temporário por 
natureza e pressupõe formação teórica e prática, si-
multânea. Vale dizer: a vigência do contrato de trabalho 

do aprendiz e a freqüência ao curso técnico exigem 
contemporaneidade, conforme se depreende dos se-
guintes dispositivos:

Art. 428 Contrato de aprendizagem é o contrato 
de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete 
a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 
(vinte e quatro) anos inscrito em programa de apren-
dizagem formação técnico-profissional metódica, com-
patível com o seu desenvolvimento físico, moral e psi-
cológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência 
as tarefas necessárias a essa formação. 

§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pres-
supõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, 
caso não haja concluído o ensino fundamental, e ins-
crição em programa de aprendizagem desenvolvido 
sob a orientação de entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica. 
....................................................................................

§ 4º A formação técnico-profissional a que se re-
fere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades 
teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas 
no ambiente de trabalho. (Negritamos).

Assim, em que pese a louvável intenção de seu 
signatário, na verdade, o Projeto não atingiria seu inten-
to, mas desvirtuaria a regulação vigente sobre contrato 
de aprendizagem, inclusive enfrentando os princípios 
constitucionais de proteção ao menor. 

Somos, pois, pela rejeição do Projeto de Lei n.º 
1.592, de 2007. 

Sala da Comissão, 18 de outubro 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, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.592/07, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Gorete 
Pereira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.422-A, DE 2007 
(Do Sr. Efraim Filho)

Acrescenta e altera a redação de dis-
positivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, com relação ao cabimento da ação 
civil pública para tutela de direitos e inte-
resses transindividuais dos trabalhadores 
e especifica normas para o seu processa-
mento na Justiça do Trabalho; tendo parecer 
da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação, com 
emenda (relator: Dep. Mauro Nazif).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de lei tem por objetivo modificar, me-
diante alterações e acréscimos, a redação da Lei n.º 
7.347, de 24 de julho de 1985, que trata da ação civil 
pública, para regulamentar a tutela de direitos de in-
teresses transindividuais dos trabalhadores e também 
a tramitação dessas ações na competência própria 
perante a Justiça do Trabalho.

São propostas as seguintes introduções no or-
denamento, embora já sejam uma realidade fática no 
campo jurisprudencial e doutrinário:

I – dá nova redação ao art. 1º, inciso III 
para explicitar o cabimento da Ação Civil Públi-
ca –ACP no âmbito da relação de trabalho;

II – inclui a expressão “sujeitos da relação 
de trabalho” no art. 4º;

III – inclui o inciso VI, no artigo 5º, para 
conferir legitimidade às entidades sindicais, 
nos limites da representação outorgada pelo 
art. 8º, II e III, da Constituição da República 
de 1988;

IV – acresce ao artigo 5º os seguintes 
parágrafos:

“§ 7º. Na ação para defesa dos direitos 
transindividuais dos trabalhadores, estes, indi-
vidualmente, poderão habilitar-se como assis-
tentes, preservado sempre o caráter coletivo 
da mesma ação, vedado o desmembramento 
em ações individuais, ainda que na fase de 
execução”;

“§ 8º. Os acordos ou convenções coleti-
vos celebrados pelas entidades sindicais para 
tutela aos direitos contemplados na presente lei 
terão força de título executivo extrajudicial para 
execução coletiva na Justiça do Trabalho”.;

V – acresce o § 3º ao art. 8º para facilitar a 
coleta de elementos pelo Ministério Público;

VI – explicita o cabimento de decisão 
liminar e o recurso cabível na Justiça do Tra-
balho, alterando o caput do art. 12; e

VII – acrescenta parágrafo único ao artigo 
19 para indicar expressamente a competência 
da Justiça do Trabalho de primeira instância 
para tramitação das ações civis públicas rela-
tivas às relações de trabalho.

O projeto foi distribuído à apreciação conclusiva 
das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço 
Público e Constituição e Justiça e de Cidadania. No 
prazo regimental, compreendido entre 06/12/2007 e 
18/12/2007, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, introduziu 
no ordenamento a figura da ação civil pública. A sua 
importância para a defesa de interesses transindividu-
ais foi decisiva ao ponto de tornar-se um dos principais 
instrumentos manejados pelo Ministério Público, espe-
cialmente, e outros legitimados para a defesa do meio-
ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e urbanístico.

A partir do manejo das Ações Civis Públicas para 
a defesa do chamado meio-ambiente do trabalho, o 
Ministério Público do Trabalho travou diversas bata-
lhas para, com tranqüilidade, poder manejar o recurso 
judicial em sua área de atuação.

O presente projeto tem por principal escopo re-
conhecer, pela edição de lei, as construções juris-
prudenciais e doutrinárias que foram erigidas sob a 
égide da Constituição Federal de 1988 e aplacar, de 
vez, o dissenso e o manejo de recursos protelatórios 
que estimulam a proliferação de demandas individu-
ais ao invés da ideal via da coletivização da prestação 
jurisdicional.

O projeto possui uma falha de técnica legislativa, 
ao pretender utilizar a lacuna decorrente do veto do 
Inciso III do artigo 1º, em desacordo com o que pre-
ceitua a Lei Complementar 95, de 1998. Neste sentido, 
apresentamos emenda modificativa.

Quanto ao mérito, entendemos ser extremamente 
relevante e oportuno o Projeto de Lei sob análise. A 
Justiça do Trabalho, que se aproveita subsidiariamente 
do Processo Civil, está sobrecarregada de demandas 
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individuais idênticas quanto ao objeto. Nada mais prá-
tico do que estimular as chamadas ações coletivas e 
lhes garantir efetividade por intermédio de um marco 
regulatório satisfatório. Institutos como a antecipação 
de tutela, prevista no art. 273 do Código de Processo 
Civil, dão mostra do exercício hermenêutico necessário 
para viabilizar medidas necessárias à rápida satisfação 
judicial de garantia.

O projeto não traz grandes modificações proces-
suais, uma vez que os próprios tribunais já assimilaram 
as colaborações jurisprudenciais e doutrinarias, mas 
tem o condão de minorar, ou pelo menos explicitar, o 
manejo de má-fé dos instrumentos recursais.

Cumpre esclarecer que entendemos ser o mais 
prudente determinar, conforme sugere o Projeto, que 
o Juiz da Vara de Trabalho seja o competente para 
apreciar originariamente a Ação Civil Pública no âm-
bito das relações de trabalho. Isso se dá pelo fato de 
ser na esfera da municipalidade onde se pode extrair 
a verdade mais próxima e não nos Tribunais Regio-
nais do Trabalho. Ademais, a Lei n.º7.437, de 1985, 
não remete as Ações Civis Públicas para as estâncias 
superiores. 

Nesse sentido aponta o pensamento de Amarildo 
Costa Lima que aduz:

“..., a exemplo da Ação Civil Pública nas 
demais esferas judicias, na ausência de norma 
legal que excepcione e, evitando a supressão 
de instância, igualmente na área trabalhista 
há de ser preservada a competência originá-
ria dos órgãos de primeira instância para seu 
conhecimento”. (A Ação Civil Pública e sua 
aplicação no Processo do Trabalho. São Pau-
lo: LTr. 2002, p. 92.)

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.422, de 2007, de autoria do Depu-
tado Efraim Filho, com emenda modificativa do artigo 
2º do projeto.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2008. – 
Deputado Mauro Nazif, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 2º do projeto passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º O art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII: 

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
VII – no âmbito da relação de trabalho.” 

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2008. – 
Deputado Mauro Nazif, 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 2.422/07, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Mauro Nazif. O Deputado Luciano Castro apresentou 
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO 
LUCIANO CASTRO 

O PROJETO DE LEI N.º 2.422-A, DE 2007 
(Do Sr. Efraim Filho)

Visa acrescentar e alterar a redação 
de dispositivos da Lei n.º 7.347, de 24 de 
julho de 1985, com relação ao cabimento 
da ação civil pública para tutela de direitos 
e interesses transindividuais dos trabalha-
dores, e especifica normas para o seu pro-
cessamento na Justiça do Trabalho.

Em sua justificação, o autor alega que a legiti-
mação das entidades sindicais para promover a ação 
civil pública, decorrente do art. 8º, III, da Constituição, 
acha-se assentada doutrinária e jurisprudencialmen-
te. Todavia a legislação infraconstitucional ainda não 
contempla especificamente tal figura. A reforma da Lei 
n.º 7.347, de 1985, parece ser o caminho mais curto 
e mais adequado, que permite a assimilação mais rá-
pida e efetiva de toda a criação anterior, sem maiores 
abalos no sistema vigente.

Nesta Comissão, a incumbência de relatar a ma-
téria foi atribuída ao Ilustre Deputado Mauro Nazif, que 
apresentou parecer pela aprovação do projeto com 
emenda modificativa.

Em que pese o respeito que temos pelo posicio-
namento do Ilustre relator, ousamos discordar de seu 
parecer, por duas razões.

A primeira consiste no fato de que a ação civil 
pública, há muito, já é cabível no âmbito da Justiça 
do Trabalho. Como bem afirma o autor, ao justificar a 
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proposição, a possibilidade de ajuizamento da ação 
civil pública, na Justiça especializada, é reconhecida 
na jurisprudência.

Ademais, o próprio relator admite que:

O projeto não traz grandes modificações 
processuais, uma vez que os próprios tribunais 
já assimilaram as colaborações jurisprudenciais 
e doutrinárias, mas tem o condão de minorar, 
ou pelo menos explicitar, o manejo de má-fé 
dos instrumentos recursais.

Dessa forma, a ação civil pública, embora não 
seja explicitamente prevista para as questões laborais 
na Lei n.º 7.347, de 1985, já é amplamente utilizada 
no Judiciário trabalhista. Isso decorre do disposto no 
art. 83, III, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio 
de 1993, o qual determina que a Justiça do Trabalho 
é competente para processar e julgar ação civil públi-
ca, nos seguintes termos: para defesa de interesses 
coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constitucionais garantidos.

Todavia, apesar de a Lei Complementar n.º 75, 
de 1993, expressamente dispor apenas sobre os inte-
resses coletivos, a ação civil pública também tem sido 
utilizada na defesa dos direitos ou interesses difusos e 
dos individuais homogêneos dos trabalhadores.

A legitimação do Ministério Público para a ação 
civil pública, segundo Carlos Henrique Bezerra Leite1, 
não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, 
conforme o disposto no § 1º do art. 129 da Constitui-
ção Federal e na lei. Assim, são legitimadas também 
para a ação:

As associações legalmente constituídas 
há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses 
metaindividuais, podendo, no entanto, o requi-
sito da pré-constituição ser dispensado pelo 
juiz, quando haja manifesto interesse social 
evindenciado pela dimensão ou característica 
do dano, ou pela relevância do bem jurídico a 
ser protegido.2

A segunda razão pela qual discordamos do Ilustre 
relator reside no fato de que hoje a ação civil pública é 
manejada indiscriminadamente, sendo remédio para 
as mais variadas necessidades jurídicas, sem muito 
critério e zelo exigido para o uso das ações especiais, 
o que desvirtua o objetivo desse nobre instituto.

Entendemos que a ação civil pública deve ser 
utilizada em defesa de norma expressa de direito subs-

tantivo, pois ela é hoje o melhor mecanismo existente 
em nosso ordenamento jurídico na solução das com-
plexas questões suscitadas nas modernas sociedades 
de massa. Mas não é o que vem ocorrendo ultimamen-
te, sendo essa ação manejada no lugar de outras e 
em quaisquer situações, extrapolando os seus justos 
limites, retirando sua eficácia.

Como a maioria das ações, a ação civil pública, 
a princípio, possuía conotação de natureza declara-
tória e condenatória. Porém, ao longo do tempo, foi 
ganhando contornos mais relevantes, sendo alçada, 
ainda segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, à ca-
tegoria de garantia fundamental dos direitos ou inte-
resses metaindividuais.

Esse seu novo perfil leva em conta não apenas a 
“reparação”, mas acima de tudo a proteção daqueles 
importantes interesses (CF, art. 129, III). O vocábulo 
“proteção” tem significado amplo, nele se compre-
endendo a prevenção e a reparação, como o fez, de 
forma explícita, o art. 25, IV, “a”, da Lei Orgânica do 
Ministério Público (Lei n.º 8.625/93 – ou simplesmen-
te LONMP).3

Ou seja, hodiernamente, tal qual se apresenta 
na legislação vigente, a ação civil pública é suficiente 
à proteção dos direitos metaindividuais dos trabalha-
dores em caráter preventivo, constitutivo, declaratório 
ou mandamental, desde que a matéria tenha conteú-
do trabalhista:

“COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
– CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação 
civil pública como causa de pedir disposições 
trabalhistas e pedidos voltados à preservação 
do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos 
interesses dos empregados, a competência 
para julgá-la é da Justiça do Trabalho” (RE 
n.º 206.220-1 – Rel. Ministro Marco Aurélio – 
2ª T. – 16.3.1999 – in Informativo STF n. 142, 
março/99).

Urge, assim, que façamos esforços no 
sentido de evitarmos o desvirtuamento da ação 
civil pública, impedindo-a de se transformar em 
uma panaceia. Entendemos que essa ação não 
pode ser usada como solução para quaisquer 
conflitos e questões jurídicas.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto 
de Lei n.º 2.422-A, DE 2007.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Luciano Castro.

1 Leite, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. – 3. 2 Ed. – São Paulo: LTr, 2005.
2 Idem, página 903.
3 Idem, página 900.
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PROJETO DE LEI Nº 2.511-A, DE 2007 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Altera a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 
1996 que “Regula direitos e obrigações re-
lativos à propriedade industrial”; tendo pa-
recer da Comissão de Seguridade Social e 
Família, pela aprovação deste e do 3.995/08, 
apensado, com substitutivo (relatora: Dep. 
Rita Camata).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio 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 Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 2.511, de 2007, propõe o 
acréscimo do inciso IV ao art. 18 da Lei n.º 9.279, de 
14 de maio de 1996, a chamada Lei de Propriedade 
Industrial. A alteração proposta se refere ao impedi-
mento de proteção patentária aos produtos e processos 
farmacêuticos que formulem nova indicação terapêuti-
ca. Em outras palavras, pedidos de patentes de medi-
camentos já existentes no mercado e sobre os quais 
sejam descobertas novas indicações terapêuticas, não 
previstas inicialmente, devem ser negadas. 

Para justificar a iniciativa, o autor argumenta que 
a proposta é destinada a sanar uma falha existente na 
Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. Embora o art. 10, 
inciso VIII, enunciar que não são patenteáveis “técnicas 
e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como méto-
dos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no 
corpo humano ou animal”, o autor alega que a falta de 
uma definição clara do significado do termo “métodos 
terapêuticos” estaria levando o órgão administrativo 
responsável pela análise e concessão das patentes a 
proteger a indicação de medicamentos, inclusive pror-
rogar a validade da patente por descobertas de novas 
indicações terapêuticas.

Acrescenta o proponente que o direito constitu-
cional à proteção patentária resulta do invento, da cria-
ção de uma nova solução para um problema técnico 
de utilidade industrial, seja ela invenção, ou modelo de 
utilidade. Não teria proteção por tal dispositivo cons-
titucional as descobertas, a revelação daquilo já exis-
tente, mas ainda desconhecido. Não poderia o órgão 
público competente dar patentes para caso em que a 
Constituição veda tal concessão.

Aduz o autor que, embora a concessão de patente 
de “descoberta” seja vedada no art. 10, inciso I, da Lei 
de Patentes, o Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial – INPI e a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria não têm entrado em acordo sobre a concessão da 
patente nos casos de nova indicação terapêutica. Tal 
situação seria mais grave no caso da prorrogação de 
uma patente já existente, pois a nova indicação surgiria 
em conseqüência do uso de determinado fármaco, fruto 
da constatação de um efeito inicialmente não previsto 
e não em virtude da atividade inventiva.

Salienta, ainda, que indicação terapêutica seria 
um atributo intrínseco do fármaco, portanto preexis-
tente ao achado. A descoberta de sua existência não 
poderia ser configurada como inovação, pois é mera 
constatação de atividade terapêutica até então desco-
nhecida, o que é vedada como motivação para a pa-
tententeabilidade. Mas essa posição não estaria sen-
do a adotada pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI. Assim, os laboratórios farmacêuticos 
vêm obtendo a prorrogação artificial do direito de mo-
nopólio, com conseqüente prejuízo da saúde da popu-
lação que poderia ser beneficiada com a produção de 
medicamentos genéricos a preços reduzidos.

Apenso ao projeto em epígrafe encontra-se o 
PL 3.995, de 2008, que por seu turno propõe três al-
terações na LPI. Uma idêntica à prevista no projeto 
principal, qual seja, a proibição de concessão de pa-
tentes para novo uso. Todavia, esse impedimento se-
ria fixado no artigo 10, ao invés de no artigo 18, como 
propõe o projeto principal. A segunda modificação é a 
inclusão de um dispositivo que proíbe patentes para 
novas formas cristalinas de substâncias conhecidas, 
inclusive algumas que ainda estejam sobre proteção 
patentária, denominadas polimorfos. A última alteração 
se refere à substituição do termo “métodos operató-
rios” por “modelos operatórios”, referido no inciso VIII 
do art. 10 da LPI.

Como justificativa, os autores relatam que o pro-
jeto se destina a proibir a concessão de patentes para 
os pedidos de novos usos de produtos existentes e de 
novas formas cristalinas, os chamados polimorfos, de 
substâncias químicas conhecidas. Essa proteção tem 
sido tentada pela indústria farmacêutica e de química 
fina como meio de prolongar o prazo de patentes an-
teriormente obtidas e impedir a concorrência de ou-
tros produtores na exploração do mercado, no caso 
de segundo uso. No caso de polimorfos, seria uma 
forma de obter patente sem a presença da atividade 
inventiva. Ambos seriam uma forma de afronta à Cons-
tituição Federal.

Aduzem que a Lei de Propriedade Industrial é 
clara ao fixar que a concessão de patentes é feita para 
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invenções e modelos de utilidade, sem possibilidade de 
ser deferida nova patente para produto já patenteado. 
Seria necessária a presença dos requisitos de novida-
de, atividade inventiva e aplicação industrial.

No caso de novos usos de medicamentos, se-
gundo os autores, eles seriam efeitos colaterais bené-
ficos descobertos posteriormente, após a utilização do 
produto pelos pacientes. Não haveria, assim, atividade 
inventiva, mas apenas pesquisa para adaptação do 
medicamento para uso em outras patologias. A pa-
tente de segundo uso seria uma patente de método 
terapêutico vedada pela LPI. 

Em relação aos polimorfos, os autores argumen-
tam que tal ocorrência seria uma propriedade intrínseca 
de algumas substâncias químicas com propriedades 
farmacêuticas, as quais podem se apresentar sob for-
mas diferentes em seu estado cristalino. As diferenças 
morfológicas trazem diferenças nas propriedades far-
macológicas dessas substâncias, fato que tem sido 
explorado por alguns para motivar o pedido de paten-
tes. Porém, sendo tal característica da natureza dessas 
substâncias, os autores defendem que não existiria 
atividade inventiva quando de sua descoberta.

Assim, para que sejam evitadas interpretações 
incorretas dos dispositivos da Lei de Propriedade In-
dustrial, os autores propõem a inclusão de dois novos 
dispositivos ao art. 10 dessa lei. O novo inciso X expli-
citaria que nova forma cristalina de substância no es-
tado da técnica não poderia ser objeto de patente. Já 
o novo inciso XI, evitaria as interpretações tendentes 
a proteger, com a patente, os novos usos de produtos 
presentes no mercado, como novas indicações tera-
pêuticas para os medicamentos. A introdução desses 
dois novos dispositivos atenderia aos interesses so-
ciais e ao desenvolvimento tecnológico e econômico 
do Brasil, pois permitiria a ação de mais empresas 
neste restrito segmento.

Vale salientar que os autores do projeto apenso 
não apresentaram justificativas para a substituição 
terminológica proposta no inciso VIII do artigo 10 da 
Lei de Propriedade Industrial – LPI.

Pela complexidade do tema foram realizadas duas 
audiências públicas para discutir a matéria. A primeira, 
no dia 03 de julho de 2008, teve como convidados:

– Luís Carlos Wanderley Lima – Coorde-
nador de Propriedade Intelectual da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

– Michel Lotrowska – Coordenador da 
Campanha de Acesso a Medicamentos Es-
senciais, da Organização Médicos sem Fron-
teiras;

– Jorge de Paula Costa Ávila – Presi-
dente do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI;

– Odnir Finotti – Diretor Executivo da 
Pró-Genéricos; e

– Jorge Raimundo Filho – Presidente do 
Conselho Consultivo da Associação da Indús-
tria Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma.

Já no segundo encontro, no dia 30 de 
outubro de 2008, foram ouvidos:

– Jorge de Paula Costa Ávila – Presi-
dente do Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual;

– Francelino José de Miranda Grando 
– Secretário de Tecnologia Industrial do Mi-
nistério do desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio;

– Cláudia Inês Chamas – Pesquisadora 
do Instituto Oswaldo Cruz, representando o 
Ministério da saúde; e

– Fábio Alves Schmidt – Segundo Secre-
tário da Divisão de Propriedade Intelectual do 
Ministério das relações Exteriores.

Os projetos deverão ser apreciados, de forma 
conclusiva, pelas Comissões de Seguridade Social e 
Família; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

É o Relatório.

II – Voto da Relatora

Como visto no Relatório precedente, as altera-
ções propostas na Lei de Propriedade Industrial – LPI 
– objetivam proibir, de forma expressa, a concessão 
da proteção patentária para novos usos dos medica-
mentos – ou novas indicações terapêuticas –, não 
previstos ou conhecidos inicialmente, e para as dife-
rentes formas cristalinas que podem ser assumidas 
pelas substâncias químicas em seu estado sólido, o 
chamado polimorfismo.

Essas alterações têm a finalidade de dirimir as 
dúvidas que porventura surjam no momento da con-
cretização das normas, na sua aplicação prática. Como 
destacado pelos autores, existem posicionamentos 
diversos em relação ao sentido que a lei possui com 
o texto em vigência. Portanto, esses são os principais 
aspectos que devem ser enfrentados por esta Comis-
são, em confronto com o seu mérito para o sistema de 
saúde público e para a promoção e defesa do direito à 
saúde, nas suas vertentes individual e coletiva.

O tema em análise, que trata da apropriação inte-
lectual, possui alta relevância na sociedade moderna, 
tendo em vista a valoração social que é dada ao co-
nhecimento humano adquirido com a atividade inven-
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tiva. A propriedade intelectual, ou o direito autoral, foi 
reconhecida pela Constituição Federal, em seu art. 5º, 
inciso XXIX. Porém, como ocorre com todos os demais 
direitos, tal propriedade não é absoluta. Ela encontra 
óbices no interesse social e no desenvolvimento tecno-
lógico e econômico do país. Toda a propriedade deve 
cumprir a função social que dela se espera.

Quando o assunto é a propriedade, o confronto 
entre o individual e coletivo costuma estar presente. 
O interesse particular de proteger um determinado 
bem, uma propriedade individual, pode ocorrer em de-
trimento do domínio público sobre tal bem, que pode 
ser uma invenção ou descoberta. Ao se permitir essa 
apropriação individual há a consequente limitação na 
sua apropriação pública, social, coletiva. Essa relação 
geralmente é conflituosa, já que a propriedade tem 
reflexos na ordem econômica. É natural que a socie-
dade queira manter e ampliar seus domínios, que são 
diminuídos quando ocorre a apropriação individual de 
determinado bem.

Por isso, nos Estados democráticos, em que todo 
o poder emana do povo, a propriedade deve cumprir 
uma função social específica. A sociedade espera al-
gum produto proveniente dos bens existentes, ainda 
que sob o domínio privado. Por exemplo, a terra deve 
servir à produção de alimentos, os lotes urbanos devem 
servir à habitação, os veículos ao transporte, e assim 
por diante. A função social veio mitigar o valor eleva-
do que era dado à propriedade, fato que gerou abuso 
desse direito, um abuso de poder econômico.

Se por um lado a sociedade tende a ampliar seus 
domínios, por outro lado, quem possui determinado 
bem busca protegê-lo, evitar que seja retirado de seu 
domínio. Nesse sentido a ordem jurídica confere di-
versos instrumentos para que o indivíduo defenda sua 
propriedade e posse.

Todavia, a garantia desse direito só é plausí-
vel se a propriedade estiver cumprindo a sua função 
social, nos termos do art. 5º, incisos XXII e XXIII, da 
Constituição Federal. Há, inclusive, autorização para 
a desapropriação das propriedades que não cumpram 
sua função social, como prescrevem os arts. 182, §4º, 
e 184 da Carta Magna. Da mesma forma, o interesse 
social constitui um dos fundamentos elegíveis como 
motivador do ato de desapropriação (art. 5º, XXIV).

Em suma, todos têm direito à propriedade. Mas 
esse direito não é absoluto, antes é relativizado por 
diversos interesses, em especial o público. A função 
social nada mais é do que o atendimento a este inte-
resse pelo bem em questão. Claro fica que o interesse 
social constitui importante limitador do direito de pro-
priedade, aí incluída a intelectual/industrial.

Essa deve ser a principal premissa a guiar a 
análise da presente matéria. As patentes, uma das 
formas de garantia da propriedade intelectual, preci-
sam se sujeitar ao cumprimento de sua função social, 
caso contrário devem ser tornadas insubsistentes. O 
exercício dos direitos advindos da patente não pode 
prejudicar o interesse público, não pode ir conta a 
vontade social.

Tal conclusão encontra forte amparo na Consti-
tuição Federal, pois, além dos dispositivos já citados, o 
inciso XXIX do art. 5º, que trata especificamente da pro-
priedade de inventos, estabelece que “a lei assegurará 
aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista 
o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País”. Dois importantes aspectos podem 
ser suscitados a partir desse dispositivo.

O primeiro diz respeito à temporariedade da pro-
teção. Ela não pode ser perpétua. Manobras destinadas 
a tornar determinada patente “quase perene” devem 
ser rejeitadas, pois vão de encontro ao dispositivo 
constitucional citado.

O segundo aspecto está relacionado aos elemen-
tos que devem nortear a forma de proteção da proprie-
dade intelectual, quais sejam, o interesse social e o 
desenvolvimento da nação. A proteção à propriedade 
intelectual só é lícita quando atende aos dois elemen-
tos norteadores inscritos na Carta Magna. Esses dois 
elementos devem ser perseguidos, inclusive pelo le-
gislador. É uma diretriz constitucional. A lei que trata 
da matéria em comento deve sempre ter em mente 
o interesse social e o desenvolvimento do Brasil, or-
dem que alcança as alterações ao texto vigente. Não 
há razão para o Estado conceder e proteger privilé-
gios individuais que não venham a favorecer toda a 
sociedade. Após esse favor estatal, o beneficiário fica 
comprometido a transferir a propriedade em tela para 
o domínio coletivo.

Para que o Estado reconheça e proteja uma in-
venção, alguns requisitos precisam ser comprovados 
pelo interessado. De acordo com a Lei de Propriedade 
Industrial, no seu art. 8º, pode ser patenteável a inven-
ção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. Preenchidos esses 
requisitos, em regra, pode ser concedida a patente, 
que é o título que confere o direito de exploração eco-
nômica exclusiva da invenção. Esta consiste em algo 
novo, antes inexistente, algo inventado, cumprindo o 
requisito da inovação. Portanto, não pode ser a reve-
lação de algo já existente no mundo, pois isso é uma 
descoberta.
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A atividade inventiva é fruto da criatividade hu-
mana. A lei diz que não deve decorrer, para um técnico 
no assunto, de maneira óbvia ou evidente do estado 
da técnica. Consiste em algo além da novidade, uma 
contribuição do ser humano.

Além da novidade e da atividade inventiva, algo 
para ser considerado invenção deve ter uma aplicação 
industrial. Consiste na possibilidade de industrializa-
ção ou uso na indústria, quando a invenção possa ser 
utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria, 
como prevê o art. 15 da LPI.

Feitas essas considerações iniciais, pode-se dire-
cionar a análise para o caso específico dos polimorfos 
e das novas indicações terapêuticas dos medicamen-
tos. Segundo relatam os autores, haveria uma certa 
controvérsia quanto à patenteabilidade dos fármacos 
tendo em vista essas características.

No que tange às substâncias polimórficas, veri-
fica-se que elas possuem a mesma fórmula química, 
apenas a estrutura morfológica da molécula é que se 
altera. Há uma fórmula sólida diferenciada da outra co-
nhecida. O polimorfismo consiste na capacidade que 
algumas substâncias químicas têm de apresentar mais 
de uma estrutura cristalina (sólida), mas com compo-
sição química idêntica. Essa diferença estrutural gera 
diferenças físico-químicas – como diferentes solubili-
dade, estabilidade, pH, ponto de fusão. A controvérsia 
estaria situada na questão de saber se a distinção na 
forma cristalina consiste em uma inovação, ou se, ao 
contrário, não passaria de mera descoberta de algo 
já existente.

De acordo com a Dr.ª Cláudia Chamas ouvida na 
segunda audiência pública que abordou o tema, “isso 
é uma propriedade inerente à substância; não é uma 
propriedade criada. Então, os polimorfos não são pa-
tenteáveis. Eles não apresentam atividade inventiva, 
pois isso é resultante de uma mera identificação ou ca-
racterização de uma nova forma de uma substância ou 
técnica já conhecida do Estado, tal como está previsto 
na Lei de Propriedade Industrial brasileira”.

Em relação às patentes para novos usos dos pro-
dutos presentes no mercado, que estejam protegidos 
ou em domínio público, verifica-se questionamentos 
acerca da novidade e da atividade inventiva. De fato, 
nesse caso, a aparência de descoberta fica muito mais 
plausível. Na ampla maioria dos casos, o novo uso é 
descoberto pelo próprio usuário, por médicos e pacien-
tes no caso de medicamentos. A descoberta pode ser 
até acidental, não proveniente de pesquisas e estudos 
dispendiosos. Nessas situações estaria ausente, de 
fato, a atividade inventiva, a criatividade. Ademais, vale 
salientar que o novo uso ocorre em face das caracte-
rísticas intrínsecas ao produto, portanto já presentes 

quando lançadas no mercado, mas que eram do des-
conhecimento de seus titulares.

Da mesma forma como ocorre com o caso dos 
polimorfos, o novo uso, independente das discussões 
acerca dele ser fruto ou não de inovação e atividade 
criativa, pode ser eleito pelo legislador como matéria 
não patenteável. Também constitui opção legislativa dar 
ou não a proteção patentária nessas situações.

Nesse contexto, o aspecto principal não reside na 
existência ou não de inovação e atividade inventiva. O 
essencial passa a ser o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do país, em respeito à 
diretriz constitucional, que não pode ser esquecida.

Um dos principais argumentos dos defensores da 
maior amplitude das patentes é a de que sua adoção 
promove o desenvolvimento tecnológico e científico. 
Alegam que ao ser protegida a propriedade intelectu-
al, haveria estímulo ao espírito inventivo, já que este 
seria premiado com a proteção estatal e concessão de 
monopólio para a exploração econômica do invento, 
um retorno financeiro garantido.

No entanto, no campo farmacêutico esse desen-
volvimento não ocorreu. Apesar de o Brasil ter moder-
nizado sua legislação acerca das patentes, a partir da 
edição da Lei nº. 9.279/1996, tendo como uma das 
razões as melhorias que seriam auferidas, no âmbito 
nacional, para o conhecimento científico e tecnológico, 
isso não aconteceu na indústria farmacêutica. Não hou-
ve transferência de tecnologia, nem desenvolvimento 
de parque industrial no território nacional. 

Saliente-se que, ao contrário do esperado, o avan-
ço nacional na área em tela tem sido proporcionado 
por laboratórios produtores de medicamentos gené-
ricos e similares, que são cópias lícitas dos produtos 
não mais protegidos por patentes. No caso brasileiro, 
a ausência de patente é que tem sido o principal motor 
do desenvolvimento setorial farmacêutico. As indústrias 
nacionais se ocupam, principalmente, em produzir 
substitutos aos produtos de marcas.

Dessa forma, o interesse social e o desenvolvi-
mento nacional no campo tecnológico e econômico – 
fatores que devem ser mirados pela proteção ao direito 
autoral – têm sido promovidos exatamente após a ex-
piração das patentes, ao menos no setor farmacêuti-
co. Assim, seria incoerente buscar, nesse momento 
e a partir da concessão de patentes para novos usos 
e substâncias polimórficas, privilegiar ainda mais os 
detentores dessa proteção estatal, com prolongamen-
tos inadequados do prazo da patente, em detrimento 
do interesse social e do desenvolvimento nacional. A 
descoberta de novos usos terapêuticos e a ocorrência 
de polimorfismo não devem, portanto, constituir razões 
para a concessão da patente.
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A prática tem mostrado que o melhor para a saú-
de coletiva e individual e para o sistema público de 
saúde é a ampliação da assistência farmacêutica, a 
melhoria no acesso aos medicamentos, obtidos com 
a introdução de genéricos e similares no mercado. O 
monopólio favorece os preços altos, pois afeta, de forma 
negativa, a elasticidade da demanda por um produto 
diante de variações em seu preço. Sem concorrência, 
fica fácil para o fornecedor fixar seu preço em patama-
res bem elevados, já que a demanda tende a se man-
ter estável, o que amplia a margem de lucro. Quando 
existem produtos substitutos entre si, alterações no 
preço levam o consumidor a buscar as alternativas 
mais compensatórias, forçando assim à queda dos 
preços praticados nesse mercado, com consequente 
ampliação do acesso aos medicamentos e a melhoria 
da assistência farmacêutica.

As consequências no caso de interpretação diver-
sa e concessão de patentes para o segundo uso são 
desastrosas para a política de saúde pública, conforme 
exposto pela Dr.ª Cláudia Chamas:

“Conseqüências para a saúde pública: va-
mos ainda ampliar o aumento das dificuldades 
de acesso a produtos de saúde para a popula-
ção, pois vai ser colocado sob patenteabilidade 
algo que já deveria estar sob domínio público; 
vai haver uma elevação desnecessária do preço 
dos medicamentos, porque, com a enxurrada de 
pedidos de não-residentes, vamos ter que pagar 
royalties; vamos aumentar o já imenso déficit do 
balanço de pagamentos, que o Governo brasilei-
ro tem que pagar para poder sustentar a política 
de acesso universal, que é inovadora no mundo, 
do Sistema Único de Saúde, do nosso programa 
para AIDS, da nossa política de vacinação. Qual 
país em desenvolvimento no mundo tem políti-
cas tão abrangentes que facilitam o acesso da 
população a medicamentos? E para a indústria? 
A indústria local também vai sofrer com isso; vai 
enfrentar restrições ao uso de tais substâncias 
para a produção de genéricos. E precisamos de 
mais genéricos.”

Diante do exposto, é forçoso concluir que, ao ser 
impedida a concessão de patentes para um produto 
com formas cristalinas diferentes ou para novas indica-
ções terapêuticas de remédios existentes no mercado, 
o interesse social, a saúde pública e o direito à saúde 
serão beneficiados. 

O Brasil precisa adotar mecanismos claros para 
evitar a perpetuação de monopólios, mediante a prote-
ção das patentes. A intenção dos produtores será a de 
manter tais monopólios indefinidamente, se puderem, 

para facilitar sua exploração econômica exclusiva e 
impedirem que terceiros venham a produzir e comer-
cializar genéricos ou similares, por exemplo. Assim, 
eles podem elevar a margem de lucro na venda do 
produto objeto do monopólio. Portanto, a manutenção 
de monopólios restringe de modo negativo a amplia-
ção da assistência farmacêutica e o acesso aos me-
dicamentos. Isso não é bom para a saúde pública. Há 
prejuízos, ainda, para a proteção do direito à saúde, 
tanto individual, quanto coletivo.

A matéria conta com o apoio de diversos se-
tores do Governo, inclusive da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que assim se posicionou durante 
a primeira audiência pública por meio de seu Coor-
denador de Propriedade Intelectual, Dr. Luís Carlos 
Wanderley Lima:

“Não vejo, portanto, grande dificuldade 
para um País em desenvolvimento como o nos-
so, que, o Ministério da Saúde e o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
estejam alinhados na concepção, na defesa 
desse interesse social e do estrito cumprimento 
da legislação. Não vejo razão para esse projeto, 
agora abordando de forma mais direta, não seja 
visto com bons olhos. Foi solicitado à ANVISA 
que enviasse seu parecer, sua avaliação sobre 
o mesmo. Nossa avaliação, portanto, é que o 
projeto é bem-vindo. Ele visa corrigir uma falha 
de interpretação da lei, mas acho que muito mais 
uma falha de interpretação do que uma falha da 
lei. Porém, se teremos de ser abundantes nessa 
explicitação, que o sejamos. Se há dúvidas por 
parte do INPI, se há dúvidas da parte de setores 
da sociedade de que a lei, de alguma maneira, 
permite a concessão desse privilégio, que ve-
nhamos a erradicar essa dificuldade de enten-
dimento, que, a meu ver, não existe, e mesmo 
que exista, o projeto é muito bem-vindo.”

Ante todo o exposto, os projetos ora em análise 
revelam-se convenientes e oportunos, razão pela qual 
devem ser aprovados. Entretanto, entendo que a reda-
ção dos dispositivos a serem inseridos pode ficar mais 
clara e direta, para que sejam evitadas novas dúvidas 
e os objetivos perseguidos pelas proposições sejam 
alcançados. Por isso, considero de bom alvitre apre-
sentar o substitutivo anexo e englobar o mérito dos 
dois projetos em análise com nova redação.

Assim, voto pela APROVAÇÃO dos Projetos de 
Lei n.º 2.511, de 2007, e n.º 3.995, de 2008, na forma 
do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Rita Camata,  Relatora.
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SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 2.511, DE 2007 

(Apenso o PL nº3.995, de 2008)

Acrescenta os incisos X e XI ao art. 10 
da Lei nº. 9.279, que regula direitos e obri-
gações relativos à propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei acrescenta os incisos X e XI ao 

art. 10 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, para 
proibir a concessão de patentes para novos usos de 
produtos presentes no mercado e para substâncias 
químicas que possuam diferentes formas cristalinas.

Art. 2º. O art. 10 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio 
de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
cisos X e XI:

“Art. 10 ..................................................
 ..............................................................
X – novos usos para produtos ou pro-

cessos farmacêuticos já existentes no mer-
cado, protegidos por patentes ou em domínio 
público;

XI – produtos de composição química 
idêntica, mas que apresentem formas crista-
linas diferentes, quer estejam sob proteção 
de patente, quer estejam sob domínio públi-
co.” (NR)

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Rita Camata, Relatora.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 2.511/2007, e o PL 3995/2008, 
apensado, com substitutivo, 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, Aline Corrêa, Andre Zacharow, An-
gela Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnal-
do Faria de Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. 
Talmir, Fernando Coruja, Geraldo Resende, Germano 
Bonow, Jô Moraes, Jofran Frejat, José Carlos Vieira, 
Lael Varella, Luiz Bassuma, Manato, Maurício Trindade, 
Milton Vieira, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, 
Roberto Alves, Saraiva Felipe, Geraldo Thadeu, Jorgi-
nho Maluly, Roberto Britto e Valtenir Pereira.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.795-A, DE 2008 
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Proíbe a comercialização de capacetes 
para ocupantes de motocicletas e similares 
com prazo de validade inferior à 10 anos; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela rejeição (relator: Dep. 
Carlos Alberto Leréia).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Desenvolvimento Econômico, In-
dústria 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

A proposição sob análise, cujo autor é o eminente 
Deputado Pompeo de Mattos, tem por objetivo proibir a 
comercialização de capacetes para motociclistas com 
prazo de validade inferior à 10 anos, obrigando uma 
nova verificação e certificação, pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
– INMETRO, das condições dos equipamentos que 
completem cinco anos de uso.

Para justificar sua proposta, o autor apresenta o 
argumento de que existem órgãos de trânsito que esta-
riam fiscalizando e autuando condutores e passageiros 
de motocicletas cujos capacetes tenham mais de três 
anos a partir da data de fabricação, especialmente em 
razão de questões mal esclarecidas na Resolução nº 
203, de 29 de setembro de 2006, do Conselho Nacio-
nal de Trânsito – CONTRAN.

Nos termos do art. 32, inciso XX, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, cabe esta Co-
missão de Viação e Transportes manifestar-se sobre 
o mérito da proposição. Na seqüência, a proposição 
será encaminhada também para a análise de mérito na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, cabendo à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pronunciar-se posteriormente 
quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das, nesta Comissão, emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É louvável a preocupação demonstrada pelo ilus-
tre autor da matéria, especialmente no que diz respeito 
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a não onerar o cidadão usuário de motocicleta com a 
compra obrigatória de um novo capacete a cada três 
anos, fixando um prazo mínimo de dez anos para a 
validade desses equipamentos.

Entretanto, ao analisarmos detalhadamente a le-
gislação e as resoluções do CONTRAN sobre o tema, 
bem como os regulamentos técnicos de fabricação e 
os padrões de certificação a que estão sujeitos tais 
equipamentos, identificamos que a medida proposta 
acabaria por atuar em sentido contrário ao objetivo 
pretendido, ou seja, instituiria mais uma obrigação e 
uma despesa para os proprietários de capacetes, re-
lativas à nova verificação e certificação pelo INMETRO 
quando os equipamentos completarem cinco anos de 
uso. Explicamos.

Inicialmente, conforme foi exposto na própria 
justificação do projeto de lei, não há, seja no Código 
de Trânsito Brasileiro, seja nas resoluções do CON-
TRAN, normas técnicas da ABNT ou em regulamento 
de avaliação da conformidade do INMETRO, qualquer 
menção sobre o prazo de validade dos capacetes mo-
tociclísticos, pelo simples motivo de não se tratar de 
um produto perecível.

Assim sendo, qualquer ação fiscalizatória das 
autoridades de trânsito quanto à data de validade dos 
capacetes é indevida, visto não ser essa uma das ca-
racterísticas obrigatórias a serem verificadas nesses 
equipamentos. Nesse aspecto, o atual texto do art. 2º 
da Resolução CONTRAN nº 203/2006, com redação 
dada pela Resolução CONTRAN nº 270/2008, assim 
dispõe:

“Art. 2º Para fiscalização do cumprimento 
desta Resolução, as autoridades de trânsito ou 
seus agentes devem observar a aposição de 
dispositivo refletivo de segurança nas partes 
laterais e traseira do capacete, a existência 
do selo de identificação da conformidade do 
INMETRO, ou etiqueta interna com a logomar-
ca do INMETRO, podendo esta ser afixada no 
sistema de retenção, sendo exigíveis apenas 
para os capacetes fabricados a partir de 1º de 
agosto de 2007, nos termos do § 2º do art. 1º 
e do Anexo desta Resolução.”

Como se pode notar, nenhuma referência é feita 
ao prazo de validade dos capacetes, o que deixa claro 
não ser esse item um dos objetos da fiscalização.

Quanto à etiquetas com prazo de validade de três 
anos inseridas em alguns capacetes por iniciativa dos 
fabricantes, o próprio texto da justificação do projeto 
deixa claro tratar-se mera sugestão de substituição do 
equipamento, calculada tendo por base uma utilização 
diária contínua de pelo menos doze horas. Os fabrican-

tes ainda relatam que tal sugestão de substituição não 
se relaciona à perda das características protetivas do 
capacete, e sim ao simples achatamento das espumas 
e desgaste dos forros internos, o que poderia prejudicar 
o ajuste do equipamento à cabeça do usuário. 

Dessa forma, não há nenhum problema em se 
utilizar capacetes bem conservados por períodos bem 
superiores aos três anos, desde que possuam o selo 
do INMETRO, não tenham sofrido impactos e ainda se 
ajustem adequadamente à cabeça do usuário.

No que se refere especificamente às técnicas de 
fabricação e materiais utilizados nos capacetes nacio-
nais e importados, embora tenhamos verificado um 
considerável rigor na Portaria nº 392, de 25 de outubro 
de 2007, do INMETRO, que aprova o Regulamento de 
Avaliação da Conformidade para Capacetes de Con-
dutores e Passageiros de Motocicletas e Similares, 
bem como na Norma Técnica NBR 7471, que segue 
a similar européia, entendemos que o tema receberá 
tratamento mais adequado no âmbito da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
foro competente para avaliar esse aspecto.

Assim, entendemos restar claro que os atuais 
dispositivos legais não obrigam o cidadão usuário de 
motocicleta a comprar um novo capacete a cada três 
anos, preocupação maior do projeto. Julgamos, ainda, 
não ser adequada a fixação de prazos de validade em 
texto de lei, especialmente por tratar-se de produto 
não perecível.

Por fim, entendemos que a exigência de vistoria 
e de nova certificação dos capacetes com cinco anos 
de idade implicaria em transtornos e custos conside-
ráveis para seus proprietários, notadamente diante da 
complexidade dos ensaios necessários à certificação, 
justamente o que o projeto pretende evitar.

Quanto à segurança, é importante explicitar que 
a Resolução CONTRAN nº 203/2006 determina, em 
seu art. 1º, § 1º, que “o capacete tem de estar devida-
mente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela 
cinta jugular e engate, por debaixo do maxilar inferior”, 
ou seja, esse instrumento já permite reprimir situações 
de uso de capacete que não se ajuste adequadamente 
à cabeça do usuário.

Por todo o exposto, em que pese a intenção do 
autor da proposta, votamos pela REJEIÇÃO, quanto 
ao mérito, do Projeto de Lei nº 2.795, de 2008. 

Sala da Comissão, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
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jeto de Lei nº 2.795/2008, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Carlos Alberto Leréia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.932-A, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 300/2007 
OFÍCIO Nº 150/2007 – SF

Acrescenta dispositivos ao art. 392 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a ex-
tensão da licença-maternidade, nos casos 
em que especifica; acrescenta o art. 71-B 
à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências; tendo parecer da Co-
missão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (relator: 
Dep. Eduardo Barbosa).

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 aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O PL nº 2.932, de 2008, do Senado Federal, mo-
difica a licença e o salário maternidade.

A proposição altera a legislação trabalhista a fim 
de aumentar o período de licença maternidade em caso 
de “nascimento múltiplo; nascimento prematuro; nasci-
mento de criança portadora de doença ou malformação 
grave, que demande, em conseqüência, maior atenção 
que a normalmente dispensada ao recém-nascido em 
circunstâncias normais”.

O período de 120 dias de licença maternidade, 
nesses casos, é acrescido de 60 dias.

A Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, também é alterada, 
sendo introduzido novo artigo para dispor que o salá-
rio-maternidade é devido por mais 60 dias nos casos 
acima mencionados, que justificam o aumento do pe-
ríodo da licença maternidade.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Trata-se de projeto de lei aprovado pelo Senado 
Federal e submetido à revisão da Câmara através do 
qual são ampliados os períodos de licença à gestante 
e de percepção do benefício salário-maternidade em 
60 dias para os casos de nascimento múltiplo; nasci-
mento prematuro e nascimento de criança portadora 
de doença ou malformação grave.

Em todos esses casos há necessidade da pre-
sença, por um prazo maior, da mãe junto à criança, 
ou às crianças, que demandam cuidados especiais e 
dedicação integral.

Nesse sentido, a proposição do Senado visa 
aperfeiçoar as normas vigentes, que dispõem sobre a 
licença maternidade de 120 dias, bem como sobre o 
recebimento de salário durante esse período.

Para proteger a maternidade, a mulher tem ga-
rantido o seu emprego, bem como a licença e a re-
muneração durante o período de afastamento. Tais 
medidas visam proteger não apenas a trabalhadora, 
mas, principalmente, a criança e a família.

Não são diferenciadas, no entanto, situações mais 
complexas relacionadas ao parto e que demandam maior 
período de cuidados maternos. Assim, no caso de nas-
cimento de gêmeos ou até de quíntuplos, a alteração da 
vida familiar é imediata e é necessário mais tempo para 
a adaptação. Vários casos de nascimentos múltiplos são 
também prematuros, que exigem maior dedicação.

Além disso, caso a criança seja portadora de 
uma doença ou malformação grave, os cuidados e a 
atenção materna são fundamentais, às vezes, para a 
própria sobrevivência da criança. 

A proteção à maternidade prevista no projeto 
significa a proteção à criança e à infância.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 
nº 2.932, de 2008.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2008. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, 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 2.932/08, 
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nos termos do parecer do relator, Deputado Eduardo 
Barbosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.076-A, DE 2008 
(Do Sr. Vander Loubet)

Denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte 
sobre o rio Paraná, localizada na BR-267, 
na divisa entre os Estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul; tendo parecer da Co-
missão de Viação e Transportes, pela apro-
vação (relator: Dep. Nelson Trad).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, elaborado pelo 
nobre Deputado Vander Loubet, pretende denominar 
“Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o rio Paraná, loca-
lizada na BR-267, na divisa entre os Estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o art. 32, XX, “a”, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este ór-
gão técnico pronunciar-se sobre assuntos referentes 
ao Sistema Nacional de Viação e aos sistemas de 
transportes em geral. Cabe, entretanto, à Comissão 
de Educação e Cultura manifestar-se sobre o mérito 
da homenagem cívica, nos termos do art. 32, IX, “f”, 
do mesmo Regimento.

Durante o Prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei apresentado pelo nobre Depu-
tado Vander Loubet pretende homenagear o Sr. Hélio 
Serejo, dando o seu nome à ponte localizada na BR-

267, na divisa entre os Estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Hélio Serejo nasceu na cidade de Nioaque, no 
Estado do Mato Grosso do Sul, no dia 1° de junho de 
1912, vindo a falecer em 08 de agosto 2007, em Campo 
Grande, aos 95 anos de idade. Foi um membro ativo 
da sociedade sul matogrossense, destacando-se como 
escritor, jornalista, poeta e folclorista. Destacou-se tam-
bém pela sua luta incessante com vistas à construção 
da ponte sobre o Rio Paraná, tendo idealizado, em 
1955, a “Campanha de Propaganda Pró-construção 
da Ponte sobre o rio Paraná” da qual foi presidente e 
que culminou com a efetivação da obra, inaugurada 
em 1964.

Com relação à análise de mérito desta Comissão, 
verificamos que a BR-267 está inclusa no item 2.2.2 
– Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
viário Federal – constante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
cional de Viação – PNV.

O projeto de lei em tela encontra amparo, também, 
no art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, 
que dispõe sobre a denominação de vias e estações 
terminais no PNV. De acordo com esse dispositivo, 
uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de um nome 
de pessoa falecida que tenha prestado relevantes ser-
viços à Nação ou à Humanidade.

Chamamos a atenção para o fato de que a referi-
da obra de arte é hoje denominada de “Ponte Maurício 
Joppert”. Isso, entretanto, não configura impedimento 
para que o projeto prospere nesta Comissão, uma vez 
que a sua transformação em norma legal redundará 
na substituição do nome atual.

Diante do exposto, no que cabe a esta Comis-
são regimentalmente analisar, somos pela APROVA-
ÇÃO, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 3.076, 
de 2008.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Nelson Trad, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.076/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
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Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.392-A, DE 2008 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Dispõe sobre limitação à cobrança de 
multas pelos Municípios; tendo parecer da 
Comissão de Viação e Transportes, pela re-
jeição (relator: Dep. Nelson Bornier).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe propõe a limitação de 
cobrança de multas de trânsito pelos municípios. 

Estabelece que a municipalidade não pode arre-
cadar, a título de multa, por infração de trânsito, mais 
que um por cento do valor do seu orçamento anual. 
Ultrapassado o teto, a municipalidade deverá devolver 
aos interessados os valores arrecadados.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Sobre a proposta em pauta, temos de salientar, 
em primeiro lugar, que ela peca contra a boa técnica 
legislativa. Ela aparece como uma lei isolada, quan-
do na verdade deveria inserir-se no âmbito do Código 
de Trânsito Brasileiro, conforme os princípios da Lei 
complementar nº 95 de 1998, que trata da elabora-
ção das leis. 

Quanto ao mérito, a proposta nos parece inco-
erente, pois não vemos sentido em se fazer uma cor-
relação entre a cobrança de uma multa decorrente do 
cometimento de uma infração de trânsito, e a arreca-
dação municipal. A multa de trânsito é punição para o 
infrator. A destinação dos recursos arrecadados com 
as multas aos cofres municipais, é medida atinente à 
administração de trânsito. 

Uma das formas de se atingir a eficácia desta úl-
tima é prevista no artigo 320 da Lei nº 9.503 de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, o qual de-
termina que “A receita arrecadada com a cobrança de 

multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em 
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policia-
mento, fiscalização e educação de trânsito”. 

O trânsito seguro, todos sabemos, necessita 
constantes investimentos de recursos principalmente 
nesses setores referidos no art. 320, que acabamos 
de mencionar. Limitar para os municípios a receita ar-
recadada com a cobrança das multas, como propõe o 
projeto, será o mesmo que impedir a realização de be-
nefícios em prol de um trânsito seguro, além de aliviar a 
punição dos infratores uma vez que o projeto propõe a 
devolução dos valores aos interessados. Dessa forma, 
a proposta apresentada nos parece equivocada.

Pelo exposto, somos pela rejeição do PL nº 3.392, 
de 2008.

Sala da Comissão,  25 de março de 2009. – Depu-Depu-
tado Nelson Bornier.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 3.392/2008, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Nelson Bornier, contra o voto do Deputado 
Dr. Talmir.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 3.449-A, DE 2008 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg 
e da Sra. Luiza Erundina)

Institui a Política Nacional de Tecnolo-
gia Social, cria o PROTECSOL – Programa 
de Tecnologia Social e dá outras providên-
cias; tendo parecer da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação, com emenda (relatora: DEP. 
MANUELA D’ÁVILA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de Lei n 3.449 de 2008 de autoria dos 
Deputados Rodrigo Rollemberg e Luiza Erundina, 
Institui a Política Nacional de Tecnologia Social, cria o 
PROTECSOL – Programa de Tecnologia Social e dá 
outras providências.

A proposta apresentada visa instituir a Política 
Nacional de Tecnologia Social com os seguintes obje-
tivos: promover, potencializar, organizar, desenvolver, 
fomentar e fortalecer as atividades de tecnologia social, 
e ainda cria o Programa de Tecnologia Social – PRO-
TECSOL, com as finalidades prioritáras de inserção 
de pessoas em situação de exclusão nas atividades 
de tecnologia social e de promoção dos atores sociais 
habilitados.

Estabelece os conceitos para tecnologia social, 
inovação em tecnologia social, estabelecendo os prin-
cípios a regirem a política, bem como os objetivos da 
Política de Tecnologia social (art. 3).

A proposta dispõe em seu art. 4º: “Ficam incluídas 
na política pública de ciência, tecnologia e inovação 
as atividades de tecnologia social”, estabelecendo que 
as atividades mencionadas devem receber tratamento 
idêntico às outras atividades desenvolvidas no âmbito 
do setor de ciência, tecnologia e inovação, especial-
mente no que tange a benefícios, direitos e prerroga-
tivas estabelecidos na legislação em vigor.

Ao dispor sobre os atores, a proposição prevê 
nove que estariam capacitados ao recebimento dos 
recursos dos fundos de ciência e tecnologia e inova-
ção, consoante ao disposto no art. 6º.

A proposição prevê que as organizações da so-
ciedade civil, produtoras de tecnologias sociais, assim 
como representantes das comunidades tradicionais 
tenham assentos nos seguintes órgãos e colegiados: 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, Conselho 
Deliberativo do CNPq, Comitês Assessores do CNPq, 
Comitê Multidisciplinar de Articulação do CNPq, Con-
selho do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico, Comitês Gestores dos Fundos Se-
toriais do Ministério da Ciência e Tecnologia e ainda 
nos demais conselhos e comitês gestores das agências 
de fomento à pesquisa. A proposição também cria o 
Conselho Nacional de Tecnologia Social, prevendo a 
competência da Secretaria de Ciência para Inclusão 
Social em conjunto com organizações da sociedade 
civil e comunidades tradicionais estipular normas de 
funcionamento e atribuições do referido Conselho.

Iniciando em seu art. 9º, a proposta cria o Progra-
ma de Tecnologia Social – PROTECSOL, com as fina-
lidade prioritárias de inserção de pessoas em situação 
de exclusão nas atividades de tecnologia social.

Consta ainda da proposta de criação do Progra-
ma de Tecnologia Social – PROTECSOL disposições 
sobre os alvos prioritários do programa, bem como 
conceitua para efeito da lei, as pessoas ou populações 
em situação de exclusão ou vulnerabilidade social, de-
terminando como objetivos do PROTECSOL os cons-
tantes nos onze incisos do artigo 10. 

Estabelece diretrizes as quais o PROTECSOL 
deve atender e estabelece que o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia poderá celebrar convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos que objetivam a coope-
ração técnico-científica com órgãos do setor público e 
entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do 
PROTECSOL.

O projeto finaliza as disposições sobre o PRO-
TECSOL, e retoma as competências e instrumentos 
da política nacional de tecnologia social, sendo que 
ao dispor sobre as competências, estabelece que ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, no exercídio de 
sua competência, cabe mobilizar e coordenar ações, 
recursos, materiais, técnicos e científicos e promover 
a participação da população na execução dos objeti-
vos constantes da lei, devendo: planejar e desenvolver 
estudos e ações, elaborar e implementar programas, 
planos e projetos, regulamentar e fiscalizar os servi-
ços, linhas de ação e programas, estabelecer diretri-
zes e definir áreas prioritárias de ação voltadas para a 
inclusão social e para melhoria da qualidade de vida, 
estabelecer formas de cooperação com os estados e 
municípios e também com a comunidade internacional, 
para planejar executar e operar ações relacionadas 
com a política definida pela lei.

Finalizando a proposta, a proposição prevê que 
compete a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a 
Inclusão Social coordenar a implementação dos ob-
jetivos e instrumentos da Política Nacional de Tecno-
logia Social, competindo-lhe: coordenar a gestão da 
política nacional de tecnologia social; participar de 
forma matricial e/ou articulada, de planos projetos e 
programas trasnversais de tecnologia social, promover 
ações relativas à consecução dos objetivos propostos 
na presente lei.

A proposição estabelece os instrumentos da po-
lítica nacional de tecnologia social, enumerando doze 
instrumentos, constando entre eles o Conselho Nacio-
nal de Tecnologia.

O artigo 18 estabelece as parcerias que a União 
e os entes públicos dotados de personalidade jurídica 
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poderão celebrar com entidades privadas ou públicas, 
nacionais ou internacionais.

As disposições finais estabelecem que a lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental, sendo que a proposição está sujeita a apre-
ciação conclusiva pelas comissões.

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 da Relatora

O projeto é meritório. Tem profunda preocupação 
em instituir e fomentar Política Nacional de Tecnolo-
gia Social e a criação de um programa de tecnologia 
social.

Preliminarmente destaca-se, que a análise a ser 
feita pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público deve ater-se ao mérito da proposição. 
Possíveis questionamentos sobre a constitucionalidade 
do projeto, incluindo a questão da iniciativa legislativa, 
deverão ser dirimidos pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, competente para tanto, nos 
termos do art. 32, IV, “a” e 54, I, do Regimento Interno 
desta Casa.

É incontroversa a importância do tema, a tecno-
logia social é algo que já se faz há muito tempo em 
nossa sociedade, mas somente há cerca de uma dé-
cada vem se afirmando como conceito, a Fundação 
Banco do Brasil, desde 2000 já trabalha este tema, 
inclusive premiando, desde 2001, exemplos positivos 
nessa área.

A temática da tecnologia social também é fre-
quente nas universidades públicas brasileiras, eis que 
as atividades de extensão das universidades brasilei-
ras contribuem imensamente com a temática de tec-
nologia social, a própria extensão, por princípio, por 
fundamentação teórico-metodológica, sempre valori-
zou essa relação saber acadêmico e saber popular. A 
fundamentação teórico-metodológica da extensão é 
justamente essa construção conjunta, esse diálogo, 
esse respeito. 

Não somente a pesquisa da mais alta comple-
xidade, mas também a pesquisa para a solução dos 
pequenos problemas estão dentro das universidades 
públicas brasileiras. 

A Constituição Federal em seu art. 218 deixa cla-
ro a missão preponderante do Estado brasileiro com o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológica. Nesse sentido essa proposição vem em 
oportuno momento.

A preocupação apresentada pelos autores a fim 
de assegurar o reconhecimento das entidades e qua-
dros das associações civis, como parte integrante do 
sistema de ciência e tecnologia do país a fim de go-
zar dos benefícios e incentivos das políticas públicas 
de ciência, tecnologia e inovação é louvável e merece 
guarida dessa comissão.

Nesse sentido da valorização do tema, vem em 
bom tempo a criação da Secretaria de Ciência e Tec-
nologia para Inclusão Social, dentro do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, demonstrando a justa necessi-
dade de aprofundamento do debate sobre esse tema 
tão importante.

Assim, ante a importância do tema, entende-
mos, s.m.j. ao despacho estabeleceu as comissões 
competentes para análise da proposta, que o presen-
te projeto deveria tramitar na Comissão de Educação 
e Cultura, eis que se propõe a dispor sobre a política 
de tecnologia social, a qual inclusive deve ser regida 
entre outros princípios, pelo respeito aos direitos fun-
damentais, em especial ao direito ao conhecimento e 
à educação e direito de participar do patrimonio cien-
tífico, tecnológico e cultural (art. 2, I, “a” e “b”) como 
consta na proposta apresentada.

Verificamos que a inclusão do termo jovens no 
artigo 5º aperfeiçoa o projeto, devendo as atividades de 
tecnologia social ficarem incluídas nas políticas cons-
tants no artigo 5º e também nas de juventude.

Ante o exposto, e estritamente dentro das compe-
tências dessa Comissão do Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, previstas no regimento interno, em 
seu art. 32, XVIII, não há como se manifestar de ma-
neira contrária a tão importante proposta.

Assim, somos pela aprovação do projeto de lei 
nº 3.449, de 2008, com emenda.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008. 
– Deputada Manuela D’ávila, Relatora.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao artigo 5º do projeto de lei nº 3.449, de 
2008, a seguinte redação:

“Art. 5º As atividades de tecnologia social 
ficam incluídas transversalmente nas políticas 
de segurança alimentar, água, geração de 
trabalho e renda, economia solidária, aprovei-
tamento e/ou tratamento de residues, micro-
crédito, energia, meio ambiente, tecnologia de 
assistência, agricultura familiar, agroecologia, 
sementes e raças animais crioulas, reforma 
agrária, saneamento básico, educação, arte, 
cultura, lazer, inclusão digital, desenvolvimento 
local participativo, saúde, moradia popular, di-
reitos da criança e do adolescente, de juventu-
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de, promoção da igualdade em relação à raça, 
gênero e de pessoas com deficiência.” (NR)

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008. – 
Deputada Manuela D’ávila, Relatora.

 
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 3.449/08, com 
emenda, nos termos do parecer da relatora, Deputada 
Manuela D’ávila.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 3.962-A, DE 2008 

(Do Poder Executivo) 
MENSAGEM Nº 668/2008 

AVISO Nº 783/2008 – C. Civil

Cria a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC e dis-
põe sobre o seu pessoal, inclui a Câmara 
de Recursos da Previdência Complementar 
na estrutura básica do Ministério da Previ-
dência Social, altera disposições referen-
tes a auditores-fiscais da Receita Federal 
do Brasil, e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade So-
cial e Família, pela aprovação deste, com 
emendas, e das emendas 6 e 7 apresen-
tadas na Comissão e pela rejeição das de 
nºs 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 (relator: DEP. CHICO 
D’ANGELO).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social E Família; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; 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.

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1/08

Dê-se ao inciso V do art. 2º a seguinte redação:

Art. 2º  ...................................................
V – orientar e harmonizar as atividades 

das entidades fechadas de previdência com-
plementar com as normas e políticas estabe-
lecidas para o segmento;

Justificação

O Projeto de Lei não inclui entre as suas competên-
cias a orientação às entidades fechadas de previdência 
complementar – EFPC, embora esta deva ser uma das 
principais iniciativas de um órgão de Estado responsável 
pela supervisão das atividades dessas entidades.

O Estado, que tem entre seus objetivos proteger 
os interesses dos participantes e assistidos dos planos 
de benefícios (Lei Complementar nº 109/2001, art., 3º, 
VI), deve exercer esse desiderato através da orientação 
às EFPC, que administram os planos de benefícios que 
congregam esses participantes e assistidos. 

Exemplo típico da importância dessa competência 
de “órgão responsável pela orientação” é a responsabi-
lidade descrita no item VIII do art. 2º, na hipótese de a 
PREVIC atuar como conciliadora entre EFPC ou entre 
a entidade e seus participantes e assistidos. Esse ob-
jetivo somente será alcançado se a PREVIC assumir 
o seu papel de orientador do segmento. 

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2/08

Dê-se aos incisos III e IV do artigo 7º a seguinte 
redação:

Art. 7º  ...................................................
III – decidir sobre a conclusão dos re-

latórios finais dos processos administrativos, 
iniciados por lavratura de auto de infração ou 
instauração de inquérito, com a finalidade de 
apurar responsabilidade de pessoa física ou 
jurídica, e sobre a aplicação das penalidades 
cabíveis, devendo ser a decisão e votos publi-
cados no Diário Oficial da União, com segredo 
da identidade dos autuados ou investigados, 
quando houver garantia legal de sigilo;

IV – apreciar e julgar, em primeiro grau, 
as impugnações referentes aos lançamentos 
tributários da Taxa de Fiscalização e Controle 
da Previdência Complementar – TAFIC, a que 
se refere o art. 12, devendo ser a decisão e 
votos publicados no Diário Oficial da União;
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Justificação

Dar publicidade aos resultados do julgamento 
realizados pela Diretoria Colegiada da PREVIC, de 
modo a construir uma jurisprudência que seria obser-
vada pelas demais entidades fechadas.

A exemplo dos demais órgãos da Administração 
Pública Federal, em especial da Comissão de Valores 
Mobiliários, é importante que os julgamentos efetivados 
pela PREVIC e pela Câmara de Recursos da Previ-
dência Complementar – CRPC tenham uma rotina de 
publicação dos resultados dos julgamentos, inclusive 
para dar à sociedade civil uma demonstração efetiva 
da sua atuação de fiscalização e orientação.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3/09

Dê-se aos incisos III e IV do artigo 7º a seguinte 
redação:

Art. 7º  ...................................................
III – decidir sobre a conclusão dos re-

latórios finais dos processos administrativos 
iniciados por lavratura de auto de infração, por 
instauração de inquérito com a finalidade de 
apurar responsabilidade de pessoa física ou 
jurídica ou por lançamento tributário da Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Com-
plementar – TAFIC, promovendo a aplicação 
de penalidades eventualmente cabíveis;

IV – apreciar e julgar, em primeiro grau, 
as defesas e impugnações referentes aos pro-
cessos de lavratura de auto de infração e de 
lançamentos tributários da Taxa de Fiscaliza-
ção e Controle da Previdência Complemen-
tar – TAFIC. 

Justificação

Com a criação da TAFIC, deverá ficar explícita a 
competência da PREVIC para o lançamento do res-
pectivo crédito tributário

Nos termos do art. 61 da Lei Complementar nº 
109/2001, percebe-se a distinção entre o processo 
decorrente do inquérito administrativo para apuração 
de responsabilidade específica do art. 59 e aquele 
decorrente do processo disciplinar, nos termos do art. 
63 a 65 da mesma lei. 

Ademais, não há diferença entre a apreciação e 
julgamento das defesas e impugnações ao processo de 
lavratura de AI e o de constituição do crédito tributário 
da TAFIC. Nos dois casos há apreciação e julgamen-
to para, então, haver a expedição da DN que estará 
sujeita ao recurso.

Com a redação proposta pretende esclarecer que 
haverá um duplo grau de julgamento – o de primeiro 
grau, na Diretoria Colegiada da PREVIC – e o de se-
gundo grau na Câmara de Julgamento no MPS. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4/08

Dê-se ao inciso II do art. 7º a seguinte redação:

Art. 7º  ...................................................
II – aprovar os critérios e as diretrizes 

do programa anual de fiscalização no âmbito 
do regime operado por entidades fechadas de 
previdência complementar, devendo o ato ser 
publicado no Diário Oficial da União;

Justificação

Dar maior publicidade aos atos da PREVIC que 
envolvam a fiscalização das EFPC, possibilitando à so-
ciedade civil e as entidades fechadas, em particular, 
conhecer os critérios adotados e as diretrizes que se-
rão repassadas à fiscalização, com a sua publicação no 
Diário Oficial.

A PREVIC deve ser um órgão de Estado e não um 
órgão de Governo, e para tanto deve observar critérios 
claros e objetivos nas suas ações, especialmente dar 
publicidade aos critérios e às diretrizes que presidirão 
o plano anual de fiscalização.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5/08

Dê-se ao artigo 60 a seguinte redação:

Art. 11  ..................................................
§ 4º  .......................................................
III – lavrar auto de infração.

Justificação

A sugestão tem como objetivo atribuir ao próprio 
auditor que procedeu à fiscalização a atividade de 
lavratura do AI em vez de propor a sua lavratura. Na 
verdade, foi o referido servidor que viu e presenciou 
a situação e portanto tem maiores convicções quanto 
à sua lavratura ou não. Deixar a cargo de outra auto-
ridade a sua lavratura, além de prejudicar o processo 
fiscalizatório, poderá se tornar ineficaz tal procedimento 
haja vista o decurso de tempo entre a fiscalização e a 
decisão pela lavratura ou não.

Ademais, uma vez lavrado o AI, o autuado dispõe 
de todas possibilidades do contraditório e de ampla 
defesa permitidos em lei.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 6/08

Dê-se ao caput do artigo 15º a seguinte reda-
ção:

Art. 15. Fica criada, no âmbito do Ministério da 
Previdência Social, a Câmara de Recursos da Previdên-
cia Complementar, instância recursal e de julgamento 
das decisões de que tratam os incisos III e IV do art. 
7º, cujo pronunciamento encerra a instância adminis-
trativa, devendo ser tal decisão e votos publicados no 
Diário Oficial da União, com segredo da identidade dos 
autuados ou investigados, quando necessário.

Justificação

Dar publicidade aos resultados do julgamento 
realizados pelo CRPC de modo a construir uma juris-
prudência que seria observada pelas demais entida-
des fechadas.

A exemplo dos demais órgãos da Administração 
Pública Federal, em especial da Comissão de Valores 
Mobiliários, é importante que os julgamentos efetivados 
pela PREVIC e pela Câmara de Recursos da Previ-
dência Complementar – CRPC tenham uma rotina de 
publicação dos resultados dos julgamentos, inclusive 
para dar à sociedade civil uma demonstração efetiva 
da sua atuação de fiscalização e orientação.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7/08

Dê-se ao parágrafo 1º do artigo 16 a seguinte 
redação:

Art. 16  ..................................................
§ 1º O Conselho Nacional será presidido 

pelo Ministro de Estado da Previdência Social 
e a Câmara por um dos servidores referidos 
no inciso I do § 1º do art. 15, por designação 
daquela autoridade, cabendo-lhes exercer, 
além do voto ordinário, também o voto de 
qualidade. 

Justificação

Adequação de redação, pois o dispositivo que 
define os servidores é o inciso I do § 1º e não o caput 
do referido parágrafo. 

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA ADITIVA N.º 08/08

Acrescentar ao art. 7º os seguintes parágrafos:

Art. 7º  ...................................................
§ 3º Na forma da regulamentação, a PRE-

VIC poderá, a seu exclusivo critério e se o inte-
resse público permitir, suspender, em qualquer 

fase, o procedimento administrativo instaurado 
para a apuração de infrações da legislação de 
previdência complementar se o investigado 
ou acusado assinar termo de compromisso, 
obrigando-se a:

I – cessar a prática de atividades ou atos 
considerados ilícitos pela PREVIC; e

II – corrigir as irregularidades aponta-
das, inclusive indenizando os prejuízos, se 
houver.

§ 4º O compromisso a que se refere o 
parágrafo anterior não importará confissão 
quanto à matéria de fato, nem reconhecimento 
de ilicitude da conduta analisada.

§ 5º O termo de compromisso deverá ser 
publicado no Diário Oficial da União, discrimi-
nando o prazo para cumprimento das obriga-
ções eventualmente assumidas, e constituirá 
título executivo extrajudicial.

§ 6º Não cumpridas as obrigações no 
prazo, a PREVIC dará continuidade ao procedi-
mento administrativo anteriormente suspenso, 
para a aplicação das penalidades cabíveis.

Justificação

Permitir a utilização de Termo de Ajuste de Con-
duta para fim dos litígios entre o órgão de fiscalização 
e os administrados. Essa providência ajuda a desafogar 
os órgãos públicos que têm como missão a fiscalização 
das entidades fechadas de previdência complementar 
– EFPC. Dessa forma a Administração Pública pode 
se concentrar nas missões verdadeiramente relevan-
tes para o alcance de seus objetivos.

O Termo de Ajuste de Conduta, evidentemente, 
só será aplicável nas situações indicadas e servem 
para reduzir as frentes de litígio com as EFPC. Sem-
pre voltada ao interesse público, a iniciativa é uma 
forma de fazer-se a orientação para os administrados, 
nas situações em que o simples sancionamento não 
reverte a situação de irregularidade. Com o Termo de 
Ajuste de Conduta se possibilita à EFPC comprometer-
se a rever sua atuação na administração do plano de 
benefícios e corrigir os comportamentos que possam 
comprometer o resultado de suas operações.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

EMENDA ADITIVA Nº 9/08

Acrescentar ao artigo 13º o seguinte parágrafo:

Art. 13.  ..................................................
Parágrafo único. As iniciativas de alte-

ração ou criação de normas que impliquem 
na alteração dos direitos dos participantes, 
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patrocinadores, instituidores e das entidades 
fechadas de previdência complementar serão 
precedidas de audiência pública convocada e 
dirigida pelo CNPC, salvo quando houver jus-
tificada urgência.

Justificação

Num ambiente especialmente sofisticado como 
o que se insere as entidades fechadas de previdên-
cia complementar a participação da sociedade e dos 
próprios interessados nas alterações legislativas que 
afetem o seu direito é medida que se impõe.

Os órgãos da Administração Pública, cada vez 
mais, têm se associado a essa iniciativa, que permite 
o aperfeiçoamento das propostas de regulação das 
atividades dos administrados a eles subordinados. 

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – Ar-
naldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I – Relatório

O Projeto de Lei em tela, de autoria do Poder 
Executivo, pretende criar uma autarquia de natureza 
especial, denominada Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC, para tratar da 
fiscalização e supervisão das atividades das entidades 
fechadas de previdência complementar. 

A proposição detalha a estrutura básica de ór-
gãos e do quadro de pessoal da autarquia, bem como 
suas competências, entre as quais destacam-se: au-
torizar a constituição e funcionamento das entidades 
fechadas de previdência complementar e operações 
de reorganização societária; fiscalizar essas entidades, 
apurar e julgar suas infrações; e promover a mediação 
e conciliação entre as entidades e seus participantes, 
assistidos, patrocinadores ou instituidores.

Ademais, o projeto institui a Taxa de Fiscalização 
e Controle da Previdência Complementar – TAFIC, a 
ser paga trimestralmente pelas entidades fechadas de 
previdência complementar, variando de R$ 15,00 (quin-
ze reais) a R$ 2.225.000,00 (dois milhões, duzentos 
e vinte e cinco mil reais), conforme o total dos recur-
sos garantidores por plano de benefícios. Em relação 
à estrutura de pessoal, destaca-se que a proposição 
prevê o aproveitamento de auditores-fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil para desempenho das atividades 
de fiscalização.

Em sua justificativa, o Poder Executivo alega, além 
da exigência dos arts. 5º e 74 da Lei Complementar 
nº 109, de 29 de maio de 2001, que é necessário que 
sejam modernizados os instrumentos de fiscalização e 
controle das entidades fechadas de previdência com-
plementar, principalmente, em decorrência das novas 

regras de portabilidade e benefício proporcional dife-
rido, aprovadas em 2001, que criaram condições para 
expansão do sistema. Além de propiciar a expansão, 
essas novas regras tornaram o sistema mais comple-
xo o que demanda uma estrutura mais segura e trans-
parente, para permitir a proteção dos interesses dos 
participantes e assistidos.

A proposição tramita em regime de prioridade, 
em face de ser oriunda do Poder Executivo, na forma 
da alínea “a” do inciso II do art. 151 do Regimento In-
terno desta Casa. Foi distribuída para as Comissões 
de Seguridade Social e Família, de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, de Finanças e Tributação 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

O Projeto de Lei em questão recebeu nove emen-
das, todas do Deputado Arnaldo Faria de Sá, a seguir 
descritas:

Emenda nº 1, que inclui entre as com-
petências da PREVIC a orientação das ativi-
dades das entidades fechadas de previdência 
complementar;

Emendas nºs 2, 4 e 6, tornando obrigató-
ria a publicação de decisões, votos e atos da 
PREVIC no Diário Oficial da União;

Emenda nº 3, que estabelece a com-
petência da Diretoria Colegiada da PREVIC 
para decidir sobre a conclusão dos relatórios 
finais dos processos administrativos iniciados 
por lançamento tributário da Taxa de Fiscaliza-
ção e Controle da Previdência Complementar, 
bem como para apreciar e julgar as defesas 
de auto de infração;

Emenda nº 5, que estabelece a necessi-
dade do auditor que procedeu à fiscalização 
lavrar diretamente o auto de infração, ao invés 
de propor que terceiro o faça;

Emenda nº 7, que deixa explícito que a 
Câmara de Recursos seja presidida por ser-
vidor federal ocupante de cargo efetivo, em 
exercício no Ministério da Previdência Social 
ou entidades a ele vinculadas;

Emenda nº 8, que permite a suspensão 
do procedimento administrativo instaurado para 
apuração de infrações, em qualquer fase, se o 
investigado ou acusado assinar termo de com-
promisso com obrigações que especifica; e

Emenda nº 9, que estabelece a obrigato-
riedade de realização de audiência pública para 
tratar de alteração ou criação de normas rela-
cionadas à previdência complementar fechada, 
exceto quando houver justificada urgência.

É o Relatório.
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II – Voto do Relator

As entidades fechadas de previdência comple-
mentar têm importante papel social e econômico. Por 
um lado, asseguram que os aposentados disponham 
de recursos complementares para uma vida digna após 
longos anos de trabalho e, de outro, são propulsores da 
atividade econômica por meio da expressiva poupança 
acumulada, correspondente a 17% do Produto Interno 
Bruto – PIB, ou seja, R$ 442 bilhões (dez/2008), que 
atendem a mais de 6,5 milhões de brasileiros.

Embora possuam natureza jurídica de direito 
privado, as entidades de previdência complementar, 
dada a função pública de suas atividades, sujeitam-se 
à regulação e à fiscalização do Poder Público. Nesse 
sentido, a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, estabeleceu em seu art. 3º, inciso V, que com-
pete ao Estado “fiscalizar as entidades de previdência 
complementar, suas operações e aplicar penalidades”. 
Registre-se que o principal objetivo de promover essa 
fiscalização é justamente a de proteger os interesses 
dos participantes e assistidos dos planos de benefí-
cios.

Atualmente, essa função de fiscalização e con-
trole é realizada pela Secretaria de Previdência Com-
plementar, do Ministério da Previdência Social. No 
entanto, em razão das características próprias de um 
órgão da administração direta, existem diversas limi-
tações para que esse papel seja desempenhado da 
forma mais eficiente por essa Secretaria.

Esta é a razão pela qual o Projeto de Lei em 
questão defende a criação da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar – PREVIC, que 
será constituída na forma de autarquia de natureza 
especial, dotada de autonomia administrativa e finan-
ceira e patrimônio próprio e vinculada ao Ministério da 
Previdência Social. A nova autarquia será responsável 
pela fiscalização e controle, mantendo sob a compe-
tência da Secretaria de Previdência Complementar a 
formulação da política do setor.

As mudanças são necessárias para suportar a 
atual demanda de fiscalização das entidades já exis-
tentes, bem como o crescimento esperado do mercado 
dos fundos de pensão. 

Desde a edição da Lei Complementar nº 109, de 
2001, as entidades de classes e representativas po-
dem instituir planos fechados para seus membros ou 
associados. Segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2007, havia 
cerca de 16 milhões de trabalhadores associados a 
sindicatos, ou seja, 18% da população ocupada. Dessa 
forma, o público potencial da previdência complemen-
tar fechada foi substancialmente ampliado com previ-

são na legislação previdenciária de planos instituídos 
por sindicatos. Como resultado, em 2003, o órgão su-
pervisor dos fundos de pensão passou a ter sob seu 
universo de fiscalização, além dos mais de 1000 pla-
nos patrocinados, outros 46 planos instituídos, esses 
últimos com patrimônio de aproximadamente R$ 320 
milhões, protegendo cerca de 100 mil trabalhadores e 
seus dependentes.

Ademais, o patrimônio e clientela dos fundos de 
pensão serão ampliados expressivamente a partir da 
instituição efetiva da previdência complementar do ser-
vidor público, criada pela Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, cuja proposta de regulamentação encontra-
se em tramitação nesta Casa sob a forma do Projeto 
de Lei nº 1.992, de 2007. Segundo dados do Boletim 
Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, 
com números de outubro de 2008, as três esferas de 
Poder Federal possuem juntas cerca de 1,15 milhão 
de servidores ativos, dos quais mais de 70% recebem 
remuneração superior a R$ 2.500,00.

A dinâmica econômica reclama transformações 
institucionais constantes. O Estado, antes provedor 
de bens e serviços, tem-se tornado cada vez mais um 
Estado Regulador, com função de normatizar as ativi-
dades e corrigir os erros da iniciativa privada. Surgem, 
então, as agências reguladoras, entes desprovidos de 
subordinação, com autonomia perante as interferências 
políticas e ênfase no conteúdo técnico, que visam pro-
piciar segurança na prestação de serviços essenciais 
pelas empresas privadas.

Entre outras, foram criadas agências para regu-
lar o setor elétrico, de telecomunicações, de saúde, de 
aviação civil, as quais têm demonstrado maior efeti-
vidade na proteção dos interesses da sociedade, em 
comparação com a regulação antes realizada direta-
mente pela administração pública.

Dessa forma, em face do importante papel desem-
penhado pela previdência complementar, é essencial 
que esse setor também disponha de um ente regulador, 
dotado de imparcialidade e neutralidade, para proteger 
o interesse dos participantes e assistidos, bem como 
o interesse público representado pelo volume expres-
sivo de recursos financeiros que revertem em prol do 
desenvolvimento de atividades produtivas.

O Projeto de Lei em tela é meritório e oportuno, 
em especial, diante da ocasião em que se enfrenta 
grave crise mundial no sistema financeiro, com a fa-
lência de diversos bancos e seguradoras. O Estado 
brasileiro deve adotar todas as medidas necessárias 
para promover a segurança dos recursos investidos 
pelos trabalhadores para sua própria aposentadoria. 
Afinal, é desalentador trabalhar e poupar ao longo de 
toda a vida e ver seus recursos esgotados por incom-



Junho de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 25939 

petência do setor privado e incapacidade do Estado 
exercer seu papel regulador e fiscalizador.

Cabe destacar, ainda, que a criação de uma agên-
cia reguladora autônoma para os fundos de pensão 
está recomendada no Relatório Final dos Trabalhos da 
CPMI “dos Correios”, de abril de 2006, onde o nobre 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, subrelator, 
apontou que a reduzida capacidade fiscalizadora da 
Secretaria de Previdência Complementar, poderia faci-
litar a ocorrência de substantivos desvios de recursos 
financeiros dos fundos de pensão.

No parecer da subrelatoria recomenda-se que 
a regulação e a fiscalização dos fundos de pensão 
tenham autonomia, por meio da criação de duas ins-
tituições, hierarquicamente distintas e independentes 
quanto ao orçamento, uma com a atribuição de fisca-
lizar as atividades dos fundos de pensão, propor mi-
nutas de normativos e executar a política setorial e a 
outra instituição com o papel de aprovar as propostas 
de regulação. A proposição em tela, atende, portanto, 
a essa recomendação ao criar a PREVIC na forma de 
autarquia especial e manter o Conselho Nacional de 
Previdência Complementar. A seguir, transcrevemos 
trecho da conclusão do relatório:

“9.11.2 Criação de órgão regulador e 
fiscalizador mais independente

A estrutura institucional voltada para a re-
gulação e fiscalização das entidades fechadas 
de previdência complementar está centralizada 
no Ministério da Previdência Social. Neste Mi-
nistério, a regulação compete ao Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar – CGPC 
e a fiscalização da Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC.

Nada obstante, a existência dessas ins-
tituições, a Sub-relatoria, como demonstrado 
neste relatório, comprovou a ocorrência de 
substantivos desvios de recursos financeiros 
dos fundos de pensão. Oportuno observar que 
a necessidade de controle estrito das entidades 
de previdência, que hoje se mostra como ponto 
de interesse do governo e da iniciativa privada, 
no fenômeno brasileiro. Pesquisas revelam que 
alguns países tiveram problemas envolvendo 
fundos de pensão em função de imperícia, ne-
gligência ou dolo dos administradores.

Torna-se conclusivo, portanto, o parecer 
da Sub-relatoria de que os ilícitos se devem, 
em grande parte, precariedade das formas e 
dos instrumentos de fiscalização. Como já foi 
mencionado neste relatório, “se o órgão é fra-
co, cresce a ascensão dos grupos de interesse 
sobre o sistema” e um sistema débil aceita toda 

sorte de suspeito. Por decorrência, perde-se a 
credibilidade nos fundos de pensão. 

Assim, indo ao encontro dos instrumentos 
mais modernos que possam atender, de forma 
mais ampla possível, os interesses da previ-
dência complementar, a Sub-relatoria propõe 
que se avance na modernização da presença 
do Estado, mediante o reordenamento institu-
cional do setor, implantando-se a Agência Na-
cional da Previdência Complementar (ANPC) 
e o Conselho Nacional da Previdência Com-
plementar (CNPC).”

(Relatório – Vol. II, Páginas 1546-1554, da Sub-
Comissão de Fundos de Pensão da CPMI dos Cor-
reios 2005/2006).

O Poder Executivo encaminhou proposição seme-
lhante, por meio da Medida Provisória nº 233, de 30 de 
dezembro de 2004, que foi aprovada na Câmara dos 
Deputados, mas teve seu prazo de vigência encerra-
do durante as discussões no Senado Federal. De fato, 
trata-se de uma matéria que deve ser encaminhada por 
meio de Projeto de Lei. Tal recomendação consta do 
Relatório Final dos Trabalhos da CPMI “dos Correios”, 
de abril de 2006, conforme segue:

“Ainda que essa proposta (MP nº 233, 
de 30.12.2004) tivesse o mérito de reforçar a 
supervisão do sistema, o seu encaminhamen-
to por meio de medida provisória prejudicou 
o debate sobre o aprimoramento de seu tex-
to. Nesse sentido, a opção pelo projeto de lei 
poderia atender a esse princípio.”

Além da criação da autarquia especial denomi-
nada PREVIC, para assegurar a autonomia financei-
ra dessa instituição, a proposição institui a Taxa de 
Fiscalização e Controle da Previdência Complemen-
tar – TAFIC, a ser paga pelas entidades fechadas de 
previdência complementar, em montante que variará 
de acordo com os recursos administrados pela enti-
dade. Essa taxa baseia-se naquela instituída por meio 
da Lei nº 7.944, de 20 de dezembro de 1989, e que é 
cobrada das entidades abertas de previdência com-
plementar pela Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP. 

A PREVIC contará, ainda, com recursos das mul-
tas resultantes da aplicação de penalidades decorren-
tes de fiscalização ou de execução judicial, na forma 
do inciso IV do art. 11 do Projeto de Lei em análise, 
que recomendamos sejam investidos em programas 
de educação financeira e previdenciária.

A matéria referente à estrutura administrativa e 
de cargos e salários será analisada pela Comissão 
competente. No entanto, aproveitamos para tecer elo-
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gios a que se mantenha o aproveitamento da carreira 
de auditor-fiscal da Receita Federal para promover a 
fiscalização. Trata-se de uma medida que assegura 
economia aos cofres públicos, além de garantir resul-
tados mais eficientes e maior amplitude na fiscalização, 
pelo fato da carreira já ser estruturada e contar com 
profissionais espalhados em todo o país. 

Em relação às emendas apresentadas ao Projeto 
de Lei nº 3.962, de 2008, segue nosso posicionamento. 
A emenda nº 1 institui a competência da PREVIC em 
orientar as entidades de previdência, tarefa que de cer-
ta forma já é realizada no momento em que a agência 
expede instruções e estabelece procedimentos para 
aplicação das normas relativas à sua área de compe-
tência. Portanto, julgamos desnecessária a inclusão da 
expressão “orientar” no inciso V do art. 2º.

As Emendas nºs 2 e 4, que tornam obrigatória a 
publicação de decisões e votos da Diretoria Colegia-
da da PREVIC no Diário Oficial da União – DOU, bem 
como os critérios e as diretrizes do programa anual 
de fiscalização, criarão uma despesa adicional para 
as entidades fechadas de previdência complementar. 
Entendemos que essa despesa extra com publicações 
no DOU só se justifica na hipótese da Emenda nº 6, 
que trata das decisões e votos da Câmara de Recursos 
da Previdência Complementar, instância administrati-
va final. O julgamento desse instância recursal cria a 
jurisprudência administrativa e, portanto, justifica-se a 
publicação no DOU.

Em relação à emenda nº 3, entendemos que a 
proposta cria uma duplicidade ao prever, tanto no inci-
so III, como também no inciso IV do art. 7º, a aprecia-
ção do processo iniciado por lançamento da taxa de 
fiscalização e por lavratura de auto de infração, pela 
Diretoria Colegiada. O Projeto de Lei cria a Câmara 
de Recursos da Previdência Complementar em seu 
art. 15 justamente com o objetivo de promover o duplo 
grau de jurisdição.

A Emenda nº 5 pretende atribuir ao próprio au-
ditor-fiscal que realizar a fiscalização a lavratura do 
auto de infração. Entretanto, consideramos que deve 
ser mantida ambas as possibilidades, ou seja, a pro-
positura ou lavratura do auto de infração, sendo que 
as hipóteses de lavratura devem ser regulamentadas 
em Decreto para assegurar atuação uniforme dos au-
ditores fiscais. 

Quanto à emenda nº 7, que deixa explícito que 
a Câmara de Recursos seja presidida por servidor 
federal ocupante de cargo efetivo, entendemos ser 
oportuna, para que não reste dúvidas que apenas o 
rol de pessoas citadas no inciso I, § 1º, do art. 15, e 
não no inciso II, é que estão autorizadas a presidir a 
Câmara de Recursos.

Quanto à emenda nº 8, que postula a permissão 
da suspensão do procedimento administrativo instau-
rado para apuração de infrações, em qualquer fase, 
se o investigado ou acusado assinar termo de com-
promisso, julgamos que não deve ser acatada, muito 
embora reconheçamos a importância de sua finalidade, 
qual seja, a de promover o ajuste da infração de forma 
mais célere e desafogar os órgãos públicos. Nossa 
rejeição baseia-se na possibilidade de que a medida 
sugerida crie margem para ingerências políticas junto 
à Diretoria Colegiada da PREVIC, o que é justamente 
o oposto do que se espera da atuação de uma autar-
quia de natureza especial.

Por fim, quanto à emenda nº 9, consideramos que 
é desnecessária a obrigatoriedade de realização de 
audiência pública para tratar de alteração ou criação 
de normas relacionadas à previdência complementar 
fechada, uma vez que o Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar já conta com representação 
de todas as partes: Poder Público, representantes da 
própria entidade, dos patrocinadores e instituidores e 
participantes e assistidos.

Para aperfeiçoar o Projeto de Lei, julgamos opor-
tuno apresentar três emendas a seguir descritas. Em 
razão do tempo decorrido da apresentação do Proje-
to de Lei até sua apreciação, propomos uma emenda 
para aproveitar no quadro de pessoal da nova agência, 
os funcionários em exercício na Secretaria de Previ-
dência Complementar até a data de 31 de março de 
2008, alterando a data de 31 de dezembro de 2007, 
originalmente prevista na proposição.

Ademais, julgamos necessário incluir uma segun-
da emenda para detalhar algumas regras referentes 
ao mandato dos diretores. Os indicados para ocupar 
o cargo devem ser aprovados pelo Senado Federal e 
exercerão mandato de 5 anos, em consonância com o 
mandato de diretores dos demais órgãos reguladores 
existentes e, no caso do surgimento de vaga no curso 
do mandato, essa deverá ser preenchida da mesma 
forma que a vaga inicial, sendo que o sucessor exer-
cerá o mandato pelo prazo remanescente. Propomos, 
ainda, a substituição gradativa dos diretores, medida 
que conferirá ao órgão executor da política de previ-
dência complementar maior comprometimento técni-
co e a continuidade administrativa dos atos sob a sua 
competência.

A terceira emenda da relatoria visa alterar a pe-
riodicidade de pagamento da Taxa de Fiscalização e 
Controle – TAFIC. Essa taxa deverá ser paga quadrimes-
tralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro de 
cada ano, medida que reduz os custos administrativos 
de processamento tanto para a PREVIC quanto para o 
fundo de pensão responsável pelo pagamento. 
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Concordamos, portanto, que a criação da PREVIC, 
com função regulatória sob as entidades fechadas de 
previdência complementar, atenderá ao objetivo precípuo 
de proteger os participantes de planos de previdência 
contra a ineficiência e o domínio da iniciativa privada. 
A natureza de autarquia especial atribuída à referida 
instituição e a criação da taxa de fiscalização e controle 
lhe assegurarão a autonomia administrativa e financeira 
necessária ao fiel cumprimento de sua missão.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 3.962, de 2008, do Poder Executivo, com 
as três emendas de Relator anexas, pela aprovação 
das Emendas nºs 6 e 7 apresentadas nesta Comissão, 
e pela rejeição das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9.

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – Depu-
tado Chico D’angelo, Relator.

EMENDA Nº 1

Altere-se a data de referência para aproveitamen-
to de funcionários em exercício na Secretaria de Pre-
vidência Complementar de 31 de dezembro de 2007 
para 31 de março de 2008, no art. 18, inciso IV, arts. 
41 e 54, e Anexo IV, Tabelas I e II, nos seus respecti-
vos títulos e colunas de cargos da situação atual, do 
Projeto de Lei nº 3.962, de 2008.

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – De-
putado Chico D’angelo, Relator.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se os seguintes §§1º e 2º ao artigo 
4º do Projeto de Lei nº 3.962, de 2008:

“Art. 4º A PREVIC será administrada por 
uma Diretoria Colegiada composta por um Di-
retor-Superintendente e quatro Diretores, es-
colhidos dentre pessoas de ilibada reputação 
e de notória competência, a serem indicados 
pelo Ministro de Estado da Previdência Social 
e nomeados pelo Presidente da República, de-
pois de aprovados pelo Senado Federal.

§1º O mandato dos membros da Diretoria 
será de cinco anos, devendo ser renovado a cada 
ano um quinto dos membros do Colegiado.

§2º Em caso de vaga no curso do manda-
to, esta será completada por sucessor investi-
do na forma prevista no caput, que o exercerá 
pelo prazo remanescente.

§ 3º Excepcionalmente, para atender ao 
disposto na parte final do § 1º deste artigo, os 
membros da primeira Diretoria da PREVIC terão 
o prazo de seus mandatos fixado em Decreto, 
não podendo este exceder a cinco anos.”

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – De-
putado Chico D’angelo, Relator.

EMENDA Nº 3

Substitua-se o título da terceira coluna do Anexo 
V do Projeto de Lei nº 3.962, de 2008, de “Taxa Trimes-
tral (R$)” por “Taxa Quadrimestral (R$)” e altere-se o 
§2º do artigo 12 do referido Projeto de Lei, conforme 
redação a seguir:

“Art. 12  .................................................
 ..............................................................
§2º A TAFIC será paga quadrimestral-

mente, em valores expressos em reais, con-
forme tabela constante do Anexo V, e seu re-
colhimento será feito até o dia dez dos meses 
de janeiro, maio e setembro de cada ano.”

Sala da Comissão, 12 de março de 2009. – Depu-
tado Chico D’angelo, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 3.962/2008, com emendas, eas 
emendas 6 e 7 apresentadas na Comissão, e rejeitou 
as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Chico D’Angelo.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Elcione Barbalho – Presidente, Eduardo Barbo-

sa e Dr. Paulo César – Vice-Presidentes, Acélio Casa-
grande, Aline Corrêa, Andre Zacharow, Angela Portela, 
Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de 
Sá, Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Fer-
nando Coruja, Geraldo Resende, Germano Bonow, Jô 
Moraes, Jofran Frejat, José C. Stangarlini, José Carlos 
Vieira, Lael Varella, Luiz Bassuma, Maurício Trinda-
de, Raimundo Gomes de Matos, Ribamar Alves, Rita 
Camata, Roberto Alves, Saraiva Felipe, Eleuses Pai-
va, Henrique Afonso, Iran Barbosa, Leonardo Vilela e 
Mário Heringer.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tada Elcione Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.089-A, DE 2008 
(Do Sr. Roberto Santiago)

Denomina Viaduto Centenário da Imi-
gração Japonesa o viaduto localizado no 
km 43-44 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, 
no Município de Atibaia, Estado de São Pau-
lo; tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
WALTER IHOSHI).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – ART. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilus-
tre Deputado Roberto Santiago, pretende denominar 
“Viaduto Centenário da Imigração Japonesa” o viaduto 
localizado no km 43/44 da BR-381, Rodovia Fernão 
Dias, no Município de Atibaia, Estado de São Paulo. 

Nos termos do art.32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Roberto Santiago pretende, 
com este projeto de lei, homenagear não apenas a cida-
de paulista de Atibaia, como também seus habitantes, 
por ter sido fundada pelos bandeirantes do século XVII 
e por aceitar fraternalmente os imigrantes japoneses 
que até hoje convivem harmoniosamente com os bra-
sileiros que ali nasceram, cresceram e se integraram 
com a cultura nipônica. Com isso, pretende-se deno-
minar “Viaduto Centenário da Imigração Japonesa” 
o viaduto localizado no quilômetro 43/44 da BR-381, 
Rodovia Fernão Dias, que é uma rodovia diagonal e 
está inclusa no item 2.2.2 da Relação Descritiva do 
Sistema Rodoviário Federal, constante do Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1.973, que aprovou 
o Plano Nacional de Viação (PNV).

A presente iniciativa é amparada pelo art. 2º da 
Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe so-
bre a denominação de vias e estações terminais do 
PNV, cuja disposição é a seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, naquilo que cabe a este órgão 
técnico, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 
nº 4.089, de 2008.

Sala da Comissão, 8 de abril de 2009. – Deputado 
Walter Ihoshi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.089/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Walter Ihoshi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.221-A, DE 2008 
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 
8.630, de 23 de fevereiro de 1993, que “Dis-
põe sobre o regime jurídico da exploração 
dos portos organizados e das instalações 
portuárias e dá outras providências”, para 
integrar as autoridades de inspeção do tra-
balho às demais autoridades em exercício 
no porto organizado; tendo parecer da Co-
missão de Viação e Transportes, pela apro-
vação (relator: Dep. Camilo Cola).

Despacho: Às Comissões de Viação 
e Transportes; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei n.º 4.221, 
de 2008, apresentado pelo Deputado Luiz Sérgio. A 
iniciativa altera o art. 3º da Lei n.º 8.630, de 1993, a 
chamada “Lei dos Portos”, com o fim de incluir as au-
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toridades de inspeção do trabalho no rol dos agentes 
públicos que exercem função no porto organizado.

Segundo o autor, a atuação dos inspetores do 
trabalho nas áreas portuárias é secular, e hoje se faz 
presente de maneira muito efetiva, graças ao caracte-
res de permanência e exclusividade de que se reveste 
o serviço prestado por aqueles agentes públicos. Para 
S.Ex.ª, portanto, não se justifica que a Lei dos Portos 
deixe de consagrar a inspeção do trabalho entre as 
funções públicas de relevo exercidas no porto organi-
zado, tanto mais, assinala, porque o Brasil acaba de 
reconhecer a Convenção 178 da OIT, que cuida espe-
cificamente da inspeção do trabalho marítimo.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

II – Voto do Relator

A ausência da autoridade de inspeção do tra-
balho no rol das autoridades públicas encarregadas, 
pela Lei dos Portos, de atuar nos portos organizados 
não se justifica. 

Desde a edição do Decreto n.º 1.886, de 1996, é 
incontestável o papel do Ministério do Trabalho e Em-
prego, por intermédio de seus agentes de inspeção do 
trabalho, na fiscalização das condições de trabalho e 
do cumprimento de normas trabalhistas referentes ao 
ambiente portuário. Não bastasse isso, a Lei n.º 9.719, 
de 1998, reforçou e consolidou a responsabilidade do 
Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização tra-
balhista nos portos. Não é de se estranhar, portanto, 
que esse Ministério tenha criado uma Unidade Especial 
de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, inte-
grado por auditores-fiscais especialmente capacitados 
para as tarefas de fiscalização nos portos. Tal unidade 
conta com o apoio, ainda, de unidades regionais de 
fiscalização, subordinadas às Delegais Regionais do 
Trabalho, mas coordenadas desde Brasília mesmo. Por 
fim, mas não menos importante, é a própria Organi-
zação Internacional do Trabalho, por intermédio das 
Convenções n.º 137 e n.º 178, esta mencionada pelo 
autor, que exige dos países-membros um compromis-
so no sentido de inspecionar as condições de trabalho 
dos trabalhadores portuário e marítimos, respectiva-
mente. As duas convenções, não custa lembrar, foram 
ratificadas pelo Brasil.

Considerando, afinal, que a já citada Lei n.º 9.719, 
de 1998, exige das autoridades relacionadas no art. 3º 
da Lei dos Portos que colaborem com os agentes de 
inspeção do trabalho, no porto ou nas embarcações, 
parece despropositado que se permaneça ignorando, 
como faz o texto do referido art. 3º, o papel das auto-
ridades de inspeção do trabalho na vida portuária. 

Assim sendo, voto pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 4.221, de 2008.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2009. – Depu-
tado Camilo Cola, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.221/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Camilo Cola.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.262-A, DE 2008 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Denomina “Viaduto Arnaldo Borges 
Pereira” o viaduto localizado no cruzamento 
entre as Rodovias BR-050, BR-365, BR-452 
e a Rodovia Municipal 030, no anel viário 
norte da cidade de Uberlândia, no Estado 
de Minas Gerais; tendo parecer da Comis-
são de Viação e Transportes, pela aprovação 
(relator: Dep. Lael Varella).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo no-
bre Deputado Gilmar Machado, pretende denominar 
“Viaduto Arnaldo Borges Pereira” o viaduto localizado 
no cruzamento das rodovias federais BR-050, BR-365 
e BR-452 com a rodovia Municipal 030, no anel viário 
norte da cidade de Uberlândia, no Estado de Minas 
Gerais.

Nos termos do art. 32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
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sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f”, do inciso IX, 
do mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Gilmar Machado pretende 
homenagear o Sr. Arnaldo Borges Pereira, importante 
empresário e pecuarista da cidade de Uberlândia e de-
fensor dos interesses da sua cidade natal, que morreu, 
infelizmente ainda muito jovem aos 38 anos de idade. 
Seu nome será dado ao viaduto localizado no cruza-
mento das rodovias federais BR-050, BR-365 e BR-
452 com a rodovia Municipal 030, no anel viário norte 
da cidade de Uberlândia. As rodovias federais citadas 
e o viaduto em questão já estão inclusos na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
conforme a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprovou o Plano Nacional de Viação (PNV). 

No âmbito da competência da Comissão de Via-
ção e Transportes, cabe registrar que o projeto de lei 
em análise é amparado pelo art. 2º da Lei nº 6.682, 
de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação 
de vias e estações terminais do PNV, nos seguintes 
termos:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nº 4.262, de 2008. 

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Lael Varella, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.262/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Lael Varella.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 

Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.488-A, DE 2008 
(Do Sr. Alexandre Silveira)

Denomina Sebastião da Cunha e Cas-
tro, a BR 356, trecho entre as cidades de 
Ervália à Muriaé, Minas Gerais; tendo pa-
recer da Comissão de Viação e Transpor-
tes, pela aprovação (relator: Dep. Geraldo 
Thadeu).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura; 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilus-
tre Deputado Alexandre Silveira, pretende denominar 
“Rodovia Sebastião da Cunha e Castro” o trecho da 
BR-356 entre a cidade de Ervália e a cidade de Mu-
riaé, no Estado de Minas Gerais. 

Nos termos do art.32, XX, “a”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A BR-356 é uma rodovia diagonal que começa na 
cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas 
Gerais, e termina na cidade de São João da Barra, cujo 
trajeto contempla um trecho rodoviário com aproxima-
damente 30 quilômetros de extensão entre as cidades 
de Ervália e Muriaé. Essa rodovia está inclusa no item 
2.2.2 da Relação Descritiva do Sistema Rodoviário 
Federal, constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1.973, que aprovou o Plano Nacional 
de Viação (PNV).
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O nobre Deputado Alexandre Silveira pretende, 
com este projeto de lei, homenagear o Sr. Sebastião da 
Cunha e Castro, dando seu nome ao trecho da rodovia 
em análise, por ter nascido na cidade de Ervália, pela 
honradez com que cumpriu sua vida ao longo de seus 
82 anos de idade e pela sua intensa participação na 
vida política e empresarial da região onde se encontra 
o trecho rodoviário em epígrafe.

A presente iniciativa é amparada pelo art. 2º da 
Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe so-
bre a denominação de vias e estações terminais do 
PNV, cuja disposição é a seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, naquilo que cabe a este órgão 
técnico, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 
nº 4.488, de 2008.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Geraldo Thadeu, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.488/2008, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Geraldo Thadeu.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.554-A, DE 2008 
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Concede redução de 75% (setenta e 
cinco por cento) da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL, pelo perí-
odo de dez anos, incidente sobre o lucro 
na exploração de novos investimentos re-
alizados nas áreas de atuação da Sudam 

e da Sudene; tendo parecer da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, pela aprovação 
(relator: DEP. ANTONIO FEIJÃO).

Despacho: Às Comissões Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.554, de 2008, de autoria do 
Deputado Marcelo Teixeira, propõe a redução de 75% 
prevista no art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001, à Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL. A redução estará sujeita às 
mesmas regras e condições previstas nesse dispositivo 
da Medida Provisória e na legislação correlata.

O benefício proposto somente produz efeitos a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da data 
da publicação da Lei, não gerando direito a crédito, 
restituição, ressarcimento, compensação ou qualquer 
outra forma de aproveitamento da CSLL devida de pe-
ríodos de apuração anteriores em relação a projetos 
previamente protocolados ou aprovados.

De acordo com o inciso II do art. 32 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, deve ser apre-
sentado, no momento, parecer sobre o mérito desta 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional. Posteriormente, as Comissões 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania deverão igualmente analisá-lo.

No período regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 4.554, de 2008, apresentado 
pelo ilustre Deputado Marcelo Teixeira, pretende con-
ceder redução de 75% na Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido – CSLL, para empresas que tenham 
projeto de instalação, ampliação, modernização ou di-
versificação em setores prioritários da economia, nas 
áreas das Superintendências de Desenvolvimento do 
Norte – Sudam, e do Nordeste – Sudene.

A proposição concede, assim, a mesma redução 
já aplicada ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ à CSLL devidos pelas empresas instaladas no 
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Norte e no Nordeste do País. O benefício – a redução 
de 75% do IRPJ devido por essas empresas – está 
previsto na Medida Provisória nº 2.199, de 2001, que 
altera a legislação do imposto sobre a renda no que se 
refere aos incentivos fiscais de isenção e de redução, 
define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação 
de parcela do imposto sobre a renda nos Fundo de In-
vestimentos Regionais, e dá outras providências.

De acordo com o autor, a proposta beneficiará 
milhões de brasileiros, com o incremento na atividade 
econômica nas Regiões. A redução na CSLL atrairá 
novas empresas, gerando novos postos de trabalho. 
Defende também que todo o País será beneficiado, 
uma vez que a medida “ajuda a consolidar importante 
mercado consumidor de produtos oriundos das outras 
áreas do País, assim como diminui a pressão demo-
gráfica existente nos grandes centros urbanos do res-
tante da nação, em razão da contenção migratória que 
o desenvolvimento trará às regiões afetadas.”

De fato, a concessão de reduções e isenções fis-
cais encontram-se entre os instrumentos do Governo 
Federal voltados para a promoção do desenvolvimento 
econômico e social das Regiões Norte e Nordeste, de 
forma a integrá-las à economia nacional e diminuir as 
disparidades regionais brasileiras. Espaços economi-
camente deprimidos e com baixos indicadores socio-
econômicos, como as Regiões beneficiadas pela pro-
posta, são efetivamente impulsionados por vantagens 
desse tipo, uma vez que essas são bastante atraentes 
para a novos projetos.

Por fim, gostaríamos de lembrar que a Medida 
Provisória citada no projeto de lei encontra-se entre as 
editadas anteriormente à Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001, estando, portanto, vigorando como lei, uma 
vez que não há prazo para sua apreciação por parte 
do Congresso Nacional.

Assim, nosso voto é favorável ao Projeto de Lei 
nº 4.554, de 2008, quanto ao mérito desta Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Antônio Feijão, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.554/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio 
Feijão, contra o voto do Deputado Marcelo Serafim.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Silas Câmara – Presidente, Sebastião Bala Ro-

cha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes, Antonio 
Feijão, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo 

Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Dona-
don, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Átila Lins, Edu-
ardo Valverde, Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, 
Marcio Junqueira, Marinha Raupp, Urzeni Rocha e 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.570-A, DE 2008 
(Do Tribunal de Contas da União) 

MENSAGEM Nº 2/08-GP/TCU

Acrescenta dois cargos em comissão 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tri-
bunal de Contas da União para provimento 
em Gabinete de Auditor do Tribunal de Con-
tas da União; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relatora: DEP. MA-
NUELA D’ÁVILA).

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

Através do presente projeto sob análise, o Tri-
bunal de Contas da União acrescenta ao Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas da União 
um cargo em comissão de Oficial de Gabinete e um 
cargo em comissão de Assistente para provimento no 
Gabinete do Auditor, cujo cargo foi acrescido ao Qua-
dro do Tribunal de Contas da União pela Lei nº 11.854, 
de 3 de dezembro de 2008, observado o disposto no 
inciso IV do art. 110 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, com redação dada pela Lei nº 9.165, de 19 de 
novembro de 1995.

Nesta comissão o projeto não recebeu emendas 
no prazo regimental.

O projeto ainda será apreciado pelas Comissões 
de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e 
Cidadania, sendo a proposição sujeita à apreciação 
conclusiva pelas comissões.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O Tribunal de Contas da União através desta 
iniciativa objetiva criar dois cargos em comissão no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Con-
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tas da União para provimento em Gabinete de Auditor 
do Tribunal de Contas da União.

Com a edição da Lei nº 11.854, de 3 de dezem-
bro de 2008, afigura-se necessária a devida autoriza-
ção legal para o acréscimo de mais dois cargos em 
comissão, sendo um de Oficial de Gabinete e outro de 
Assistente, a fim de compor, exclusivamente, o qua-
dro de pessoal do Gabinete do novo Auditor da Corte 
de Contas.

Ressaltado na exposição de motivos que a pro-
posta está em conformidade com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Assim, ante a incontroversa importância dessa 
Corte, e os fundamentos expostos no projeto de lei, 
nos manifestamos pela aprovação do projeto de lei nº 
4.570, de 2008.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2009. – Depu-
tada Manuela D’ávila, Relatora.

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 4.570/08, 
nos termos do parecer da relatora, Deputada Manue-
la d’Ávila.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Sérgio Mora-

es e Manuela D’ávila – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando 
Nascimento, Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Lu-
ciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, Armando Abílio, 
Edinho Bez e Emilia Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.657-A, DE 2009 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, que trata da garantia de priori-
dade às pessoas que especifica, para dispor 
sobre a reserva de assentos em salas de 
espera de terminais de transporte; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (relator: DEP. EDIO 
LOPES).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Seguridade Social e Família e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe acrescenta parágrafo 
único ao art. 3º da Lei nº 10.048, de 2000, para deter-
minar que assentos sejam reservados aos passagei-
ros idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras 
de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças 
de colo em salas de espera das estações terminais de 
transporte público de passageiros, em todas as suas 
modalidades,

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Em que pese os argumentos apresentandos pelo 
autor do projeto em oferecer um melhor atendimento, 
também nas salas de espera das estações de transporte 
público, aos passageiros com condições físicas espe-
ciais, temos alguns pontos a considerar relevantes.

De acordo com a legislação nacional aplicável, 
a disponiblização de assentos de uso preferencial si-
nalizados em terminais para os passageiros de mo-
bilidade reduzida no transporte aéreo já se constitui 
exigência legal. O mesmo está explicitado no artigo 
6º do Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
e as exigências elencadas neste Decreto estão inclu-
ídos na Resolução Nº 009, de 5 de junho de 2007, da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Portanto, 
há precedentes que sustentam a extensão do objeto 
do projeto relatado, no sentido de tornar mais claro 
também a exigência a reserva de assentos nas salas 
de espera das estações de transporte público de pas-
sageiros, em todas as suas modalidades.

No que se referem as Leis Nº 10.048 e 10.098, 
ambas do ano de 2000, o que fica notório é a garantia 
nos ditames da Carta Magna que representam a efeti-
vação do direito das pessoas a receberem tratamento 
diferenciado, por conta de suas peculiaridades, o que 
implica tratar de forma desigual os desiguais. Entretan-
to, ao se tratar da Lei Nº 10.048/00, em seu Art. 3º, a 
mesma não estende a obrigatoriedade de reserva de 
assentos às estações terminais de transporte público 
de passageiros, como os terminais rodoviários, ferro-
viários e aeroportuários.

Assim sendo, o argumento apresentado pelo au-
tor do projeto em preencher esta lacuna é relevante, 
haja visto que é comum, realmente, encontrar idosos, 
gestantes ou pessoas com crianças pequenas sendo 
obrigadas a esperar em pé pelo início de sua viagem, 
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em situação de total desconforto, principalmente em 
dias de maiores movimentos nos terminais, como em 
datas comemorativas, tais como as festas de final de 
ano, ou em feriados prolongados. 

Como está sendo proposto, a reserva de assentos 
nas estações de transportes destina-se ao cidadão de 
mobilidade reduzida classificado como passageiro. De 
fato, apenas em terminais aeroportuários é que verifi-
camos salas reservadas de embarque/desembarque, 
e apenas em uma minoria de terminais rodoviários, 
ferroviários ou portos existem salas apropriadas para 
os passageiros. 

Dessa forma, a essência deste projeto implicaria 
também em promover adequações nos terminais de 
passageiros no país, em que pese à própria adminis-
tração do terminal reservar uma certa quantidade de 
assentos para pessoas com condições físicas especiais, 
contanto que esses assentos sejam exclusivos para 
aqueles classificados como passageiros, mas que ao 
mesmo tempo possam atender a todos os que circulam 
pelo terminal, por se tratar de um lugar público.

Para concluir, a Constituição Federal de 1988 
está permeada de dispositivos que tem por objeto ga-
rantir o tratamento adequado aos segmentos sociais 
desfavorecidos, como idosos, portadores de defici-
ência e crianças. Este projeto tem um grande signifi-
cado no cotidiano desses segmentos sociais citados. 
Assim, vemos total relação de causa e efeito convin-
cente entre a proposta apresentada e o art. 3º da Lei 
nº 10.048, de 2000.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
PL nº 4.657, de 2009.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2009. – Depu-
tado Edio Lopes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.657/2009, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Edio Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jaime Martins – Presidente, Hugo Leal – Vice-

Presidente, Airton Roveda, Carlos Zarattini, Chico da 
Princesa, Cláudio Diaz, Décio Lima, Edio Lopes, Ge-
raldo Simões, Giovanni Queiroz, José Mendonça Be-
zerra, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Marcelo Almeida, Marinha Raupp, Pedro Fernandes, 
Roberto Britto, Vanderlei Macris, Aelton Freitas, Ale-
xandre Silveira, Dr. Talmir, Fernando Chucre, Geraldo 
Thadeu, Gonzaga Patriota, Pedro Chaves, Perpétua 
Almeida, Rubens Otoni e Walter Ihoshi.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Jaime Martins, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.710-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

OFÍCIO Nº 120/2009 (SF) 
PLS Nº 515/2007

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Castanhal, no Estado do Pará; 
tendo parecer da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, pela aprovação (relator: DEP. 
WANDENKOLK GONÇALVES).

Despacho: Às Comissões de Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; 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 da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.710, de 2009, oriundo do 
Senado Federal, autoriza o Poder Executivo a criar a 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no mu-
nicípio de Castanhal, no Estado do Pará. 

De acordo com a proposição, a criação e o fun-
cionamento dessas ZPE serão regulados pela Lei nº 
11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o 
regime tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação, bem como pela 
legislação pertinente.

O projeto tramitará, ainda, pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio, 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Encontra-se nesta Comissão, o Projeto de Lei nº 
4.710, de 2009, que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Zona de Processamento de Exportação no município 
paraense de Castanhal.

Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são 
áreas de livre comércio especialmente destinadas à ins-
talação de empresas voltadas para a produção de bens 
a serem comercializados exclusivamente no exterior. As 
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empresas ali instaladas gozam de um regime aduaneiro 
e cambial especial, entre outras facilidades administrati-
vas e tributárias. São objetivos das ZPE: a redução dos 
desequilíbrios regionais, o fortalecimento do balanço de 
pagamentos, a promoção da difusão tecnológica e o de-
senvolvimento econômico e social do País.

No Brasil, as ZPE foram instituídas pelo Decreto-
Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, que estabeleceu 
seu o regime tributário, cambial e administrativo. Entre 
o fim da década de 80 e meados da década de 90, 
o Poder Executivo criou cerca de 17 ZPE, das quais 
quatro tiveram construída boa parte da infra-estrutura 
para instalação da indústria exportadora. No Estado 
de Santa Catarina, no município de Imbituba, três in-
dústrias chegaram a se instalar, embora a ausência de 
alfandegamento tenha impedido que elas entrassem.

O funcionamento desses enclaves é regulado, 
atualmente, pela Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial e admi-
nistrativo das Zonas de Processamento de Exportação. 
Alertamos que esse instrumento foi recentemente mo-
dificado pela Lei nº 11.732, de 30 de junho de 2008, 
que alterou vários de seus dispositivos.

O Senado Federal discutiu e aprovou, neste ano, 
dezenas de proposições autorizando a criação de zonas 
de processamento de exportação como as que ora anali-
samos. São assim vários os municípios no Brasil que, caso 
as propostas sejam aprovadas e, posteriormente, acatadas 
pelo Poder Executivo, passariam a usufruir dos benefícios 
aduaneiros e cambiais previstos para essas áreas.

As ZPE são adotadas, com resultados positivos, 
por muitos países, como o México, a Alemanha e a 
China, cujas exportações cresceram fortemente com a 
implantação do mecanismo. De fato, o modelo propicia 
a geração de emprego e o aumento das oportunidades 
empresariais nas mais diversas economias.

Dessa forma, o município de Castanhal também 
poderá obter benefícios para sua economia, e para a 
economia de seu entorno, com a implantação do en-
clave em seu território. O País, por sua vez, sai favo-
recido com o aumento de suas exportações.

A aprovação da proposta na Câmara expressará 
a vontade legislativa de que o País adote o instrumen-
to de concessão de incentivos cambiais, aduaneiros e 
administrativos a determinados municípios brasileiros. 
Caberá, no entanto, ao Poder Executivo avaliar a via-
bilidade da criação da ZPE.

Assim, votamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 4.710, de 2009, quanto ao mérito desta Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2009. – Depu-
tado Wandenkolk Gonçalves, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 4.710/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Wandenkolk Gonçalves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Câmara – Presidente, Sebastião Bala Rocha 

e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes, Antonio Feijão, 
Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, 
Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Donadon, Nilson 
Pinto, Perpétua Almeida, Átila Lins, Eduardo Valverde, 
Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Urzeni Rocha e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.719-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 391/2007  
OFÍCIO (SF) Nº 106/2009 

Dispõe sobre a criação de Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPE) nos 
Municípios de Rorainópolis e de Caracaraí 
no Estado de Roraima; tendo parecer da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional, pela aprova-
ção (relator: DEP. URZENI ROCHA).

Despacho: Às Comissões de Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; 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 da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4. 719, de 2009, oriundo do 
Senado Federal, autoriza o Poder Executivo a criar 
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), nos 
municípios de Rorainópolis e de Caracaraí, ambos lo-
calizados no Estado de Roraima. 

De acordo com a proposição, a criação e o fun-
cionamento dessas ZPE serão regulados pela Lei nº 
11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o 
regime tributário, cambial e administrativo das Zonas 
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de Processamento de Exportação, bem como pela 
legislação pertinente.

O projeto tramitará, ainda, pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio, 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Chega para análise desta Comissão, o Projeto de 
Lei nº 4.719, de 2009, que autoriza o Poder Executivo 
a criar Zonas de Processamento de Exportação em 
dois municípios do Estado de Roraima: Rorainópolis 
e Caracaraí.

Lembramos que as ZPE são áreas de livre comér-
cio especialmente destinadas à instalação de empresas 
voltadas para a produção de bens a serem comercia-
lizados exclusivamente no exterior. As empresas ali 
instaladas gozam de um regime aduaneiro e cambial 
especial, entre outras facilidades administrativas e 
tributárias. São objetivos das ZPE: a redução dos de-
sequilíbrios regionais, o fortalecimento do balanço de 
pagamentos, a promoção da difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do País.

O Brasil demonstrou intenção de utilizar-se das 
zonas de processamento de exportação como ins-
trumento de política de desenvolvimento ao editar o 
Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, que es-
tabeleceu o regime tributário, cambial e administrativo 
das ZPE. Entre o fim da década de 80 e meados da 
década de 90, o Poder Executivo criou cerca de 17 
ZPE, das quais quatro tiveram construída boa parte 
da infra-estrutura para instalação da indústria exporta-
dora. Em Imbituba, no Estado de Santa Catarina, três 
indústrias chegaram a se instalar, mas não puderam 
entrar em operação porque o processo de instalação 
da alfândega não foi concluído.

A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que 
dispõe sobre o regime tributário, cambial e adminis-
trativo das Zonas de Processamento de Exportação, 
é atualmente o instrumento que regula o funciona-
mento desses enclaves. Deve-se atentar, no entanto, 
que apesar de recente essa Lei já sofreu alterações, 
as quais estão consubstanciadas na Lei nº 11.732, de 
30 de junho de 2008.

O Senado Federal, recentemente, discutiu e apro-
vou dezenas de proposições autorizando a criação 
de zonas de processamento de exportação como as 
que ora analisamos. São assim vários os municípios 
no Brasil que, caso as propostas sejam aprovadas e, 
posteriormente, acatadas pelo Poder Executivo, pas-

sariam a usufruir dos benefícios aduaneiros e cambiais 
previstos para essas áreas.

O modelo já foi adotado com sucesso por diversos 
países, entre eles Estados Unidos, Índia, Alemanha e Chi-
na, cujo exemplo é clássico devido à espetacular alavanca-
gem que foi capaz de provocar nas exportações daquele 
país. As ZPE são de fato um poderoso mecanismo de 
desenvolvimento e geração de emprego e oportunidades 
empresariais nas mais diferentes economias.

Dessa forma, os municípios de Rorainópolis e 
Caracaraí só têm a ganhar com a instalação de um 
enclave do gênero. O entorno da região da ZPE fa-
talmente também se beneficiará com o aumento das 
atividades econômicas locais, bem como o País, com 
o aumento de suas exportações.

A aprovação da proposta na Câmara expressará 
a vontade legislativa de que o País adote o instrumen-
to de concessão de incentivos cambiais, aduaneiros e 
administrativos a determinados municípios brasileiros. 
Caberá, no entanto, ao Poder Executivo avaliar a via-
bilidade da criação da ZPE.

Votamos, assim, pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 4.719, de 2009, quanto ao mérito desta Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional.

Sala da Comissão, 19 de de 2009. – Deputado 
Urzeni Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 4.719/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Urzeni Rocha.

Estiveram presentes os Senhores 
Deputados:Silas Câmara – Presidente, Sebastião 

Bala Rocha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes, Anto-
nio Feijão, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Donadon, 
Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Átila Lins, Eduardo Valver-
de, Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Urzeni Rocha e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.735-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 350/2007 
OFÍCIO Nº 093/2009-SF

Dispõe sobre a criação de Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) no Muni-
cípio de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia; 
tendo parecer da Comissão da Amazônia, 
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Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, pela aprovação (relator: Dep. 
Lindomar Garçon).

Despacho: Às Comissões de da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; 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 da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.735, de 2009, oriundo do 
Senado Federal, autoriza o Poder Executivo a criar a 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no mu-
nicípio de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia. 

De acordo com a proposição, a criação e o fun-
cionamento dessas ZPE serão regulados pela Lei nº 
11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o 
regime tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação, bem como pela 
legislação pertinente.

O projeto tramitará, ainda, pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio, 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Chega a esta Comissão, o Projeto de Lei nº 4.735, 
de 2009, que autoriza o Poder Executivo a criar a Zona 
de Processamento de Exportação no município de Ji-
Paraná, no Estado de Rondônia.

As ZPE são áreas de livre comércio especial-
mente destinadas à instalação de empresas voltadas 
para a produção de bens a serem comercializados ex-
clusivamente no exterior. As empresas ali instaladas 
gozam de um regime aduaneiro e cambial especial, 
entre outras facilidades administrativas e tributárias. 
São objetivos das ZPE: a redução dos desequilíbrios 
regionais, o fortalecimento do balanço de pagamentos, 
a promoção da difusão tecnológica e o desenvolvimen-
to econômico e social do País.

As ZPE foram instituídas, no Brasil, pelo Decreto-
Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, que estabeleceu 
seu o regime tributário, cambial e administrativo. Entre 

o fim da década de 80 e meados da década de 90, 
o Poder Executivo criou cerca de 17 ZPE, das quais 
quatro tiveram construída boa parte da infra-estrutura 
para instalação da indústria exportadora. No Estado 
de Santa Catarina, no município de Imbituba, três in-
dústrias chegaram a se instalar, embora a ausência de 
alfandegamento tenha impedido que elas entrassem.

O instrumento que regula, atualmente, o funcio-
namento desses enclaves é a Lei nº 11.508, de 20 de 
julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, 
cambial e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação. Essa lei, no entanto, já foi alterada pela 
na Lei nº 11.732, de 30 de junho de 2008, que introdu-
ziu modificações em vários de seus dispositivos.

Recentemente, o Senado Federal discutiu e apro-
vou dezenas de proposições autorizando a criação 
de zonas de processamento de exportação como as 
que ora analisamos. São assim vários os municípios 
no Brasil que, caso as propostas sejam aprovadas e, 
posteriormente, acatadas pelo Poder Executivo, pas-
sariam a usufruir dos benefícios aduaneiros e cambiais 
previstos para essas áreas.

Adotadas, com bons resultados, por diversos 
países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, Índia, 
México e China, cujo exemplo é clássico devido à es-
petacular alavancagem que foi capaz de provocar nas 
exportações daquele país, as ZPE são um poderoso 
mecanismo de desenvolvimento e geração de empre-
go e oportunidades empresariais nas mais diferentes 
economias.

É certo, portanto, que o município de Ji-Paraná se 
beneficiará com a instalação de um enclave do gênero. 
O entorno da região da ZPE também será beneficiado 
com o aumento das atividades econômicas locais, bem 
como o País, com o aumento de suas exportações.

A aprovação da proposta na Câmara expressará 
a vontade legislativa de que o País adote o instrumen-
to de concessão de incentivos cambiais, aduaneiros e 
administrativos a determinados municípios brasileiros. 
Caberá, no entanto, ao Poder Executivo avaliar a via-
bilidade da criação da ZPE.

Dessa forma, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 4.735, de 2009, quanto ao mérito des-
ta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tado Lindomar Garçon, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
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Lei nº 4.735/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Lindomar Garçon.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Câmara – Presidente, Sebastião Bala Ro-

cha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes, Antonio 
Feijão, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Dona-
don, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Átila Lins, Edu-
ardo Valverde, Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, 
Marcio Junqueira, Marinha Raupp, Urzeni Rocha e 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.736-A, DE 2009 
(Do Senado Federal) 
OFÍCIO Nº 96/09 (SF) 

PLS Nº 356/07

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Marabá, no Estado do Pará; 
tendo parecer da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, pela aprovação (relator: DEP. 
ASDRUBAL BENTES).

Despacho: Às Comissões Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; 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.

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.736, de 2009, de autoria 
do Senador Flexa Ribeiro, autoriza o Poder Executivo 
a criar uma Zona de Processamento de Exportações 
– ZPE, no município de Marabá, no Estado do Pará. 
Esclarece que a criação, as características, os objeti-
vos e o funcionamento da ZPE serão regulados pela 
legislação pertinente. Por fim, a proposição revoga as 
disposições em contrário, especialmente, o limite im-
posto pelo art. 1º da Lei nº 8.015 de 1990.

Inicialmente, cabe a esta Comissão da Amazônia 
e de Desenvolvimento Regional manifestar-se quanto 
ao mérito da proposição, em conformidade com o in-
ciso V do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Em seguida, as Comissões de Economia, 
Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de 

Constituição e Justiça e de Redação deverão igual-
mente analisá-la.

No decorrer do prazo regimental, nesta Comissão, 
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Cumpre-nos, agora, por designação do presidente 
deste Colegiado, a elaboração do parecer.

É o relatório.

II – Voto do Relator

As Zonas de Processamento de Exportações – 
ZPE – foram instituídas, em 1988, pelo Decreto-lei nº 
2.452, que foi modificado em 1992, pela Lei nº 8.386. 
Trata-se de áreas de livre comércio com o exterior, 
destinadas à instalação de empresas voltadas para a 
produção de bens a serem comercializados exclusiva-
mente no exterior, sendo consideradas zonas primárias 
para efeito de controle aduaneiro. O Poder Executivo 
pode criá-las, nas regiões menos desenvolvidas, com 
a finalidade de reduzir desequilíbrios regionais, bem 
como fortalecer o balanço de pagamentos e promover 
a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico 
e social do País. 

Marabá é um dos municípios mais populosos do 
Pará. Por sua localização geográfica, constitui-se em 
pólo de desenvolvimento econômico do sudeste pa-desenvolvimento econômico do sudeste pa-
raense e centro de decisões e negócios. Região rica 
em minérios, possui 6 siderúrgicas com previsão de 
instalação de mais uma pela Companhia Vale, com 
valor previsto de 1 bilhão de reais. Concentra investi-
mentos e empreendimentos de indústrias distribuídos 
nas diferentes atividades da economia formal e infor-
mal do município. Possui uma das estações da ferrovia 
que transporta passageiros e que serve para escoar 
o minério de ferro da Serra Carajás até São Luis do 
Maranhão (Porto de Ponta da Madeira da companhia 
mineradora Vale) e um porto com extensão acostável 
de 430m,

Por tudo isso é que a implantação de uma Zona 
de Processamento de Exportações no município de 
Marabá, no Pará, será fundamental para inserir a re-
gião no contexto nacional.

 Pelo exposto, somos pela aprovação, quanto ao 
mérito desta Comissão da Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvimento Regional, do Projeto de 
Lei nº 4.736, de 2009.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Asdrúbal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
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Lei nº 4.736/2009, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Asdrubal Bentes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Câmara – Presidente, Sebastião Bala Ro-

cha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes, Antonio 
Feijão, Asdrubal Bentes, Janete Capiberibe, Marcelo 
Serafim, Márcio Marinho, Maria Helena, Natan Dona-
don, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Átila Lins, Edu-
ardo Valverde, Francisco Praciano, Ilderlei Cordeiro, 
Marcio Junqueira, Marinha Raupp, Urzeni Rocha e 
Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Silas Câmara, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária (De-
liberativa), realizada em 20 de maio de 2009.

Às dez horas e trinta e oito minutos de vinte de 
maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento 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 ordi-
nária destinada à discussão e votação das matérias 
constantes da Pauta nº 08/09. O Livro de Presença 
registrou o comparecimento dos Deputados: – Titula-
res: Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk Gonçalves, 
Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-Presiden-
tes; Abelardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio An-
drade, Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, 
Cezar Silvestri, Dagoberto, Dilceu Sperafico, Duarte 
Nogueira, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Ho-
mero Pereira, Jairo Ataide, Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz Carlos Setim, 
Moacir Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, 
Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, Pedro 
Chaves, Tatico, Vitor Penido, Waldemir Moka, Zé Ge-
rardo e Zonta; – Suplentes: Antônio Carlos Mendes 
Thame, Betinho Rosado, Camilo Cola, Carlos Alberto 
Canuto, Carlos Melles, Edson Duarte, Eduardo Amo-
rim, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Geraldo Si-
mões, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, Júlio Cesar, 
Mário Heringer, Paulo Piau, Silvio Lopes, Suely, Velo-
so e Washington Luiz. Deixaram de comparecer os 
Deputados Benedito de Lira, Humberto Souto, Naza-
reno Fonteles, Valdir Colatto e Waldir Neves. Justifica-

ram a ausência os Deputados Claudio Diaz e Waldir 
Neves. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura das Atas da Décima Primeira Reu-
nião Ordinária (Audiência Pública), da Décima Tercei-
ra Reunião Ordinária (Audiência Pública), da Décima 
Quarta Reunião Ordinária (Deliberativa), da Décima 
Quinta Reunião Ordinária (Audiência Pública) e da 
Décima Sexta Reunião ordinária (Audiência Pública), 
que foi dispensada a requerimento aprovado do De-
putado Lyra Maia. Submetidas à discussão e votação, 
as Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIEN-
TE: Em seguida, o Presidente cientificou ao Plenário 
que, em trinta de abril do corrente, distribuiu o Projeto 
de Lei nº 4.984/09 ao Deputado Waldemir Moka; e dia 
sete de maio do corrente, distribuiu o Projeto de Lei nº 
5.020/09 ao Deputado Homero Pereira. ORDEM DO 
DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente submeteu 
à apreciação os itens constantes da pauta: A – RE-
QUERIMENTOS: 1) REQUERIMENTO Nº 376/09 – do 
Sr. Zonta – que “solicita seja convocado o Senhor Mi-
nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo 
Bernardo a comparecer a esta Comissão para debater 
sobre e o corte de 50% do Orçamento do Ministério 
da Agricultura e a definição da Base Salarial dos Agen-
tes de Inspeção do Ministério da Agricultura”. Confor-
me solicitação do autor, o Presidente deferiu a retirada 
da matéria de pauta; 2) REQUERIMENTO Nº 377/09 
– do Sr. Luis Carlos Heinze – que “requer seja solici-
tada à Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça investigação de formação de cartel por par-
te das grandes indústrias produtoras de defensivos, 
bem como a participação de cada uma delas no mer-
cado nacional”. Em virtude da ausência do autor, na-
quele momento, a matéria não foi deliberada; 3) RE-
QUERIMENTO Nº 378/09 – dos Srs. Wandenkolk Gon-
çalves e Moreira Mendes – que “requerem que a CA-
PADR convoque os Ministros da Justiça e do Desen-
volvimento Agrário, para prestarem esclarecimentos 
sobre os conflitos agrários no país e especialmente no 
Estado do Pará, em reunião da SUBCOMISSÃO ES-
PECIAL COM O OBJETVO DE FAZER A INTERME-
DIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁRIOS NO BRASIL” 
Em virtude da ausência dos autores, naquele momen-
to, a matéria não foi deliberada; 4) REQUERIMENTO 
Nº 379/09 – do Sr. Luiz Carlos Setim – que “solicita ao 
Ministério da Fazenda – MF, ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário – MDA e Ministério da 
Integração Nacional – MIN, informações sobre o pro-
grama de renegociação de dívidas implementado pela 
Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008”. O autor 
defendeu o requerimento. Discutiu a matéria o Depu-
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tado Antônio Andrade. Submetido à votação, o reque-
rimento foi aprovado unanimemente; 5) REQUERI-
MENTO Nº 381/09 – Subcomissão Especial para Tra-
tar das Questões Ambientais e seus Impactos no Agro-
negócio no Brasil – que “requer que a CAPADR apre-
cie a proposta de trabalho da SUBCOMISSÃO ESPE-
CIAL PARA TRATAR DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 
E SEUS IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEI-
RO”. O Deputado Zonta, relator da Subcomissão Es-
pecial, defendeu o requerimento. Discutiram a matéria 
os Deputados Abelardo Lupion, que sugeriu convidar 
o Governador do Estado do Paraná, para participar 
das discussões do tema; Assis do Couto, que sugeriu 
convidar o Presidente da CONTAG e das Federações 
para participarem das discussões do tema; Luiz Carlos 
Heinze; Celso Maldaner; Edson Duarte; Ernandes 
Amorim; Waldemir Moka e Anselmo de Jesus. Consul-
tado sobre as sugestões, o relator da Subcomissão 
Especial afirmou que os segmentos envolvidos serão 
convidados a participar de reuniões. Submetido à vo-
tação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 
Continuando, o Presidente declarou que, em virtude 
do início da Ordem do Dia no Plenário desta Casa, as 
demais matérias constantes desta Pauta deixaram de 
ser apreciadas e, antes de finalizar a reunião, convidou 
o Plenário a prestar homenagem ao Deputado Onyx 
Lorenzoni, Presidente deste Órgão Técnico, na 2ª Ses-
são Legislativa da 53ª Legislatura, com a inauguração 
de sua foto na Galeria deste Plenário, elogiando-o pelo 
trabalho desenvolvido neste Órgão Técnico. Logo após, 
o Deputado Onyx Lorenzoni agradeceu a Deus pela 
oportunidade obtida; à Liderança do Partido, em es-
pecial ao Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
e ao Partido Democratas, pela confiança recebida; e 
à equipe técnica desta Comissão no auxílio dos traba-
lhos. Em seguida, o Presidente registrou a presença, 
no recinto do Plenário, dos Vereadores da cidade de 
Conquista/MG, os Senhores José Sebastião, José 
Candido, Reginaldo e Airton. Finalizando, o Presiden-
te concedeu a palavra aos Deputados Assis do Couto, 
que comentou sobre a fusão das empresas Sadia e 
Perdigão, ressaltando que a fusão das empresas acar-
retará concorrência desleal para os produtores e a 
relação comercial do mercado fica prejudicada e que 
a Comissão de Agricultura necessita debater o tema 
e se posicionar sobre a questão; Zonta, que ratificou 
as palavras do antecessor, externou sua preocupação 
com o tamanho do “monopólio” consagrado pela fusão 
das empresas e com o reflexo deste para o pequeno 
produtor agrícola, e lembrou que a Comissão questio-
nou o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social/BNDES se era do conhe-
cimento da Instituição a fusão das empresas citadas, 

o que foi respondido negativamente, naquela oportu-
nidade. O Presidente da Comissão, Deputado Fábio 
Souto, afirmou que o assunto é grave e de grande re-
levância e que este Órgão deve discutir o tema e po-
sicionar-se. Usaram da palavra, ainda, os Deputados 
Luis Carlos Heinze, que concordou com os anteces-
sores, comentou que se já havia dificuldade no ano 
passado com o gigantismo das empresas Sadia e Per-
digão, separadas, para a concorrência de mercado, 
indagou como ficará agora a livre concorrência com a 
fusão dessas grandes empresas e citou o exemplo do 
monopólio praticado por grandes redes de supermer-
cados; Antônio Andrade, mostrou-se preocupado com 
a junção desses grandes grupos e comentou que a 
fusão prejudica o consumidor e o produtor; e Celso 
Maldaner, que disse ter esperança que essa fusão 
possa fazer um bem: que a empresa Sadia garanta o 
emprego de seus funcionários; e Valdir Colatto, que 
solicitou cuidado especial na apreciação do Projeto de 
Lei Complementar nº 12/2003, de autoria do Sr. Sarney 
Filho, que “Fixa normas para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
no que se refere às competências comuns previstas 
nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição Federal”, 
hoje, em Sessão Extraordinária desta Casa, e convi-
dou os membros a participarem de reunião para tratar 
da proposição. Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente encerrou os trabalhos às onze horas e quaren-
ta e oito minutos, antes, porém, convidou os membros 
a participarem de audiência pública, dia vinte e seis 
de maio próximo, terça-feira, às quatorze horas e trin-
ta 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 encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. Depu-
tado Fábio Souto Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de maio de 2009.

Às doze horas e vinte e cinco minutos do dia vin-
te e oito de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli 
– Presidente; Eliseu Padilha e José Maia Filho – Vice-
Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos 
Pannunzio, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gon-
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zaga Patriota, Jefferson Campos, João Almeida, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Már-
cio França, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevides, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Osmar Serraglio, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Ru-
bens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Sérgio Brito, Valtenir Pereira e Vieira da Cunha – 
Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Chico 
Lopes, Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo 
Lopes, Hugo Leal, Humberto Souto, Jairo Ataide, Jor-
ginho Maluly, Leo Alcântara, Luiz Couto, Major Fábio, 
Odílio Balbinotti, Pastor Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli e William Woo – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Arolde de Oliveira, Au-
gusto Farias, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, 
Carlos Bezerra, Ciro Gomes, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Efraim Filho, Emiliano José, Indio da Costa, 
João Campos, João Paulo Cunha, Jutahy Junior, Mar-
celo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mendonça Prado, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Roberto Magalhães, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wolney Queiroz e Zenaldo Coutinho. O Presidente em 
exercício, Deputado Eliseu Padilha, declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da trigé-
sima segunda reunião ordinária realizada em vinte e 
sete de maio. O Deputado Bispo Gê requereu dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor 
Deputado Efraim Filho, justificando ausência nas reu-
niões realizadas entre os dias vinte e cinco e vinte e 
nove de maio do corrente, em razão de estar em mis-
são oficial na Cidade de Caracas, Venezuela. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Luiz Couto, Antônio Carlos 
Biscaia, José Genoíno, Geraldo Pudim e Antônio Car-
los Pannunzio requereram inversão de pauta para 
apreciação dos itens cento e treze, cento e três, no-
venta e seis, noventa e quatro, cento e dois, oitenta e 
cinco, cento e nove e noventa e três, respectivamente. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da 
Comissão. 1 – PROJETO DE LEI Nº 874/03 – do Sr. 
Gilmar Machado – que “torna obrigatório o exame do 
fundo de olho de recém-nascidos”. (Apensados: PL 
2420/2003, PL 3646/2004, PL 3489/2004, PL 7383/2006, 
PL 7517/2006, PL 1395/2007 e PL 1625/2007) RELA-
TOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com emenda, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, do PL 2420/2003, do 
PL 3489/2004, com emendas, do PL 3646/2004, com 
emenda, do PL 7383/2006, com emendas, do PL 
7517/2006, com emenda, do PL 1395/2007, com emen-
das, e do PL 1625/2007, com emenda, apensados. 

Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE LEI Nº 
3.634/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “introduz art. 
123-A, no Código Penal Brasileiro, Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, para tipificar o crime de 
omissão de ato impeditivo de suicídio”. RELATOR: De-
putado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição. Lido o Parecer, não houve 
oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 
– do Sr. Júlio Delgado – que “altera o art. 2º da Lei nº 
11.337, de 26 de julho de 2006, para melhor detalhar 
a abrangência da exigência nele contida e para ade-
quar a nomenclatura empregada aos padrões técnicos 
estabelecidos”. RELATOR: Deputado MÁRCIO FRAN-
ÇA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – PROJE-
TO DE LEI Nº 2.869/08 – do Sr. Ratinho Junior – que 
“acrescenta o § 6° ao art. 120 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. Lido o 
Parecer, foi concedida vista ao Deputado Geraldo Pu-
dim. 5 – PROJETO DE LEI Nº 3.567/08 – do Sr. João 
Paulo Cunha – que “institui o Dia Nacional da Defesa 
Civil”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
6 – PROJETO DE LEI Nº 4.096/08 – do Sr. Dr. Ubiali 
– que “altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
transformando os Juizados Especiais Federais Cíveis 
em tribunais terminativos”. RELATOR: Deputado RE-
GIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela inconstitucionali-
dade, injuridicidade, má técnica legislativa e, no méri-
to, pela rejeição. Lido o Parecer, não houve oradores 
inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 3.611/08 – do Sr. 
Homero Pereira – que “fixa prazo para o fornecimento, 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria – INCRA, do Certificado de Cadastro de Imóveis 
Rurais – CCIR”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e das 
Emendas da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural. Lido o Parecer, 
não houve oradores inscritos. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE LEI 
Nº 498/07 – do Sr. Dr. Rosinha – que “estabelece a 
obrigatoriedade de notificação compulsória dos casos 
em que especifica e dá outras providências”. RELA-



25956 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2009

TOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emendas, e da Emenda da Comissão de 
Seguridade Social e Família. Lido o Parecer, não hou-
ve oradores inscritos. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
3.912/08 – do Sr. Bernardo Ariston – que “acrescenta 
dispositivo ao artigo 312 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação. Lido o Parecer, foi 
concedida vista conjunta aos Deputados José Geno-
íno e Luiz Couto. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.606/07 
– do Sr. Pepe Vargas – que “confere ao município de 
Ipê, no Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Ca-
pital Nacional da Agricultura Ecológica””. RELATOR: 
Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Lido o 
Parecer, não houve oradores inscritos. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 11 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.162/07 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “dá nova redação ao § 1º do art. 25 da 
Lei nº 9.605, de 1998”. RELATOR: Deputado SARNEY 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, com emenda. Lido o Parecer, 
não houve oradores inscritos. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.195/08 – do Sr. Wellington Fagundes – que “alte-
ra a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a incluir 
na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais 
e Lacustres, os Portos de Barra do Garças, Araguaia-
na, Cocalinho, Luciara, São Félix do Araguaia e Santa 
Terezinha, no Estado de Mato Grosso”. RELATOR: 
Deputado NELSON TRAD. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emenda. Lido o Parecer, não houve oradores inscritos. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
O Senhor Presidente encerrou a reunião às onze horas 
e nove minutos, antes convocando reunião ordinária, 
para a próxima terça-feira, dois de junho, às quatorze 
horas e trinta minutos, para apreciar os itens da pauta 
a ser divulgada na próxima sexta-feira e encaminhada 
por meio eletrônico, informando que a Comissão rea-
lizaria na próxima quarta-feira, à tarde, reunião de Au-
diência Pública para debater a Proposta de Emenda 
à Constituição que trata dos precatórios, conforme re-
querimento aprovado do relator, acrescidos na lista de 
convidados os Secretários de Fazenda do Estado de 
e do município de São Paulo, de acordo com suges-
tões recebidas dos membros desta Comissão. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 

Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Eliseu Padilha, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUBCOMISSÃO ESPECIAL  
DO SISTEMA FINANCEIRO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1ª Reunião Ordinária (Instalação e Elei-
ção do Presidente, do Vice-Presidente e Escolha do 
Relator), realizada em 27 de Maio de 2009.

Às nove horas e quarenta e dois minutos do dia 
vinte e sete de maio de dois mil e nove, reuniram-se, 
na Sala da Presidência da Comissão de Finanças e 
Tributação, para a instalação e eleição da Subcomis-
são Especial do Sistema Financeiro, os Senhores De-
putados Guilherme Campos, João Bittar, Júlio Cesar, 
Pedro Eugênio, Ricardo Berzoini, Silvio Costa e Vig-
natti; deixaram de comparecer os Senhores Deputados 
Alfredo Kaefer, Leonardo Quintão e Wilson Santiago. 
ABERTURA: Havendo número regimental, passou-se à 
instalação e eleição da Subcomissão Especial do Sis-
tema Financeiro, criada em virtude da aprovação do 
Requerimento nº 160, de 2009, aprovado na reunião 
deliberativa da Comissão de Finanças e Tributação 
do dia 11 de março de 2009. Nos termos regimentais, 
o Deputado Vignatti, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, presidiu a reunião esclarecendo 
inicialmente que a subcomissão é composta de nove 
deputados titulares e mesmo número de suplentes. 
Em seguida, passou à leitura dos membros indica-
dos para compor a Subcomissão: Deputados Alfredo 
Kaefer, Guilherme Campos, João Bittar, Júlio Cesar, 
Leonardo Quintão, Pedro Eugênio, Ricardo Berzoini, 
Vignatti e Wilson Santiago (Titulares) e Armando Mon-
teiro, Arnaldo Jardim, Ciro Gomes, Eduardo Cunha, 
Jorge Boeira, José Carlos Aleluia, Maurício Quintella 
Lessa, Paulo Maluf e Silvio Costa (Suplentes). O De-
putado Vignatti informou aos presentes as indicações 
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, bem 
como a indicação para a relatoria da Subcomissão. Ha-
vendo consenso entre os presentes, foram ratificados 
os nomes dos Deputados Pedro Eugênio e Guilherme 
Campos, para a Presidência e Vice-Presidência da 
Subcomissão, respectivamente, e do Deputado Ri-
cardo Berzoini para relator. A seguir, o Presidente da 
Comissão passou a direção dos trabalhos ao Presi-
dente da Subcomissão, Deputado Pedro Eugênio, que 
concedeu a palavra aos presentes para que fizessem 
sugestões quantos aos temas a serem abordados pela 
Subcomissão. Usaram da palavra durante este debate 
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os Deputados Júlio Cesar, Guilherme Campos, Pedro 
Eugênio, João Bittar, Vignatti e Ricardo Berzoini. Fo-
ram sugeridos pelos Deputados os seguintes temas a 
serem tratados: questionamento das tarifas bancárias, 
considerando-se que quase a totalidade dos custos 
operacionais dos bancos é pago, atualmente, pelas 
tarifas pagas pelos usuários; definição de prioridades 
para que os bancos apliquem percentuais mínimos nas 
regiões menos desenvolvidas e/ou nas próprias pra-
ças onde suas agências estão instaladas; incentivo ao 
microcrédito e ao crédito cooperativo; regulamentação 
do sistema financeiro; atuação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES quando 
da concessão de financiamentos para empresas es-
trangeiras; equalização das taxas de juros do mercado 
interno com o externo; criação de um fundo garantidor 
para as micro e pequenas empresas pelo Governo 
federal; tratamento diferenciado concedido pelo BN-
DES às empresas estrangeiras e nacionais atuantes 
na geração e distribuição de energia elétrica; spreads 
bancários; atuação das empresas de cartões de cré-
dito; atuação do Banco do Brasil quando da conces-
são de crédito, especialmente no que se refere à não 
concessão de novos financiamentos a mutuários que 
mantenham ações judiciais contra o Banco; e atuação 
da Caixa Econômica Federal, especialmente quanto 
à burocracia e problemas de procedimento nos casos 
de aplicação dos fundos governamentais. Usando da 
palavra, o Deputado Ricardo Berzoini, relator da Sub-
comissão, informou aos presentes que, juntamente 
como os Deputados Pedro Eugênio e Vignatti, apre-
sentou à Mesa da Câmara dos Deputados proposição 
que cria política de metas para os spreads bancários. 
O Deputado Júlio Cesar sugeriu que a limitação aos 
spreads fosse automática, numa relação entre taxas e 
o risco de cada atividade. A seguir, o Relator, Deputa-
do Ricardo Berzoini comprometeu-se a apresentar aos 
membros da Subcomissão uma proposta de pauta de 
atuação em atendimento às sugestões apresentadas. 
O Deputado Vignatti, Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, informou que o Banco Central do 
Brasil comprometeu-se a trazer, em reunião prevista 
para o dia 17 de junho entre os diretores do Banco e 
os membros da CFT, uma listagem dos spreads ban-
cários praticados por cada instituição bancária. Além 
disso, falou sobre a importância de realização de um 
Seminário Internacional sobre Sistema Financeiro. A 
seguir, por orientação do Presidente, Deputado Pedro 
Eugênio, a Subcomissão deliberou por estabelecer as 
tardes de terça-feira como o dia de reuniões da Subco-
missão. Além disso, os membros decidiram por solicitar 
à Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados 
a designação de um consultor para acompanhar os 

trabalhos da Subcomissão. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos às dez horas e trinta minutos. E, para constar, eu,  
Marcelle Rodrigues Campello Cavalcanti, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente da Subcomissão Espe-
cial do Sistema Financeiro e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados, Deputado Pedro 
Eugênio, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Audiência Pública Conjunta, realizada 
em 26 de maio de 2009.

Às quinze horas e um minuto do dia vinte e seis 
de maio de dois mil e nove, reuniram-se as Comissões 
de Finanças e Tributação; de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio; e de Seguridade Social 
e Família, no Plenário nº 7, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada dos Depu-
tados Vignatti, Presidente da Comissão de Finanças 
e Tributação; Edmilson Valentim, Presidente da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; e Jurandil Juarez, membro da da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Foi registrada a presença dos membros da Comissão 
de Finanças e Tributação, Deputados Aelton Freitas, 
Carlos Melles, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, 
João Dado, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Ricardo Bar-
ros, Vicentinho Alves e Virgílio Guimarães (Titulares); 
João Bittar (Suplente); dos membros da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
Deputados José Guimarães (Titular); Elizeu Aguiar, 
Guilherme Campos, Maurício Trindade, Natan Dona-
don e Virgílio Guimarães (Suplentes); e dos membros 
da Comissão de Seguridade Social e Família, Depu-
tados Acélio Casagrande, Andre Zacharow, Angela 
Portela, Arnaldo Faria de Sá, Dr. Paulo César, Edu-
ardo Barbosa, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Ge-
raldo Resende, Germano Bonow, Jofran Frejat, José 
Carlos Vieira, Maurício Trindade, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata e Roberto Alves (Titulares); 
Eleuses Paiva, Jorginho Maluly, Pastor Pedro Ribeiro 
e Simão Sessim (Suplentes). Compareceu também, 
o não membro Deputado Emanuel Fernandes. Dei-
xaram de comparecer os senhores Deputados da 
Comissão de Finanças e Tributação, Andre Vargas, 
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Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pedrosa, 
Eduardo Amorim, Félix Mendonça, Gladson Cameli, 
João Pizzolatti, Julio Semeghini, Luciana Genro, Luiz 
Carlos Hauly, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro 
Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha 
Loures, Silvio Costa e Wilson Santiago; da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
Albano Franco, Capitão Assumção, Dr. Ubiali, Edson 
Ezequiel, Fernando de Fabinho, Givaldo Carimbão, 
João Leão, João Maia, Laurez Moreira, Leandro Sam-
paio, Miguel Corrêa, Nelson Goetten, Osório Adria-
no e Renato Molling; e da Comissão de Seguridade 
Social e Família, Aline Corrêa, Antonio Bulhões, Ar-
mando Abílio, Chico D’angelo, Darcísio Perondi, Dr. 
Talmir, Fernando Coruja, Henrique Fontana, Jô Mo-
raes, José C. Stangarlini, José Linhares, Lael Varella, 
Luiz Bassuma, Manato, Milton Vieira, Ribamar Alves 
e Saraiva Felipe. Justificaram ausência os Deputados 
Alfredo Kaefer, em razão de missão oficial, conforme 
Ato da Mesa nº 23/1999; Antonio Palocci, em virtude 
de compromisso político-partidário; Ricardo Berzoini, 
por estar exercendo função de Presidente do Partido 
dos Trabalhadores – PT; e Deputado Miguel Corrêa, 
autor do Requerimento nº 220/09 pela CDEIC, em 
virtude de compromisso político-partidário. ABER-
TURA: Abertos os trabalhos, o Presidente informou 
que a audiência pública destinava-se a discutir o tema 
“Microempreendedor Individual”. Informou ainda que, 
a presente reunião foi resultado da aprovação dos 
seguintes requerimentos: Requerimento nº 175/09, 
da Comissão de Finanças e Tributação, de autoria 
do Deputado Vignatti; Requerimento nº 220/09, da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, de autoria do Deputado Miguel Corrêa e 
Requerimento nº 268/09, da Comissão de Segurida-
de Social e Família, de autoria do Deputado Geraldo 
Resende. A seguir, o Presidente deu conhecimento 
aos presentes acerca dos procedimentos regimen-
tais a serem seguidos e informou que, em razão do 
número de convidados, a exposição seria feita em 
duas mesas: 1ª mesa: Sr. Silas Santiago, Secretário 
Executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional; 
Excelentíssimo Sr. José Barroso Pimentel, Ministro 
da Previdência Social; Excelentíssimo Sr. Guilherme 
Afif Domingos, Secretário do Emprego e Relações 
do Trabalho do Estado de São Paulo; e 2ª mesa: Sr. 
Paulo Okamoto, Presidente do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; 
Senador Adelmir Santana, Presidente do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE, Sr. José Tarcísio da Silva, 
Presidente da Confederação das Entidades de Mi-
cro e Pequenas Empresas – COMICRO. Logo após, 
convidou para tomar assento a mesa os expositores 

da primeira mesa: senhor Silas Santiago, Secretá-
rio Executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional; 
Excelentíssimo Sr. José Barroso Pimentel, Ministro 
da Previdência Social; Excelentíssimo Sr. Guilherme 
Afif Domingos, Secretário do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo. A seguir, o Presiden-
te, Deputado Vignatti, manifestou-se sobre o tema e 
informou que, para o dia 08 de julho do corrente, está 
agendado Seminário acerca do tema Empreendedor 
Individual, entre o Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados, com o apoio do SEBRAE. Na sequência, 
anunciou a presença dos senhores Valdir Pietrobon, 
Presidente da Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e Pesquisas – FENA-
CON; Antonio Marangon – Vice-Presidente Institucio-
nal da FENACON e Adelvani Braz – Vice-Presidente 
da FENACON – Região Nordeste. Logo após, o Pre-
sidente passou a palavra ao Excelentíssimo Sr. José 
Barroso Pimentel. Em seguida, manifestaram-se o 
Sr. Silas Santiago e o Excelentíssimo Sr. Guilherme 
Afif Domingos. Nos termos regimentais, o Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao Deputado Edmilson 
Valentim, Presidente da CDEIC, que agradeceu aos 
expositores da primeira mesa e convidou para tomar 
assento a mesa os expositores da segunda mesa: 
Sr. Paulo Okamoto, Presidente do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; 
Senador Adelmir Santana, Presidente do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE; Sr. José Tarcísio da Silva, 
Presidente da Confederação das Entidades de Micro 
e Pequenas Empresas – COMICRO. A seguir, passou 
a direção dos trabalhos ao Deputado Jurandil Juarez, 
membro da CDEIC. O Deputado Jurandil Juarez pas-
sou a palavra ao Senador Adelmir Santana, seguido 
dos demais expositores da segunda mesa. Encerradas 
as exposições, passou-se ao debate, seguindo a lista 
de inscrição. Manifestaram-se os senhores Deputados 
Virgílio Guimarães, Carlos Melles, Vignatti, como au-
tor do requerimento na CFT, e Jorginho Maluly. Nos 
termos regimentais o Presidente, Deputado Vignatti, 
reassumiu a Presidência e passou a palavra aos De-
putados Guilherme Campos e Jurandil Juarez, como 
co-autor do Requerimento na CDEIC. Encerradas as 
inscrições para debates, o Presidente passou a pala-
vra aos convidados para responder às intervenções 
e fazer suas considerações finais. Antes do encer-
ramento, o Presidente colocou em votação a ata da 
presente reunião, que foi aprovada unanimemente. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o acervo documental desta 
reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença do Exce-
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lentíssimo Sr. José Pimentel, do Excelentíssimo Sr. 
Guilherme Afif Domingos, do Sr. Paulo Okamoto, do 
Sr. José Tarcísio da Silva, e do Sr. Silas Santiago, 
dos senhores Parlamentares e demais presentes e 
encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e três 
minutos. E, para constar, eu, Marcelle R. Campello 
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te da Comissão de Finanças e Tributação, Deputado 
Vignatti; pelo Presidente da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio,  Deputado 
Edmilson Valentim; e pela Presidenta da Comissão 
de Seguridade Social e Família, , Deputada Elcione 
Barbalho e será encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.

SEÇÃO II

ATO 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:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIDNEY 
DE MIGUEL, ponto n.º 118.167, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Presidente.

Câmara Dos Deputados, 2 de junho de 2009. – 
Michel Temer, Presidente.

PORTARIA
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Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Suely
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Waldir Neves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wandenkolk Gonçalves Osório Adriano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Mauro Nazif

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA



Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Eunício Oliveira Eliene Lima
Francisco Rossi Fernando Ferro
Gilmar Machado Flávio Bezerra
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa Márcio Marinho
Paulo Pimenta Mário Negromonte
Paulo Roberto Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Mendonça Bezerra
Paulo Bornhausen Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
Solange Amaral Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
Emiliano José Dr. Rosinha
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marcelo Guimarães Filho José Guimarães
Marcelo Itagiba Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel
Vicente Arruda Wilson Santiago

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Arolde de Oliveira Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Carlos Melles
Bruno Araújo Edson Aparecido
Efraim Filho Humberto Souto
Felipe Maia Jairo Ataide
Indio da Costa vaga do PSOL Jorginho Maluly
João Almeida Luciano Pizzatto
João Campos Major Fábio
José Carlos Aleluia Moreira Mendes

José Maia Filho
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jutahy Junior Paulo Bornhausen
Mendonça Prado Pinto Itamaraty
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Marcondes Gadelha
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado



Sandra Rosado Osmar Júnior
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Pompeo de Mattos
Valtenir Pereira Sergio Petecão
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
João Leão Andre Zacharow
João Maia Antônio Andrade
José Guimarães Armando Monteiro
Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca
Miguel Corrêa Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Goetten Maurício Trindade vaga do PHS

Renato Molling Natan Donadon
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Rebecca Garcia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Luiz Paulo Vellozo Lucas
Leandro Sampaio Moreira Mendes
Osório Adriano Vanderlei Macris

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
PHS

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo Íris de Araújo
Francisco Praciano José Airton Cirilo
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Gustavo Fruet



João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Janete Rocha Pietá Carlos Abicalil
Lucenira Pimentel Iriny Lopes
Luiz Couto José Linhares
Pastor Pedro Ribeiro Lincoln Portela
Pedro Wilson Luiz Alberto
Ricardo Quirino vaga do PRB Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu Waldir Neves
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Luciana Genro vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Chico Abreu
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Marcelo Almeida
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures

Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Raul Henry vaga do PV 2 vagas
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly José Maia Filho
José Aníbal Lira Maia
Lobbe Neto Luiz Carlos Setim
Nilmar Ruiz Narcio Rodrigues
Pinto Itamaraty Paulo Magalhães
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Professor Ruy Pauletti

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Enio Bacci vaga do PSDB/DEM/PPS Severiano Alves
Paulo Rubem Santiago
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin
Silvio Costa Paulo Pereira da Silva
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno

Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Rodrigo Maia Duarte Nogueira

Rômulo Gouveia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ronaldo Caiado José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo João Dado
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha 1 vaga

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Gervásio Silva Arnaldo Jardim
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luciano Pizzatto Germano Bonow
Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho (Licenciado) vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
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 Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edio Lopes
Eduardo Valverde Edson Ezequiel
Ernandes Amorim Jilmar Tatto
Fernando Diniz João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma
Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa

José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Luiz Paulo Vellozo Lucas Gervásio Silva
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Nelson Proença
Silvio Lopes Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Julião Amin Davi Alves Silva Júnior
Marcos Medrado Silvio Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Paulo Pimenta
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raul Henry

(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)



(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame André de Paula

Claudio Cajado
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco Rodrigues Bonifácio de Andrada
Professor Ruy Pauletti Cláudio Diaz
Raul Jungmann Edson Aparecido
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: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Nelson Pellegrino (Licenciado)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Rubem Santiago

Francisco Tenorio
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Geraldo Pudim
Chico D'angelo Henrique Afonso
Darcísio Perondi Iran Barbosa
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Quirino
Jofran Frejat Roberto Britto
José Linhares Simão Sessim
Luiz Bassuma Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Fernando Coruja Eleuses Paiva
Germano Bonow Geraldo Thadeu
José C. Stangarlini João Campos
José Carlos Vieira Jorginho Maluly
Lael Varella Leandro Sampaio
Milton Vieira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luciano Pizzatto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

Ronaldo Caiado



C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Valtenir Pereira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho
Pedro Henry 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Sérgio Moraes
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Jorginho Maluly

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Maria Helena
Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala Rocha
Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Henrique Eduardo Alves Nelson Trad
Hugo Leal Pedro Chaves
Jaime Martins Renato Molling
Lázaro Botelho Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Quintão Rubens Otoni



Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Moraes

Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL 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
PSDB

Bruno Araújo
DEM

Roberto Magalhães
Solange Amaral

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Paulo Roberto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Chaves Renato Molling

Regis de Oliveira
Waldir Maranhão

(Licenciado)
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
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB



Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat
José Edmar
Ricardo Quirino

PSB
Rodrigo Rollemberg
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo Luiz Alberto
Miguel Corrêa 5 vagas
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Dimas Ramalho Humberto Souto
Guilherme Campos Walter Ihoshi
Osório Adriano 3 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões

Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E



AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.

Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL

Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: 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
Ricardo Quirino vaga do PRB

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido Luciano Pizzatto
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a 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 Paulo Teixeira
Mauro Benevides 3 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
Waldir Neves
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
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 José Airton Cirilo
José Genoíno Lincoln Portela
José Otávio Germano Marcelo Almeida
Luciano Castro Nelson Bornier
Regis de Oliveira Paulo Piau
Rita Camata Reginaldo Lopes
1 vaga Sérgio Barradas Carneiro

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 PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Luciano Pizzatto 2 vagas
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE
2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA

DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA
PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Fernando Ferro
Bilac Pinto Francisco Praciano
Chico D'angelo Lincoln Portela
Décio Lima Lupércio Ramos
Elismar Prado Marinha Raupp
José Otávio Germano Rebecca Garcia
Luiz Bittencourt Sabino Castelo Branco
Nelson Trad Wladimir Costa
Paulo Roberto 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
André de Paula Professora Raquel Teixeira
Arnaldo Jardim Vanderlei Macris
Marcos Montes 2 vagas



Otavio Leite
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Luciana Genro
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba

Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa 2 vagas
Mauro Lopes

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Luciano Pizzatto
Jorginho Maluly Marina Maggessi
Zenaldo Coutinho William Woo
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O



DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Guimarães Filho Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso Roberto Britto
Rebecca Garcia 3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio 4 vagas
Fernando Chucre
Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6216
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde



Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",

ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho



Gonzaga Patriota 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa
PHS

Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO



AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO

PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza Leandro Sampaio

(Licenciado)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Luciano Pizzatto
Duarte Nogueira Silvio Lopes
José Carlos Aleluia Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
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 1 vaga

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) 3 vagas
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
José Otávio Germano Paulo Roberto
Lúcio Vale Paulo Rocha
1 vaga Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Rosário
Luiz Couto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson 4 vagas
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra (Licenciado) Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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
Bel Mesquita Geraldo Simões
Décio Lima João Leão
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
José Otávio Germano 3 vagas
Marcelo Melo
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB



Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 3 vagas
Vignatti
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.960, DE 2008, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998, 9.984, DE 17

DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003,
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA

ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E

AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS,

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL - FCBC E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DA REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
Relator: José Airton Cirilo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Maldaner Assis do Couto

Flávio Bezerra Átila Lins
Geraldo Pudim Gerson Peres
Iriny Lopes Gorete Pereira
João Maia José Guimarães
José Airton Cirilo Marinha Raupp
Luiz Sérgio Moises Avelino
Paulo Roberto Pastor Pedro Ribeiro vaga do PHS

Silas Câmara vaga do PHS Paulo Rocha
Zonta Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Rômulo Gouveia
João Campos William Woo
Marcos Montes 3 vagas
Onyx Lorenzoni
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Julião Amin
Givaldo Carimbão Sandra Rosado

PV
Sarney Filho 1 vaga

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Fátima Bezerra
Carlos Abicalil Maria do Rosário
Gastão Vieira (Licenciado) Milton Monti
João Matos Nazareno Fonteles
José Linhares Raul Henry
Lelo Coimbra Reginaldo Lopes
Luciana Costa 4 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Wilson
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga



Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, 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
José Otávio
Germano

Leonardo Monteiro

Luiz Carlos Busato Marcelo Itagiba
Neilton Mulim Osmar Serraglio
Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

Luciano Pizzatto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

William Woo 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto
Veloso Tonha Magalhães
Vicentinho Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Marcos Montes
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 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:



3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Carlos Santana
João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre 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 EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS ARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Titulares Suplentes
PMDB

Marcelo Itagiba
PT

Maria do Rosário
PSDB

Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP

Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão



Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo Beto Mansur
José Mentor Carlos Abicalil
Mauro Benevides Carlos Eduardo Cadoca
Nelson Marquezelli Fátima Pelaes
Paulo Maluf Milton Monti
Reginaldo Lopes Rubens Otoni
Regis de Oliveira Zezéu Ribeiro
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Raul Jungmann
Bruno Araújo 5 vagas
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA
POLÍTICA

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gerson Peres
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Lincoln Portela
Luiz Carlos Busato
Vinicius Carvalho
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja

Ronaldo Caiado
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Luiza Erundina
Rodrigo Rollemberg
Silvio Costa
Vieira da Cunha

PV
1 vaga

PSOL
Chico Alencar

PHS
1 vaga

PRB
Léo Vivas
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.



Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



� � � Títulos da série LEGISLAÇÃO

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5802/5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br

� Código Civil, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5538-4

� Código de Trânsito Brasileiro, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5509-4

� Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência | ISBN 978-85-736-5579-7

� Estatuto da Cidade | ISBN 978-85-736-5531-5

� Estatuto da Criança e do Adolescente, 6. ed. | ISBN 978-85-736-5531-5

� Estatuto do Desarmamento, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5517-9

� Estatuto do Idoso, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5552-0

� Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa  
de Pequeno Porte – Simples Nacional | ISBN 978-85-736-5518-6

� Legislação Brasileira sobre Doação de Órgãos 
Humanos e de Sangue | ISBN 978-85-736-5510-0

� Legislação Brasileira sobre Educação | ISBN 978-85-736-5549-0

� Legislação Brasileira sobre Gestão 
de Finanças Públicas | ISBN 978-85-736-5508-7

� Legislação Brasileira sobre Pessoas Portadoras de 
Deficiência, 3. ed. ISBN 978-85-736-5554-4

� Legislação da Mulher, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5553-7

� Lei de Execução Penal | ISBN 978-85-736-5498-8

� Lei de Proteção a Vítimas e 
a Testemunhas, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5505-6

� Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – SISNAD | ISBN 978-85-736-5482-0
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