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dade da sessão durante a realização de reunião de 
Líderes. .................................................................. 55859

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Posicionamento do DEM 
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com respeito à votação da proposta de emenda à 
Constituição sobre alteração do rito de tramitação 
de medidas provisórias. ......................................... 55860

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Proposta 
de acordo com respeito aos trabalhos da sessão. 55860

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Posicionamento con-
trário à convocação de sessão extraordinária. Ex-
pectativa de realização de acordo amplo sobre a 
pauta na reunião de Líderes. ................................. 55860

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aviso ao 
Plenário sobre a realização de reunião de Líderes 
e sobre a possibilidade de convocação de sessão 
extraordinária.  ....................................................... 55860

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA). ........... 55860

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação 
de requerimento de retirada da medida provisória 
da pauta. ................................................................ 55860

ARNALDO JARDIM (PPS – SP – Pela ordem) 
– Consulta à Presidência sobre o acesso dos Par-
lamentares às alterações do parecer do Relator da 
matéria. .................................................................. 55860

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Arnaldo Jardim. ................................ 55860

IVAN VALENTE (PSOL – SP – Como Líder) 
– Relevância da sentença condenatória contra o 
banqueiro Daniel Dantas, proferida pelo Juiz Fausto 
Martin De Sanctis.  ................................................ 55860

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE 
SÁ (PTB – SP), CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). 55861

SILVIO COSTA (Bloco/PMN, PE) – Reclama-
ção contra procedimento adotada para a definição 
da pauta de votações. Conveniência de adiamento 
da apreciação da proposta de reforma tributária. .. 55862

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LOBBE NETO (PSDB – SP). ................................. 55863

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL – RJ), HUGO LEAL (PSC – RJ), AR-
NALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP), ROBERTO 
SANTIAGO (PV – SP), BENEDITO DE LIRA (PP 
– AL), LINCOLN PORTELA (PR – MG), CLAUDIO 
CAJADO (DEM – BA), LOBBE NETO (PSDB – SP), 
DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA), ARNALDO 
JARDIM (PPS – SP), SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO (PT – BA), COLBERT MARTINS (Bloco/
PMDB – BA), BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB 
– RS). ..................................................................... 55863

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Rejeição 
do requerimento. .................................................... 55865

LOBBE NETO (PSDB – SP) – Pedido de ve-
rificação. ................................................................ 55865

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Pedido de 
verificação conjunta.  ............................................. 55865

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado LOBBE NETO (PSDB 
– SP). ..................................................................... 55865

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA) 
– Pedido de verificação conjunta.  ......................... 55865

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Deferi-
mento dos pedidos de verificação.  ....................... 55865

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LOBBE NETO 
(PSDB – SP), CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). ... 55865

LINCOLN PORTELA (PR – MG – Pela or-
dem) – Convocação dos Parlamentares do PR ao 
plenário. Orientação da respectiva bancada.......... 55865

FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE – Pela 
ordem) – Convite aos Parlamentares para participa-
ção em degustação de peixe carapitanga no Salão 
Verde da Casa.  ..................................................... 55865

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado HUMBERTO SOUTO 
(PPS – MG). .......................................................... 55865

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA – 
Pela ordem) – Convocação dos Parlamentares do 
Bloco/PMDB ao plenário. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 55865

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA 
– Pela ordem) – Convocação dos Parlamentares 
do PT ao plenário. Orientação da respectiva ban-
cada. ...................................................................... 55865

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC 
– Pela ordem) – Defesa de aprovação da proposta 
sobre a obrigatoriedade da participação de Depu-
tada na Mesa Diretora da Casa. ............................ 55865

PAULO PIMENTA (PT – RS – Pela ordem) 
– Regulamentação dos serviços de call center no 
País. ....................................................................... 55866

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP – Pela 
ordem) – Aprovação, pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, das propostas de regula-
mentação da atividade de capoeira e da profissão 
de motorista. Concessão de títulos de propriedade 
de imóveis a moradores do Distrito de Ermelino 
Matarazzo, em São Paulo. Comemoração do ani-
versário de fundação do Município de Araçatuba, 
Estado de São Paulo. Transcurso do Dia Nacional 
do Samba. Visita do Prefeito do Município de San-
to André, Aidan Ravin, ao gabinete parlamentar do 
orador. .................................................................... 55866

MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS – Pela or-
dem) – Realização da 5ª Marcha Nacional da Classe 
Trabalhadora. ......................................................... 55867

LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS – Pela 
ordem) – Reunião de membros da Comissão de 
Educação e Cultura com diretores da Universidade 
Luterana do Brasil – ULBRA, para debate da crise 
financeira da instituição. Realização pela Comissão 
de audiência pública com a participação dos Minis-
tros da Educação e da Saúde. .............................. 55867
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IVAN VALENTE (PSOL – SP – Pela ordem) 
– Legitimidade da decisão do Governo do Equador 
de contestação, perante a Corte Internacional de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, 
de dívida contraída em banco brasileiro para reali-
zação de obra no país pela empreiteira Odebrecht. 
Defesa da instalação da CPI da dívida pública. .... 55868

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LINCOLN PORTELA (PR – MG). .......................... 55868

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 55868

Rejeição do requerimento. ........................... 55868
Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-

MENTA (PT – RS), Relator da matéria, para refor-
mulação do parecer. .............................................. 55875

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados PAULO TEIXEIRA (PT – SP), FERNANDO 
CHUCRE (PSDB – SP). ........................................ 55895

Usaram da palavra pela ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados SIMÃO SESSIM (PP – 
RJ), JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE). ..................... 55896

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PEPE VARGAS (PT – RS). .................................... 55896

Usaram da palavra pela ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados PEPE VARGAS (PT – 
RS), AUGUSTO FARIAS (PTB – AL), ANDRÉ VAR-
GAS (PT – PR), DR. ROSINHA (PT – PR), FILIPE 
PEREIRA (PSC – RJ). ........................................... 55896

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA – Pela or-
dem) – Apresentação à Presidência de proposta 
de procedimento para o registro de voto. .............. 55896

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Resposta 
ao Deputado Claudio Cajado. ................................ 55896

Usaram da palavra pela ordem – para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA (PR 
– BA), PAULO ROCHA (PT – PA). ......................... 55896

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA – Pela or-
dem) – Indagação ao Relator da matéria sobre o 
procedimento para a transferência de recursos da 
Caixa Econômica Federal ao Tesouro Nacional. ... 55897

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-
MENTA (PT – RS), Relator da matéria. ................. 55897

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). .......................... 55897

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Indaga-
ção ao Relator da matéria sobre o acolhimento da 
Emenda nº 11. ....................................................... 55897

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-
MENTA (PT – RS), Relator da matéria. ................. 55897

Usaram da palavra pela ordem – para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANGELO VANHONI 
(PT – PR), MARCELO TEIXEIRA (PR – CE), MA-
RINHA RAUPP (Bloco/PMDB – RO), ABELARDO 
CAMARINHA (Bloco/PSB – SP), LUIS CARLOS 
HEINZE (PP – RS), GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/
PSB – AL).  ............................................................ 55898

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sus-
pensão da sessão por 5 minutos para exame de 
emendas apresentadas à matéria. ........................ 55898

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Reaber-
tura da sessão. ...................................................... 55898

Usaram da palavra pela ordem – para registro 
de voto, os Srs. Deputados CARLOS ABICALIL (PT 
– MT), VIGNATTI (PT – SC), MANOEL SALVIANO 
(PSDB – CE). ......................................................... 55898

FERNANDO FERRO (PT – PE – Pela ordem) 
– Críticas ao Senador Tasso Jereissati e a setores 
da imprensa pela divulgação de notícias infundadas 
sobre a situação financeira da PETROBRAS. ....... 55898

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE 
– Pela ordem) – Falecimento do Prof. Jaime Alen-
car. ......................................................................... 55898

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Participação da Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, de audiência pública con-
junta de Comissões Permanentes da Câmara dos 
Deputados. Necessidade de implantação de uma 
política de garantia de preços mínimos para o setor 
agrícola. ................................................................. 55899

Usou da palavra pela ordem – para registro de 
voto, o Sr. Deputado EUDES XAVIER (PT – CE). . 55899

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA – Pela 
ordem) – Aprovação, pela Comissão de Educação 
e Cultura, de projeto de lei sobre o reconhecimento 
da culpa do Estado brasileiro pelo incêndio e des-
truição da sede da União Nacional dos Estudantes 
– UNE durante o período da ditadura militar. ........ 55899

Usou da palavra pela ordem – para registro de 
voto, o Sr. Deputado DR. NECHAR (PV – SP).

PEDRO WILSON (PT – GO – Pela ordem) 
– Condenação imposta pela Justiça ao banqueiro 
Daniel Dantas. Matéria publicada pelo Jornal do 
Brasil sobre o assunto. ......................................... 55899

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-
MENTA (PT – RS), Relator da matéria. ................. 55902

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Informa-
ção ao Plenário sobre a rejeição da Emenda nº 11 
pelo Relator da matéria. ........................................ 55902

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre a necessidade de indeferimen-
to, pelo Relator, da Emenda nº 16 apresentada ao 
projeto de lei de conversão. ................................... 55902

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Indefe-
rimento da questão de ordem formulada pelo De-
putado Duarte Nogueira. ....................................... 55903

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Apre-
sentação de recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania contra a decisão da Pre-
sidência sobre a questão de ordem apresentada 
pelo orador. ............................................................ 55903

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Anúncio 
de requerimento de adiamento da discussão da 
matéria por 2 sessões. .......................................... 55903
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Votação de requerimento de quebra de in-
terstício para o requerimento de adiamento da dis-
cussão da matéria. ................................................ 55903

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados MAURÍCIO RANDS 
(PT – PE), CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). ........ 55904

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Prorro-
gação da presente sessão por 1 hora. .................. 55904

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado ROBERTO SANTIAGO 
(PV – SP). .............................................................. 55904

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ – Pela ordem) 
– Consulta à Presidência sobre a prorrogação da 
sessão.................................................................... 55904

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Resposta 
ao Deputado Chico Alencar. .................................. 55904

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL – RJ), BENEDITO DE LIRA (PP – AL), 
ERNANDES AMORIM (PTB – RO), CLAUDIO CA-
JADO (DEM – BA) ................................................. 55904

LOBBE NETO (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Cumprimentos ao Presidente Narcio Rodrigues pela 
condução dos trabalhos. Orientação da respectiva 
bancada.  ............................................................... 55905

ARNALDO JARDIM (PPS – SP – Pela ordem) 
– Orientação da respectiva bancada. Solicitação à 
Presidência de contato com o Presidente Arlindo 
Chinaglia acerca do rumo dos trabalhos. .............. 55905

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados HUGO LEAL 
(PSC – RJ), JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR – BA), 
DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP). .............................. 55905

MAURÍCIO RANDS (PT – PE – Pela ordem) – 
Cumprimentos ao Deputado Narcio Rodrigues pela 
condução dos trabalhos. Orientação da respectiva 
bancada. ................................................................ 55906

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO CHA-
VES (Bloco/PMDB – GO), WILSON SANTIAGO (Blo-
co/PMDB – PB), WALDIR NEVES (PSDB – MS). . 55906

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Rejeição 
do requerimento de quebra de interstício. ............. 55906

LOBBE NETO (PSDB – SP) – Pedido de ve-
rificação. ................................................................ 55906

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Pedido de 
verificação conjunta. .............................................. 55906

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Deferi-
mento dos pedidos de verificação. ........................ 55906

Usou da palavra pela ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado CELSO MALDANER (Blo-
co/PMDB – SC). .................................................... 55906

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado CLAUDIO CAJADO 
(DEM – BA). ........................................................... 55906

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP – Pela 
ordem) – Entrevista sob o título Quem tem direito a 

benefício pode reclamar na justiça, concedida pelo 
orador ao Jornal Saúde Ultrafarma. ...................... 55906

LOBBE NETO (PSDB – SP – Pela ordem) 
– Reiteração de pedido de verificação de votação. 
Orientação da respectiva bancada. ....................... 55908

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Informa-
ção à Oposição sobre o cumprimento de interstício 
e a possibilidade de verificação de votação na pró-
xima matéria. ......................................................... 55908

LOBBE NETO (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Questionamento do horário de término do interstício 
para fins de pedido de verificação de votação. ...... 55908

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Resposta 
ao Deputado Lobbe Neto. Prejudicialidade de pedi-
do de verificação de votação formulado pelo Parla-
mentar. Possibilidade de apresentação do pedido 
com respeito à votação do próximo requerimento. 55908

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Votação 
de requerimento de adiamento da discussão da 
matéria por 2 sessões. .......................................... 55908

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE 
(PT – RO), CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). ........ 55908

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Infor-
mação ao Plenário sobre o resultado de reunião 
de Líderes. Termos de acordo estabelecido entre 
a base governista e a Oposição, com o adiamento 
da votação da proposta de reforma tributária e a 
desobstrução da pauta. ......................................... 55908

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA – Pela or-
dem) – Consulta à Presidência sobre os termos do 
acordo para desobstrução da pauta. ..................... 55909

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Claudio Cajado. Anúncio da convoca-
ção de sessão extraordinária para o próximo dia 9 
de dezembro. ......................................................... 55909

Usou da palavra pela ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado VALDIR COLATTO (Bloco/
PMDB – SC). ......................................................... 55909

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Solicitação à Presidência de esclarecimento sobre 
a apreciação da proposta de emenda à Constituição 
relativa à alteração do rito de tramitação de medidas 
provisórias. ............................................................ 55909

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado José Aníbal. ..................................... 55910

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP) – Relevância do 
acordo sobre os trabalhos do Plenário, em espe-
cial quanto ao adiamento da votação da proposta 
de reforma tributária. Atuação da Presidência da 
Casa na elaboração do acordo. ............................. 55910

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP – Pela 
ordem) – Cumprimentos à Presidência pelo acordo 
sobre os trabalhos da Casa. Empenho do orador 
na prevenção de perda de receita da Seguridade 
Social com a reforma tributária. ............................. 55910
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ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Vitória do Parlamento 
brasileiro com a celebração de acordo sobre a vo-
tação das matérias da pauta . Interesse da Oposi-
ção na aprovação da proposta de reforma tributária. 
Apelo às Lideranças governistas de negociação com 
respeito a tópicos da proposição. Papel do Presi-
dente Arlindo Chinaglia na elaboração do acordo 
sobre a votação de matérias da pauta. ................. 55910

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agrade-
cimento aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, José Aníbal e Arnaldo Faria de Sá. .............. 55911

JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Proposta à Presidência sobre a ordem de aprecia-
ção das proposições na presente sessão.............. 55911

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado José Aníbal. ..................................... 55911

RICARDO BARROS (PP – PR – Pela ordem) 
– Saudações aos participantes no acordo sobre a 
votação das matérias da pauta. ............................. 55911

MAURÍCIO RANDS (PT – PE – Pela ordem) 
– Concordância com o acordo sobre a votação das 
matérias da pauta. Interesse da bancada petista na 
votação da proposta de reforma tributária. ............ 55911

DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP – Pela ordem) 
– Pedido de apresentação de sugestão ao Relator 
da matéria, com vistas à agilização dos trabalhos. 55911

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado Dr. Ubiali. .......................................... 55911

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Consulta 
às bancadas do PSDB e do DEM sobre a retirada 
de requerimentos. .................................................. 55912

GUILHERME CAMPOS (DEM – SP – Pela 
ordem) – Retirada de requerimentos de autoria do 
DEM. ...................................................................... 55912

LOBBE NETO (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Retirada de requerimentos de autoria do PSDB – 
ressalvados os concernentes a destaques. ........... 55912

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Manuten-
ção dos requerimentos de destaque do PSDB.  .... 55912

Consulta ao Relator sobre a possibilidade de 
reformulação do parecer. ....................................... 55913

Usou da palavra pela ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MATOS (Bloco/PMDB 
– SC). ..................................................................... 55913

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados LOBBE NETO (PSDB – SP), CLAUDIO 
CAJADO (DEM – BA).  .......................................... 55913

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-
MENTA (PT – RS), Relator da matéria.  ................ 55914

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CLAUDIO CAJADO (DEM – BA). .......................... 55914

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS – 
Pela ordem) – Apresentação de projeto sobre a 
prorrogação do prazo para registro de armas de 
fogo. Registro de voto. ........................................... 55914

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO PI-
MENTA (PT – RS), Relator da matéria. ................. 55914

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indagação 
ao Deputado Paulo Pimenta, Relator da matéria, 
sobre o acatamento da Emenda nº 11 apresentada 
à matéria. ............................................................... 55914

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados CLAUDIO CAJADO (DEM – BA), MAURÍCIO 
RANDS (PT – PE), LOBBE NETO (PSDB – SP). .. 55914

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados LOBBE NETO (PSDB – SP), MAURÍCIO 
RANDS (PT – PE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB 
– SP). ..................................................................... 55914

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esclare-
cimento ao Plenário sobre autoria de requerimento 
apresentado à matéria. .......................................... 55915

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de retirada de 
requerimento apresentado pelo Bloco/PCdoB à 
matéria. .................................................................. 55915

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Retirada 
de ofício do requerimento de destaque apresentado 
pelo Bloco/PCdoB. ................................................. 55915

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP). 55915

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP – Pela 
ordem) – Desistência da discussão da matéria. .... 55916

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Desis-
tência da discussão da matéria pelos Deputados 
Antonio Carlos Pannunzio e Ronaldo Caiado. ....... 55916

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado EDUARDO VALVERDE (PT – RO).  55916

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Desis-
tência da discussão da matéria pelo Deputado Vi-
centinho. ................................................................ 55916

DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP – Pela ordem) 
– Agradecimento ao Relator pelo acatamento da 
Emenda nº 11. ....................................................... 55916

Usou da palavra pela ordem – para registro 
de voto, o Sr. Deputado CARLOS WILLIAN (Bloco/
PTC, MG). .............................................................. 55917

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – 
PR). ........................................................................ 55917

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da discussão. .............................................. 55917

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação 
do parecer do Relator quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e de sua adequação financeira e orçamen-
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SEÇÃO I

Ata da 301ª Sessão, em 3 de dezembro de 2008
Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente 

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Presentes Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 9

AMAZONAS

Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Ronaldo Leite PHS
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT

Ernandes Amorim PTB
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rondônia: 4

ACRE

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

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Sarney Filho PV
Presentes Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
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Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 14

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 15

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Pedro Valadares DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Guilherme Menezes PT
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
Jusmari Oliveira PR
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
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João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 33

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT
Chico DAngelo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB

Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
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Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

João Campos PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB

Luiz Carlos Hauly PSDB
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Presentes Paraná: 18

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Vignatti PT
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 23
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
323 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. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 

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

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

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
1ª Secretária, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 655 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 21, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssi-

mo Senhor Presidente da República e transformado na 
Lei nº 11.810, de 13 de novembro de 2008, que “Abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Minis-
térios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor 
global de R$204.000.000,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e do Desenvol-
vimento Agrário, crédito suplementar no 
valor global de RS204.000.000,00, para re-
forço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos 
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no 
valor global de R$204.000.000,00 (duzentos e quatro 
milhões de reais), para atender a programação cons-
tante do Anexo desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de 
arrecadação de Recursos Ordinários.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

Ofício nº 656 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 22, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da República e transformado na 
Lei nº 11.811, de 13 de novembro de 2008, que “Abre 
ao Orçamento de Investimento para 2008, em favor de 
empresas estatais, crédito suplementar no valor total 
de R$314.079.075,00, para os fins que especifica”.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Abre ao Orçamento de Investimen-
to para 2008, em favor de empresas esta-

tais, crédito suplementar no valor total de 
R$314.079.075,00, para os fins que espe-
cifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008) crédito suple-
mentar no valor total de R$314.079.075,00 (trezentos e 
quatorze milhões, setenta e nove mil e setenta e cinco 
reais), em favor de empresas estatais, para atender a 
programação constante do Anexo I a esta lei.

Art. 2º Os recursos necessários a execução do 
disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, 
conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Recei-
ta” constante do Anexo I a esta lei, e do cancelamento 
de parte de dotações aprovadas para outros projetos/
atividades constante do Anexo II a esta lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Ofício nº 657 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 24, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da República e transformado na 
Lei nº 11.812, de 13 de novembro de 2008, que “Abre 
ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios 
da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor 
global de R$72.830.088,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Justiça e da De-
fesa, crédito suplementar no valor global de 

R$72.830.088,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor 
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suple-
mentar no valor global de R$72.830.088,00 (setenta 
e dois milhões, oitocentos e trinta mil, oitenta e oito 
reais), para atender a programação constante do Ane-
xo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata a art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação de Recursos Próprios 
Não-Financeiros, no valor de R$11.957.673,00 (onze 
milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos 
e setenta e três reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$60.872.415,00 (sessenta milhões, oito-
centos e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze re-
ais), conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Ofício nº 658 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 26, de 2008-CN, apro-
vado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
transformado na Lei nº 11.814, de 13 de novembro 
de 2008, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no 
valor de R$153.000.000,00 para o fim que especifica, 
e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretária.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Defesa, crédi-

to especial no valor de R$153.000.000,00 
para o fim que especifica, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor 
do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de 
R$153.000.000,00 (cento e cinqüenta e três milhões 
de reais), para atender à programação constante do 
Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de 
arrecadação de Recursos Ordinários.

Art. 3º O Plano Plurianual 2008-2011 passa a in-
corporar a alteração constante do Anexo II desta lei, 
em conformidade com o art. 15, § 5º, da Lei nº 11.653, 
de 7 de abril de 2008. 

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.
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Ofício nº 659 (CN) 

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 27, de 2008-CN, aprovado 
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República e transfor-
mado na Lei nº 11.815, de 13 de novembro de 2008, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
crédito suplementar no valor de R$1.300.000.000,00, 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamen-
tária vigente.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria, 
Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor de Transferências a Estados, Dis-
trito Federal e Municípios, crédito suple-
mentar no valor de R$1.300.000.000,00, para 
reforço de dotação constante da Lei Orça-
mentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de marco de 2008), em favor de 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
crédito suplementar no valor de R$1.300.000.000,00 
(um bilhão e trezentos milhões de reais), para atender 
a programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 
total de dotação orçamentária, conforme indicado no 
Anexo II desta Lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Ofício nº 660 (CN) 

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 28, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República e transformado 
na Lei nº 11.816, de 13 de novembro de 2008, que 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Previdência Social, do 
trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, crédito suplementar no valor global 
de R$2.851.796.868, para reforço de dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária vigente.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria, 
Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário.

Abre ao Orçamento da Seguridade 
Social da união, em favor dos Ministérios 
da Previdência Social e Combate à Fome, 
crédito suplementar no valor global de 
R$2.851.796.868,00, para esforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vi-
gente. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de 

março de 2008), em favor dos Ministérios da Previdência 
Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
global de R$2.851.796.868,00 (dois bilhões, oitocentos 
e cinqüenta e um milhões, setecentos e noventa e seis 
mil, oitocentos e sessenta e oitos reais), para atender 
à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2007, relativo às 
contribuições para os programas PIS\PASEP, no valor 
de R$1.766.285.568,00 (um bilhão, setecentos e ses-
senta e seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais);

II – excesso de arrecadação de Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas, no 
valor de R$948.544.590,00 (novecentos e quarenta e 
oito milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e qui-
nhentos e noventa reais); e 

III – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$136.966.710,00 (cento e trinta e seis mi-
lhões, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e 
dez reais), conforme indicado no Anexo II desta lei. 

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente. 
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.
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Ofício nº 661 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 47, de 2008-CN, aprovado 
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República e transfor-
mado na Lei nº 11.824, de 13 de novembro de 2008, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de 
R$167.400.000,00, para o fim que especifica”.

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria, 
Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Defesa, crédito 
especial no valor de R$167.400.000,00, para 
o fim que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor 
do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de 
R$167.400.000,00 (cento e sessenta e sete milhões e 
quatrocentos mil reais), para atender a programação 
constante do Anexo desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de excesso de 
arrecadação de Recursos Ordinários.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente. 
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Ofício nº 662 (CN) 

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 19, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República e transformado 
na Lei nº 11.808, de 13 de novembro de 2008, que 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Previdência Social e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito 
suplementar no valor global de R$ 1.187.217,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício de sua Primeira Secretaria, 
Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário. 

Abre ao Orçamento da Seguridade So-
cial da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, crédito suple-
mentar no valor global de R$1.187.217,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade 

Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de março de 
2008), em favor dos Ministérios da Previdência Social 
e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cré-
dito suplementar no valor global de R$1.187.217,00 
(um milhão, cento e oitenta e sete mil duzentos e de-
zessete reais), para atender a programação constante 
do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

– excesso de arrecadação da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas, no 
valor de R$67.217,00 (sessenta e sete mil, duzentos 
e dezessete reais); e

II – anulação de dotações orçamentárias, no valor 
de R$1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), 
conforme indicado no Anexo II desta Lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente. 
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Publique-se. Arquive-se
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.
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Ofício nº 663 (CN) 

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 20, de 2008-CN, aprovado 
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República a transfor-
mado na Lei nº 11.809, de 13 de novembro de 2008, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de 
R$5.870.000,00, para o fim que especifica.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria. 
Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Fazenda, crédito 
especial no valor de R$5.870.000,00, para o 
fim que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor do 
Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de 
R$5.870.000,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta 
mil reais), para atender à programação constante do 
Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação 
parcial de dotação orçamentária, conforme indicado 
no Anexo II desta Lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

Ofício nº 664 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 25, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República e transformado 
na Lei nº 11.813, de 13 de novembro de 2008, que 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Cultura, cré-
dito suplementar no valor global de R$41.420.531,00, 
para reforço de orçamento constantes da Lei Orça-
mentária vigente.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Ciência e Tec-
nologia e da Cultura, crédito suplementar 

no valor global de R$41.420.531,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Or-
çamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos 
Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Cultura, cré-
dito suplementar no valor global de R$41.420.531,00 
(quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte mil, qui-
nhentos e trinta e um reais), para atender à programa-
ção constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação de Recursos Pró-
prios Não-Financeiros, no valor de R$40.720.531,00 
(quarenta milhões, setecentos a vinte mil, quinhentos 
e trinta e um reais); e

II – anulação de dotações orçamentárias, no va-
lor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), conforme 
indicado no Anexo II desta lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.



55736 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55737 



55738 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

Ofício nº 665 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 29, de 2008-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República e transformado 
na Lei nº 11.817, de 13 de novembro de 2008, que 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes a das 
Comunicações, crédito suplementar no valor global de 
R$9.675.102,00, para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios de Minas e Ener-
gia, dos Transportes e das Comunicações, 

crédito suplementar no valor global de 
R$9.675.102,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor dos 
Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes a das 
Comunicações, crédito suplementar no valor global de 
R$9.675.102,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e 
cinco mil, cento e dois reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação de Recursos Ordi-
nários, no valor de R$1.175.102,00 (um milhão, cento 
e setenta e cinco mil, cento e dois reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos 
mil reais), conforme indicado no Anexo II desta lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.
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Ofício nº 666 (CN)

Brasília, 25 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 30, de 2008-CN, aprovado pelo 
congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e transformado na Lei 
nº 11.818, de 13 de novembro de 2008, que “Abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito 
suplementar no valor global de R$2.557.000,00, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.”

Atenciosamente, – Senador Papaléo Paes, Pri-
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social da União, em favor dos Mi-

nistérios do Trabalho e Emprego e do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, 
crédito suplementar no valor global de 
R$2.557.000,00, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União (Lei nº 11.647, de 24 de 
março de 2008), em favor dos Ministérios do Traba-
lho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, crédito suplementar no valor global de 
R$2.557.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta 
e sete mil reais), para atender à programação cons-
tante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários a abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de 
dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo 
II desta lei.

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

Congresso Nacional, 11 de novembro de 2008. – 
Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 39

Brasília, 3 de dezembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Professor Sétimo passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 277, 
de 2008, que “acrescenta § 3º ao art. 76 do ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percen-
tual da Desvinculação de Receita da União incidente 
sobre os recursos destinados à manutenção e desen-
volvimento do ensino de que trata o art. 212 da Cons-
tituição Federal”, em vaga existente.

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

Defiro . Publique-se. 
Em 3-12-08.– Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 358-L-DEM/08 

Brasília, 3 de dezembro de 2008 

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da 
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Nilmar Ruiz 

para integrar, como membro suplente, a comissão Espe-
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cial 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 Cons-
titucionais 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”, em vaga existente.

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

Defiro.Publique-se. 
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 359-L-DEM-08

Brasília, 3 de dezembro de 2008 

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da 
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jorginho Ma-

luly para integrar, como membro suplente, a Comissão Es-
pecial 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 Cons-
titucionais 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”, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 594-PP/2008 – CCJC 

Brasília, em 20 de novembro de 2008 

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 

este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
36/1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Cordialmente, – Deputado Eduardo Cunha, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 599-PP/2008 – CCJC 

Brasília, em 25 de novembro de 2008

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

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nºs 
4.427/01 e 5.131/01, 2.697/07, 3.363/08, apensados, 
aprovados por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Eduardo Cunha. – Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. –Arlindo Chinaglia, Presidente.

OF. Nº 610-PP/2008 – CCJC 

Brasília, em 26 de novembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
7.077-A/2002.

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

Cordialmente, – Deputado Eduardo Cunha, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 160/2008

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Solicita publicação de Projeto de Lei.

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 702/2007 por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 219/08/CTASP

Brasília, 19 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposições apreciadas.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação 
do Projeto de Lei nº 1.110/03 e seus apensados, os Pro-
jetos de Lei nºs 2.515/03, 3.807/04, 4.269/04, 5.521/05, 
6.724/06 e 3.366/08, por este órgão técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 228/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-

ciação do Projeto de Lei nº 3.640/08 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 230/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 3.950/08 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

Of. Pres. nº 235/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.825/03 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. Pres. nº 238/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 118-A/07 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 239/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 1.202/07 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente,– Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Presidente.

Of. Pres. nº 240/08/CTASP

Brasília, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.578/07 por este órgão 
técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Pedro Fernandes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.360, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 213/2007 
Ofício nº 1879/2008 

Acrescenta § 2º ao art. 39 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para per-
mitir a fixação de preço diferenciado na 
venda de bens ou na prestação de serviços 
pagos com cartão de crédito em relação ao 
preço à vista.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 39 

da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, renume-
rando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Não se considera abusiva a fixação 

de preço diferenciado na venda de bens ou 
na prestação de serviços pagos com cartão 
de crédito em relação ao preço à vista, desde 
que o consumidor seja inequívoca e ostensi-
vamente informado pelo fornecedor a esse 
respeito.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de sua 
publicação.

Senado Federal, 25 de novembro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 679/2007 
Ofício nº 1889/2008

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para prever a possibilida-
de de realização de interrogatório e outros 
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atos processuais por sistema de videocon-
ferência, e dá outras providências.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 185 e 222 do Decreto-Lei nº 3.689, 

de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 185.  ..............................................
§ 1º O interrogatório do réu preso será 

realizado, em sala própria, no estabelecimento 
em que estiver recolhido, desde que estejam 
garantidas a segurança do juiz, do membro 
do Ministério Público e dos auxiliares, bem 
como a presença do defensor e a publicida-
de do ato.

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por deci-
são fundamentada, de ofício ou a requerimento 
das partes, poderá realizar o interrogatório do 
réu preso por sistema de videoconferência ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que a 
medida seja necessária para atender a uma 
das seguintes finalidades:

I – prevenir risco à segurança pública, 
quando exista fundada suspeita de que o pre-
so integre organização criminosa ou de que, 
por outra razão, possa fugir durante o deslo-
camento;

II – viabilizar a participação do réu no 
referido ato processual, quando haja relevan-
te dificuldade para seu comparecimento em 
juízo, por enfermidade ou outra circunstância 
pessoal;

III – impedir a influência do réu no âni-
mo de testemunha ou da vítima, desde que 
não seja possível colher o depoimento destas 
por videoconferência, nos termos do art. 217 
deste Código;

IV – responder a gravíssima questão de 
ordem pública.

§ 3º Da decisão que determinar a reali-
zação de interrogatório por videoconferência, 
as partes serão intimadas com 10 (dez) dias 
de antecedência.

§ 4º Antes do interrogatório por video-
conferência, o preso poderá acompanhar, pelo 
mesmo sistema tecnológico, a realização de 

todos os atos da audiência única de instrução 
e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 
e 531, deste Código.

§ 5º Em qualquer modalidade de inter-
rogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de 
entrevista prévia e reservada com o seu de-
fensor; se realizado por videoconferência, fica 
também garantido o acesso a canais telefô-
nicos reservados para comunicação entre o 
defensor que esteja no presídio e advogado 
presente na sala de audiência do Fórum, e 
entre este e o preso.

§ 6º A sala reservada no estabelecimento 
prisional para a realização de atos processuais 
por sistema de videoconferência será fiscali-
zada pelos corregedores e pelo juiz de cada 
causa, como também pelo Ministério Público 
e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º Será requisitada a apresentação do 
réu preso em juízo, nas hipóteses em que o 
interrogatório não se realizar na forma prevista 
nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 
4º e 5º deste artigo, no que couber, à realiza-
ção de outros atos processuais que dependam 
da participação de pessoa que esteja presa, 
como acareação, reconhecimento de pessoas 
e coisas, e inquirição de testemunha ou toma-
da de declarações do ofendido.

§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, fica 
garantido o acompanhamento do ato proces-
sual pelo acusado e seu defensor.”(NR)

“Art. 222.  ..............................................
§ 1º A carta precatória deve ser devol-

vida antes da realização da audiência única 
de instrução e julgamento de que tratam os 
arts. 400, 411 e 531, deste Código. Todavia, 
não sendo devolvida a tempo, a realização da 
referida audiência não será suspensa, salvo 
mediante requerimento de uma das partes 
comprovando prejuízo.

§ 2º A todo tempo, a precatória, uma vez 
devolvida, será juntada aos autos. 

§ 3º Na hipótese prevista no caput, a oi-
tiva de testemunha poderá ser realizada por 
meio de videoconferência ou outro recurso 
tecnológico de transmissão de sons e ima-
gens em tempo real, permitida a presença do 
defensor e podendo ser realizada, inclusive, 
durante a realização da audiência de instrução 
e julgamento. ”(NR)
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Art. 2º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 222-A:

Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão 
expedidas se demonstrada previamente a sua 
imprescindibilidade, arcando a parte requerente 
com os custos de envio.

Parágrafo único. Aplica-se às cartas ro-
gatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 
anterior.

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

Senado Federal, 25 de novembro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.362, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 474/2007 
Ofício nº 1880/2008

Altera os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, com a finalidade de 
instituir, entre os objetivos do crédito rural, 
estímulos à substituição do sistema de pe-
cuária extensivo pelo sistema de pecuária 
intensivo e ao desenvolvimento do sistema 
orgânico de produção agropecuária.

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 

de janeiro de 1991, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 48.  ................................................
 ..............................................................
VII – apoiar a substituição do sistema de 

pecuária extensivo pelo sistema de pecuária 
intensivo;

VIII – estimular o desenvolvimento do sis-
tema orgânico de produção agropecuária.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 103.  ..............................................
 ..............................................................
IV – promover a substituição do sistema 

de pecuária extensivo pelo sistema de pecu-
ária intensivo.

V – adotar o sistema orgânico de produ-
ção agropecuária, nos termos da Lei nº 10.831, 
de 23 de dezembro de 2003.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de sua 
publicação.

Senado Federal, 24 de novembro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

INDICAÇÃO Nº 3.431, DE 2008 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Excelentíssimo Sr. Presi-
dente da República a adoção de providên-
cias em relação aos prejuízos causados 
pelas chuvas no Estado de Santa Catarina 
e em seus Municípios.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O grave estado de calamidade por que passam os 

municípios de Santa Catarina demanda providências 
contundentes e imediatas, no sentido de minimizar o 
sofrimento dos cidadãos catarinenses, e recuperar os 
efeitos danosos das fortes chuvas que vêm destruindo 
rapidamente a estrutura básica das cidades. 

Até agora, já foram causadas 65 mortes e mais de 
50 mil pessoas estão fora de suas casas, desabrigadas 
ou alojadas em outras residências. Quatro municípios 
já decretaram estado de calamidade pública: Gaspar, 
Rio dos Cedros, Nova Trento e Camboriú. Além disso, 
os Municípios de São Bonifácio, Luiz Alves, São João 
Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Pomerode, Itapoá e 
Benedito Novo estão completamente isolados. 

Destarte, torna-se premente o envio de ajuda 
humanitária e de recursos em caráter de urgência, 
além da instituição de programa destinado à recupe-
ração das áreas atingidas, com vistas à reconstrução 
de casas, pontes, rodovias, torres de transmissão de 
energia, dentre outras estruturas essenciais compro-
metidas nos últimos dias. Por essas razões, entende-
mos ser imprescindível a ajuda da União, em caráter 
de urgência, a fim de minimizar os danos à população 
e promover a recuperação das áreas atingidas, envi-
dando esforços nos seguintes aspectos: 

Ajuda humanitária emergencial às vítimas;
Envio de recursos ao Estado e aos Municípios, 

a fim de reparar os prejuízos econômicos e sociais 
dos mesmos;

Instituição de Programa de Reconstrução da 
Infra-estrutura atingida.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Fernando Coruja, PPS/SC.
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INDICAÇÃO Nº 3.432, DE 2008 
(Do Sr. Francisco Praciano)

Sugere ao Sr. Ministro do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome as provi-
dências legais para a ampliação do número 
de beneficiários do Programa Bolsa-Família 
no município amazonense de Carauari.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Na qualidade de representante do povo brasileiro, 

eleito pelo Estado do Amazonas, dirijo-me à Vossa Exce-
lência para, respeitosamente, apresentar a seguinte 

Indicação, expondo, para tanto, o que segue:
O município amazonense de Carauari, a exemplo 

de milhares de outros municípios brasileiros, é um dos 
que tem uma boa parte de sua população beneficiada 
pelo Programa Bolsa-Família. São, precisamente, 2.603 
(duas mil, seiscentos e três) famílias moradoras do re-
ferido município, beneficiadas pelo Programa.

Os recursos provenientes do Bolsa-Família têm 
ajudado a população mais pobre do município – prin-
cipalmente os moradores da área rural – no enfrenta-
mento da pobreza, e contribuído para o acesso des-
sa mesma população a serviços públicos essenciais 
(principalmente nas áreas da educação, da saúde, da 
segurança alimentar e da assistência social).

Cumpre, assim, o Programa Bolsa-Família, no 
município de Carauari, os objetivos para os quais foi 
criado, quais sejam: promoção da inclusão social dos 
mais pobres; combate à pobreza, e; garantia do aces-
so, pelos mais pobres, aos serviços públicos essen-
ciais nas áreas da educação, da saúde, da segurança 
alimentar e da assistência social.

Contudo, Sr. Ministro, ainda no presente mês, fui 
informado pela Sra. Suzy Barros de Lima, pessoa que 
foi recentemente eleita vice-prefeita naquele município, 
bem como pelos vereadores eleitos pelo Partido dos 
Trabalhadores-PT, João Dantas de Brito Neto e Rai-
mundo Viana da Cunha, que, somente na zona rural, 
existem mais de 1500 (mil e quinhentas) famílias dentro 
dos critérios de inclusão no Programa Bolsa-Família, 
mas somente 40% destas encontram-se na condição 
de beneficiadas pelo citado Programa.

Assim sendo, e considerando-se que o Progra-
ma Bolsa-Família foi criado para atender, sem distin-
ção, a todos os brasileiros dele beneficiários, solicito 
de Vossa Excelência as providências legais necessá-
rias para a ampliação do número de beneficiários do 
Programa Bolsa-Família no município amazonense 
de Carauari.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Francisco Praciano, Deputado Federal PT/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.433, DE 2008 
(Do Sr. Rodovalho)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República a apresentação de 
projeto de lei de modo a permitir a trans-
ferência para a reserva, com o mínimo de 
25 (vinte e cinco) anos de serviço, das po-
liciais militares e das bombeiros militares 
do Distrito Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Submeto, respeitosamente, a Vossa Excelência 

a presente Indicação, sugerindo a apresentação de 
projeto de lei de modo a permitir a transferência para 
a reserva, com o mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço, das policiais militares e das bombeiros milita-
res do Distrito Federal.

A Lei nº 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Milita-
res do Distrito Federal), ao tratar da passagem para a 
reserva das policiais e das bombeiros militares, revela 
discrepâncias sob duas vertentes:

– inicialmente, com a Constituição Fe-
deral, que traz o espírito de menor tempo de 
serviço para as mulheres para efeitos de pas-
sagem para a inatividade;

– depois, com a normatização estabele-
cida em muitas outras unidade da Federação, 
que incorporaram o espírito da Carta Magna 
em dispositivos que permitem que suas poli-
ciais e bombeiros militares sejam transferidas 
para a reserva quando contarem o tempo mí-
nimo de 25 anos de serviço.

Estranhamente, o Distrito Federal e legislações que 
lhe dizem respeito, que deveriam ser modelos em que os 
demais entes políticos descentralizados poderiam se es-
pelhar, não seguem o espírito que norteou a elaboração 
da Constituição Federal, fazendo com que as mulheres 
policiais militares e bombeiros militares, para requerer 
transferência para a reserva remunerada, tenham de ter 
o mesmo tempo de serviço que os homens.

Colocando de outra forma, em que pese a Cons-
tituição Federal considerar homens e mulheres iguais, 
também enxerga a dupla jornada feminina, levando a 
reduzir em cinco anos, em relação aos homens, o tempo 
de serviço das mulheres para efeito de inatividade.

Por isso, de modo a corrigir a flagrante injustiça, 
sugerimos, a partir de projeto de lei da iniciativa do Po-
der Executivo, a alteração do art. 91 da Lei nº 7.289/84 
(Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal) para 
o seguinte teor: A transferência a pedido, para a reserva 
será concedida ao policial-militar que a requerer, desde 
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que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço, se ho-
mem, e no mínimo 25 (vinte e cinco) anos, se mulher.

Em face do exposto, submetemos a presente 
Indicação à apreciação de Vossa Exª, na certeza de 
que a considerará com ânimo favorável a sugestão 
aqui apresentada. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Rodovalho.

INDICAÇÃO Nº 3.434, DE 2008 
(Do Sr. Mário Negromonte)

Sugere à Ministra – Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República a constituição 
do Conselho Nacional de Prevenção, Fisca-
lização e Repressão ao Furto e Roubo de 
Veículos e Cargas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República,

O furto e roubo de cargas e veículos, conforme 
noticiário recorrente na imprensa nacional, ganhou, 
nos últimos anos, dimensão epidêmica, constituindo-
se hoje em um dos mais sérios problemas brasileiros, 
não só para a economia como para toda a sociedade, 
constantemente sobressaltada pela insegurança e o 
medo nas cidades e nas estradas do País.

Não obstante, a ação do sistema de segurança 
pública no combate a esse segmento do crime organi-
zado tem sido reconhecidamente insatisfatória.

A atuação de quadrilhas especializadas em furto e 
roubo de cargas e veículos nas rodovias e nas cidades 
brasileiras alimenta e financia outros ramos do crime or-
ganizado, trazendo, além de prejuízos enormes a diversos 
setores econômicos, especialmente quanto aos custos 
dos transportes e dos seguros, perdas todos os anos de 
vidas preciosas, deixando famílias enlutadas e, muitas 
vezes, sem o seu único provedor de renda familiar.

Portanto, não se compreende o fato de até agora 
não ter sido regulamentada a Lei Complementar nº 121, 
de 9 de fevereiro de 2006, que criou o Sistema Nacio-
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto 
e Roubo de Veículos e Cargas. A falta de estrutura do 
sistema torna a lei inócua, sem eficácia, na medida em 
que os órgãos e entidades com responsabilidade por 
sua execução não estão com as atribuições devida-
mente normatizadas por falta de regulamentação da lei 
complementar em questão, por falta de coordenação e 
articulação das ações dos órgãos e entidades federais, 
estaduais e municipais que devem atuar no combate a 
esse tipo de crime e, até mesmo, pela inexistência de 
uma bem formulada e implementada política nacional 
de combate ao furto e roubo de veículos e cargas.

Vale assinalar que a sociedade civil e, de modo 
específico, os segmentos empresariais vítimas dos deli-
tos desse tipo de crime organizado anseiam pela plena 
eficácia da Lei Complementar nº 121/06, que requer a 
sua recomposição e a viabilização dos objetivos iniciais, 
para consubstanciar a estruturação e o funcionamen-
to eficaz de um sistema nacional que dê resposta ao 
furto e roubo de veículos e cargas no País.

A Lei Complementar nº 121/06, no seu conteúdo, 
contempla ações e atividades inerentes à competência 
de órgãos e entidades de diferentes Ministérios, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios . Por essa razão, 
entende-se que a sua regulamentação deve englobar 
a contribuição e experiência dos diferentes órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios com envolvimento na matéria.

Assim, sugerimos que seja composto inicialmente 
um Grupo de Trabalho Interministerial, incluindo ainda 
a participação de representantes dos Estados, DF e 
Municípios, por ato da Casa Civil da Presidência da 
República, com prazo definido, para estudar e propor 
a regulamentação da Lei Complementar nº 121/06, a 
estruturação e organização do referido sistema, bem 
como a formulação e implementação da Política Nacio-
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto 
e Roubo de Veículos e Cargas.

Esse Grupo de Trabalho poderá ser composto 
por representantes, entre outros, dos seguintes or-
ganismos:

Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca (Coordenação e Integração das Ações de 
Governo);

Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República (Interlocução com 
Estados, Distrito Federal e Municípios);

Ministério da Justiça (SENASP, DPF e 
DPRF);

Ministério da Fazenda (Secretaria da 
Receita Federal do Brasil);

Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Orçamento Federal);

Ministério dos Transportes (DNIT);
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio;
Ministério das Cidades (CONTRAN, DE-

NATRAN);
Ministério da Saúde (especialmente devi-

do ao transporte de produtos farmacêuticos);
Ministério do Meio-Ambiente (devido ao 

transporte de produtos perigosos);
Representantes de Secretárias de Seguran-

ça Pública de cada Região do País (até cinco);
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Representantes de Prefeituras Municipais 
de cada Região do País (até cinco);

Representantes dos Segmentos Empre-
sariais (ANFAVEA, CNT, FENASEG); e,

Outros, se for o caso.

Além de sua composição formal, o Grupo de Tra-
balho Interministerial poderá ter competência para convi-
dar e ouvir outros segmentos do setor público, incluindo 
as diversas polícias, bem como diferentes estamentos 
sociais e empresariais do País que possam contribuir 
para os objetivos descritos nesta Indicação.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Mário Negromonte.

INDICAÇÃO Nº 3.435, DE 2008 
(Do Sr. Waldir Neves)

Sugere o envio de Indicação ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
referente à Ferrovia Ferroeste.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para sugerir 
que seja feita, prioritariamente, a inclusão de recursos 
no Plano Plurianual de 2008-2011 destinados poste-
riormente por meio de diretrizes na Lei Orçamentária 
Anual, para a construção da Ferroeste, uma vez que 
tal investimento é de vital importância.

O investimento se justifica para que haja melhor 
escoamento da produção, trazendo ganhos com o 
transporte a custo reduzido, provendo benefícios para 
o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul e, em escala maior, a toda a produção 
e desenvolvimento do país.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Waldir Neves, Líder da Minoria.

INDICAÇÃO Nº 3.436, DE 2008 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Sugere o envio de Indicação ao Poder 
Executivo para demandar a instalação de 
Agência ou Posto Avançado do INSS no 
Município de Wenceslau Braz, no Estado 
do Paraná. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência 
Social:

Mais uma vez parabenizo o Nobre Colega Parla-
mentar pelo destacado trabalho à frente da Pasta da 
Previdência Social.

Nesta oportunidade, sugiro a Vossa Excelência 
a implantação, por intermédio do INSS, de agência 
ou posto avançado daquela instituição no Município 
de Wenceslau Braz, no Estado do Paraná. Não resta 
dúvida de que, a despeito do grande potencial econô-
mico e do acentuado destaque nos setores agropecu-
ário e de serviços, uma das mais severas deficiências 
da população local é a falta de atendimento adequado 
do INSS, órgão público de grande importância social.

A microrregião, onde se localiza o município de 
Wenceslau Braz, encontra-se sem os importantes aten-
dimentos do INSS. São vários municípios desampara-
dos: Tomazina, Siqueira Campos, Salto do Itararé, São 
José da Boa Vista, Santana do Itararé, entre outros. 
Cerca de 100.000 paranaenses dessas localidades pre-
cisam se deslocar por mais de 120km para passar por 
uma perícia médica ou obter uma simples informação, 
por exemplo. Além do desconforto, do óbvio retarda-
mento dos procedimentos, a falta de atendimento ao 
público da microrregião provoca custos elevados e a 
sensação de abandono pelo poder público. 

Para comprovar a extrema urgência e necessidade 
de implantação de uma unidade deste importante órgão 
do sistema previdenciário, cabe ressaltar que Wences-
lau Braz aprovou, em 2004, a Lei nº 1183/04, que au-
toriza o Poder Executivo local a proceder mecanismo 
de incentivos para a instalação de Agência ou Posto de 
Serviço do INSS. Não se pode deixar de salientar que a 
demanda é antiga, tendo a vista que a Lei foi aprovada 
há mais de quatro anos, porém nem o município nem 
a região ainda contam com tal benefício.

Fundamentados nessas argumentações, espera-
mos, com a máxima ansiedade, que Vossa Excelência 
empreenda junto ao INSS as ações necessárias para 
o atendimento deste importante pleito, que não é só 
nosso, mas de todos os paranaenses de Wenceslau 
Braz e região.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior.

INDICAÇÃO Nº 3.437, DE 2008 
(Do Sr. Colbert Martins)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Integração Nacional:a adoção de 
medidas relativas aos Rios São Francisco 
e Paraguaçu.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional:

A Bancada Federal do Estado da Bahia na Câ-
mara dos Deputados se dirige a Vossa Excelência para 
expor e reivindicar o seguinte:
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1 – A Bacia do Rio Paraguaçu abrange 
uma área total de 55.317 km², passando por 
81 municípios no centro e ao leste do Estado 
da Bahia e considerando que 21 municípios 
baianos são abastecidos com a água do Para-
guaçu, inclusive parte de Feira de Santana e 
de Salvador, vimos reivindicar ao Ministério a 
recuperação, revitalização e despoluição dos 
Rios em questão.

2 – Considerando ainda que os rios pos-
suem partes navegáveis, razão pela qual tem 
um forte apelo turístico, viajantes são contem-
plados com paisagens naturais que sobrevi-
vem a poluição dos rios, entendemos que a 
preservação dos rios é muito importante para 
a integração da Bahia, pois em seu trajeto ele 
é necessário para o abastecimento humano e 
o de tantos outros setores.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Colbert Martins, PMDB/BA.

INDICAÇÃO Nº 3.438, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade 
de viabilizar recursos para a construção 
de duas Escolas Indígenas, no município 
de Canarana/MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A Secretária Municipal de Educação do municí-

pio de Canarana/MT, Sra. Beatriz Irber, por meu inter-
médio, vem reivindicar a construção de duas Escolas 
de Educação Indígena, respectivamente nas Aldeias 
Reata e Atsererê, ambas de etnia xavante, no muni-
cípio de Canarana/MT.

Segundo os dados do Censo Escolar INEP/MEC 
2006, há 2.422 escolas funcionando nas terras indíge-
nas atendendo a mais de 174 mil estudantes. Nestas 
escolas trabalham aproximadamente 10.200 professo-
res, 90% deles indígenas. Estão vinculadas diretamente 
às Secretarias Estaduais de Educação 1.113 escolas 
e outras 1.286 escolas, principalmente nos estados do 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, 
Paraná, Bahia, Paraíba e Espírito Santo, são mantidas 
por Secretarias de Educação de 179 Municípios. 

A Constituição Federal assegura às comunidades 
indígenas o direito de uma educação escolar diferencia-
da e a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. Cabe ressaltar que, a par-
tir da Constituição de 1988, os índios deixaram de ser 
considerados uma categoria social em vias de extinção 

e passaram a ser respeitados como grupos étnicos dife-
renciados, com direito a manter sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições. Por isso, a escola 
indígena existe para preservar o costume, a cultura e o 
hábito da comunidade. Nela o professor ensina música, 
dança, cantiga e as histórias dos antepassados. 

Com o exposto e considerando a importância 
da creche diante do contexto social justificamos a in-
dicação aguardando o pronto atendimento pelo órgão 
responsável.

Sala de Sessões, 25 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 3.439, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, que sejam 
tomadas providências para a alocação de 
recursos necessários à implantação de um 
sistema de sinalização no perímetro urbano 
do município de Nova Brasilândia/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Prefeito Municipal de Nova Brasilândia no Es-

tado de Mato Grosso, o Sr. Ademar Wurzius, por meu 
intermédio, vem reivindicar que sejam tomadas pro-
vidências para a alocação de recursos necessários à 
implantação de um sistema de sinalização no perímetro 
urbano naquele município.

Pesquisa do Ibope, encomendada pela Federação 
Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Ca-
pitalização (Fenaseg), constatou que a má sinalização 
das ruas é considerada por 27% dos brasileiros como 
uma das principais causas de acidentes. A sinalização 
da via pública é de suma importância para a segurança 
de seus usuários, devendo ser clara, simples, objetiva 
e colocada em posição que a torne perfeitamente visí-
vel, durante o dia e à noite, em distâncias compatíveis 
com a segurança.

O município tem dificuldades de encontrar meios 
para fazer frente às inúmeras atribuições de sua com-
petência, em geral engrossadas por outras que foge 
à sua alçada, não restando então ao administrador 
municipal outro caminho a não ser buscar amparo e 
auxilio em esferas administrativas superiores. Esta é 
uma realidade abrangente e disseminada no contexto 
político-administrativo brasileiro.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala de Sessões, 25 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.
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INDICAÇÃO Nº 3.441, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Edu-
cação, Fernando Haddad, a necessidade de 
viabilizar recursos para a implantação de 
Laboratório de Informática no município de 
Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Os Vereadores do município de Campo Novo do 

Parecis/MT, os Srs. Weber Luiz Benedito, Amantino 
Baioto, e Adilson Roque Teixeira, por meu intermédio, 
vêm reivindicar a implantação de laboratório de infor-
mática no Instituto Luterano de Educação do Parecis 
– ILEP.

O ILEP é uma instituição de ensino que oferece 
ensino fundamental e médio, entidade filantrópica sem 
fins lucrativos, atuando em Campo Novo de Parecis 
desde 1996 e conta com 180 alunos atualmente.

Cônscios que o acesso a computadores e à in-
ternet, conhecida como “inclusão digital”, não é mais 
privilégio nos dias atuais, mas é uma necessidade la-
tente. A busca rápida de informações, a possibilidade 
de uma comunicação veloz e eficiente com o mundo 
já não pode mais ser realidade apenas para as clas-
ses favorecidas. 

O combate à exclusão digital, que leva os bene-
fícios da “sociedade da informação” às comunidades 
de baixa renda, estimula tanto o desenvolvimento 
humano quanto o desenvolvimento econômico. Isso 
se dará, entre outras formas, através da utilização 
de serviços governamentais online, ampliando, as-
sim, os canais de comunicação entre o Governo e 
a Sociedade.

Hoje a comunicação globalizada, através dos 
recursos tecnológicos, não existe mais lugar distante 
que dispense o conhecimento de tecnologia e, princi-
palmente, o de informática. O conhecimento de infor-
mática, não é luxo de quem tem melhor poder aqui-
sitivo e sim questão de sobrevivência para todos no 
exercício da cidadania. 

Com o exposto justificamos a indicação aguardan-
do o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala de Sessões, 26 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 3.442, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado do Es-
porte, Orlando Silva de Jesus Júnior, a ne-
cessidade de viabilizar recursos para a 
construção de uma da quadra poliesporti-

va coberta e uma piscina semi-olímpica na 
Escola Estadual de Vila Rica, no município 
de Vila Rica/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A diretora da Escola Vila Rica, a Sra. Aldaci de 

Fátima Brambila, por meu intermédio, vem reivindicar 
que seja viabilizado recursos para a construção de 
uma quadra poliesportiva coberta e de uma piscina 
semi-olímpica naquela escola.

O atendimento a essa reivindicação trará inúme-
ros benefícios, pois, com a construção da quadra polies-
portiva e da piscina, a comunidade estudantil terá uma 
nova opção de lazer sadio, suprindo assim, importante 
a necessidade física de exercitar-se com prazer. 

Outro ponto importante é a Educação Física, 
disciplina da grade curricular do ensino fundamental e 
médio, que proporciona através da prática desportiva 
subsídios importantes para a formação da personali-
dade da criança e do adolescente, no seu desenvolvi-
mento físico, psíquico e social, mas que é executada 
em horário inadequado.

O esporte é um agente importante na formação 
da personalidade, sendo fundamental na socialização 
e na construção do exercício da cidadania. Portanto, 
por saber que o lazer e o esporte, são direitos adqui-
ridos por todo cidadão brasileiro, é que reivindicamos 
a aprovação desta importante matéria. 

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala de Sessões, 26 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 3.443, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado do Es-
porte, Orlando Silva de Jesus Júnior, a ne-
cessidade de viabilizar recursos para a 
construção da cobertura da quadra polies-
portiva do Centro Educacional “Vereadora 
Alvay Pereira de Almeida Tamandaré”, no 
município de Mirassol D´Oeste/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Deputado Estadual de Mato Grosso, o Dep. 

Riva, por meu intermédio, vem reivindicar que seja 
viabilizado recursos para a realização da cobertura da 
quadra poliesportiva do Centro Educacional “Vereado-
ra Alvay Pereira de Almeida Tamandaré”, no município 
de Mirassol D´Oeste/MT.
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Com a construção da cobertura da quadra polies-
portiva pretende-se disponibilizar aos alunos e morado-
res do bairro Cidade Tamandaré III– o mais populoso 
de Mirassol, espaço onde possam praticar atividades 
esportivas tanto no período diurno, quanto noturno.

Apesar das adversidades, o município está com-
prometido em desenvolver um bom trabalho educacio-
nal e desportivo. A falta de uma boa infra-estrutura tem 
limitado a utilização dessa quadra. Os usuários ficam 
expostos as alterações climáticas, ora estão sob chuva, 
ora estão sob intenso sol, tornando-se assim, inviável 
expor qualquer cidadão, principalmente crianças e 
adolescentes aos raios solares e altas temperaturas, 
principalmente após às 10:00 (dez) horas, fator que 
pode comprometer a saúde, a qualidade das aulas e 
a prática desportiva.

Vale ressaltar que os exercícios e a prática de es-
portes são importantes na formação da personalidade 
da criança e do adolescente, no seu desenvolvimento 
físico, psíquico e social, por isso julgamos ser impres-
cindível a conclusão da referida quadra poliesportiva. 
O esporte é um agente importante na formação da 
personalidade, sendo fundamental na socialização e 
na construção do exercício da cidadania.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala de Sessões, 26 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 3.444, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado da Saú-
de, José Gomes Temporão, a necessidade 
de viabilizar a instalação de um Programa 
de Saúde da Família (PSF) Rural, no muni-
cípio de Planalto da Serra/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Os médicos de Planalto da Serra/MT, Dr. Walterny 

e Drª Maria Luiza, por meu intermédio, vêm reivindi-
car a instalação de um Programa de Saúde da Família 
(PSF) Rural para atender as necessidades dos mora-
dores daquele município.

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi cria-
do em 1994 no Brasil como estratégia para organi-
zar os serviços de saúde a partir da atenção básica, 
procurando pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A partir de uma concepção 
de trabalho que se notabiliza pela proposta do esta-
belecimento de inter-relações entre os vários setores 
responsáveis pela assistência à saúde, o PSF propõe 

uma ação mais ampliada nesses setores que se inicia 
na Unidade Básica e vai até os níveis de maior com-
plexidade na rede de serviços.

Situada a 256 km da Capital, Planalto da Serra 
tem a agropecuária como fonte básica de renda. O 
acesso à saúde é o grande problema da população 
da zona rural do município, pelas longas distâncias e 
pela carência de transportes. Algumas famílias vivem a 
até 30 quilômetros da área urbana. Com o objetivo de 
ampliar o acesso à saúde para quem vive no campo e 
oferecer um serviço humanizado, e ainda proporcionar 
condições de permanência no campo e, desta forma, 
participar do esforço nacional rumo ao desenvolvimen-
to sustentável.

Com o exposto justificamos a indicação aguardan-
do o pronto atendimento pelo órgão responsável.

Sala de Sessões, 28 de novembro 2008. – De-
putado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 3.445, DE 2008 
(Da Sra. Jusmari Oliveira)

Sugere que seja enviada ao Ministro 
de Estado da Justiça, Indicação para a ob-
tenção de recursos para a Construção da 
Sede Própria da Justiça Federal no Muni-
cípio de Barreiras/BA.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exmº Senhor Ministro de Estado da Justiça;
Tem a presente indicação o objetivo de propor a 

Vossa Excelência, que seja viabilizada a Construção 
da Sede própria da Justiça Federal no Município de 
Barreiras – BA, justificada pelos motivos que a seguir 
expomos:

O município de Barreiras consiste no principal 
município do Oeste baiano, destaca-se na produção 
de grãos, com uma população estimada em 135 Mil 
habitantes, segundo dados do IBGE, sendo importan-
te consignar que o município constitui-se no principal 
centro de apoio em saúde, educação e serviços para 
a Região Oeste.

Para o conhecimento de Vossa Excelência e des-
te Ministério, é importante consignar que a Jurisdição 
deste Juizo Federal abrange 31 municípios, corres-
pondendo a uma área de 145.360 m² e beneficia uma 
população aproximada de 700 (setecentos) mil habi-
tantes. Pertencem à Jurisdição da Subseção Judiciária 
de Barreiras os dois maiores municípios em área de 
extensão do Estado da Bahia.

Os benefícios experimentados pela região do 
oeste baiano em virtude da instalação da Justiça Fe-
deral são inúmeros e incontestáveis. Apenas de forma 
exemplificativa podemos citar a comodidade para a 
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população. Agora o jurisdicionado não precisa mais se 
deslocar 850 Km, até a capital do Estado, para pleitear 
seus direitos perante a Justiça Federal. 

Ademais, o advento da Justiça Federal trouxe, 
igualmente, crescimento econômico para a Região, 
uma vez que outros órgãos públicos federais, da mes-
ma forma, serão instalados no Município de Barreiras, 
o que contribui para o incremento da economia local e 
das cidades circunvizinhas.

Ante todo o exposto, esta deputada conta com 
a sensibilidade de Vossa Excelência, no sentido de 
viabilizar a obtenção de recursos destinados à Cons-
trução da sede própria da Justiça Federal neste tão 
importante Município de Barreiras.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. – 
Jusmari Oliveira, Deputada Federal (PR/BA).

INDICAÇÃO Nº 3.446, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere à Secretaria Especial de Aqüi-
cultura e Pesca a implantação do progra-
ma de erradicação do Analfabetismo entre 
adultos “Sim, eu posso”, nas comunidades 
pesqueiras da Amazônia durante o período 
do Defeso. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

Cuba sempre foi exemplo de solidariedade. A aju-
da humanitária que presta a outros países nas áreas 
de saúde, educação, programas de cooperação ener-
gética e esporte tem se tornado referência em todo o 
mundo. Entre tantas ações humanitárias cabe destacar 
o método cubano de alfabetização de jovens e adultos 
“Yo sí, puedo!” (Sim, eu posso!), elaborado pelo Insti-
tuto Pedagógico Latino-americano y Caribeño (Iplac), 
de Cuba, com a finalidade de erradicar o analfabetis-
mo da América Latina e que ganhou da UNESCO, em 
2002, 2003 e 2006, o prêmio Rey Sejong. Esse prêmio 
foi instituído pela UNESCO em 1989 em prol da erra-
dicação do analfabetismo no mundo.

O método lançado em 2002, no Haiti, está dis-
ponível em português, inglês, francês e espanhol e é 
adaptado às características sociais, culturais e lingü-
ísticas de cada país, com base num estudo local da 
realidade social, econômica e cultural.

A proposta metodológica do Sim, eu posso! é 
constituída de encontros presenciais, em que o proces-
so de ensino-aprendizagem é mediado pela utilização 
de tecnologias, como aparelhos de TV e vídeo. São 17 

fitas, com 65 vídeo-aulas de 30 minutos cada que tota-
lizam 32,5 horas de gravação. Em média são necessá-
rios 3 meses para o processo de alfabetização.

No caso do Brasil, todas as 65 vídeo-aulas (dis-
poníveis em VHS e DVD) foram gravadas em português 
com atores brasileiros, entre eles Chico Diaz, o Átila, 
da novela A Favorita.

A aprendizagem ocorre pela correspondência 
entre números e letras, e acontece em três fases: 
exercícios de coordenação motora, ensino de leitura-
escrita e consolidação. Também são utilizados vídeos 
metodológicos que orientam os monitores, sempre 
presentes, a conduzir o encontro para que os alfabe-
tizandos aprendam com mais facilidade.

O método é baseado no amplo conhecimento pré-
vio que as pessoas têm dos números, apesar de não 
saberem ler. A ligação entre número e letra constitui-se 
em elemento motivador e facilitador da aprendizagem 
em um curto espaço de tempo.

Para os/as alfabetizandos/as, o método cubano 
é como uma telenovela, que os estimula a assistirem 
às aulas e retornarem no dia seguinte para assistirem 
ao “próximo capítulo”.

Por ser uma eficaz, rápida e atrativa ferramen-
ta para a alfabetização de jovens e adultos, seria de 
facilitada implantação nas comunidades de pescado-
res artesanais durante o período do Defeso na região 
amazônica. Esse programa apresentou resultados 
expressivos na Venezuela, que em 2003 tinha 1,5 
milhões de analfabetos, em 28 de outubro de 2005, 
Nicolas Maduro, então Presidente do Congresso, na 
presença da representante da Unesco, María Luisa 
Jáuregui, assinou um Ato Congressional, declarando 
o país Território Livre de Analfabetismo.

Conforme o Relatório de Monitoramento Global 
Educação para Todos 2008, as projeções das taxas 
de alfabetização de adultos, apesar de não serem 
elaboradas com dados muito atuais (os dados para a 
projeção 2015 da taxa de alfabetização do Brasil são 
relativos a 2004 e, no caso da Venezuela, ao Censo 
de 2001), colocam o Brasil no grupo de países em 
risco de não alcançar, até 2015, o objetivo 4 – alfabe-
tização de adultos.

No caso específico dos pescadores/as artesa-
nais, conforme dados do Sistema de Acompanhamento 
Estatístico-Gerencial do Seguro Desemprego/MTE, a 
taxa de analfabetismo chega a 42,96%.

O Brasil tem um grande desafio pela frente e sem 
dúvida a utilização do Sim, eu posso! pode contribuir 
muito para a redução das taxas de analfabetismo en-
tre jovens e adultos, principalmente entre segmentos 
como o de pescadores, onde o método pode ser apli-
cado durante o período de defeso, que dura em média 
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4 meses, ajudando assim a reduzir a taxa de analfa-
betismo entre a categoria. Diante do exposto é que 
vimos, por meio deste, solicitar desta Secretaria que 
avalie a possibilidade de implantação do Programa nas 
comunidades de pescadores artesanais da Amazônia 
durante o período do Defeso.

Sala das Comsisões, 26 de novembro de 2008. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.447, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário provi-
dências urgentes em relação à venda de 
terras da União no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

Foi divulgado pela imprensa local, no dia 22 de 
novembro do corrente ano, que o Instituto de Desen-
volvimento e Educação Social da Amazônia (IDESA) 
está utilizando sua página na rede mundial de com-
putadores (www.idesaamazonia.com.br)para vender 
uma área florestal que equivale a 275 mil hectares. A 
área em comento se estende por quatro municípios 
do Amazonas, quais sejam, Canutama, Lábrea, Boca 
do Acre e Humaitá e compreende os importantes rios 
Purus e Madeira. 

Segundo a direção do IDESA, a área foi adqui-
rida junto ao Governo Estadual em 1905, com cadeia 
dominial, título definitivo e escritura pública registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis. Ainda no portal, 
descreve que a área compreende mata virgem com 
vários rios e Igarapés, grande variedade de madeira, 
ideal para corte com manejo e certificação florestal, 
para projetos de seqüestro de Carbono, além de mui-
tas outras riquezas.

Contudo, três dias após a publicação da matéria, 
o Instituto de Terras do Amazonas (ITEAM), informou 
que cerca de 80% das terras anunciadas para venda 
pelo IDESA são de propriedade da União.

De acordo com o ITEAM, na supramencionada 
área florestal, estão localizadas três glebas (Acarazi-
nho, Urupiara e Baetés) e três projetos de assenta-
mento do INCRA (Lago do Acará, Expansão do Boto 
e O Boto), bem como áreas de várzea que pertencem 
à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). 

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providên-
cias no sentido de que este Ministério, através do IN-
CRA, fiscalize e, sendo confirmada a venda ilegal de 

terras da União pelo IDESA, que sejam adotadas as 
providências necessárias e em conformidade com a 
legislação pertinente em vigor, sejam punidos os res-
ponsáveis por esta ilegalidade. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. – 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 3.448, DE 2008 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Saúde a distribuição de protetores 
solares em unidades de saúde.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Temos observado nos anos recentes um aumento 

grande na incidência de câncer de pele, especialmen-
te nos não-melanomas, provocados pela exposição 
excessiva aos raios solares. Em nosso país, os traba-
lhadores sofrem com a exposição ao sol inclemente 
durante a jornada diária. Há ainda a população de tez 
mais clara, que demanda igualmente o acesso a me-
didas de proteção contra o câncer de pele.

Desta forma, sugerimos que se estude a viabilida-
de de que as unidades de saúde distribuam protetores 
solares para as pessoas que apresentem indicação 
expressa, de acordo com os critérios determinados 
pelo Sistema Único de Saúde.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008. – 
Deputado Lincoln Portela.

INDICAÇÃO Nº 3.449, DE 2008 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, sistematizar a comunicação de pro-
gramas desenvolvidos pelos órgãos fede-
rais com destinação aos municípios e es-
tados e ao Distrito Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A presente Indicação tem o escopo de apresen-

tar ao Poder Executivo a sugestão de sistematizar o 
envio de informações relativas aos programas e ações 
formulados ou implementados pelos órgãos federais 
aos municípios e estados e ao Distrito Federal. tendo 
em vista a necessidade de adequação ao grande vo-
lume de dados gerados, à relação dinâmica entre ór-
gãos e esferas administrativas e às novas tendências 
da gestão pública.

A descentralização tornou-se, nas últimas déca-
das uma espécie de bandeira imperiosa e universal. 
No Brasil, essa é uma tendência irreversível, tendo 
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em vista a necessidade de alcançar um novo patamar 
de eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos 
recursos públicos, a partir da nova configuração esta-
belecida entre as esferas de governo. 

Destaque-se que a descentralização resulta da 
conquista ou transferência efetiva de poder decisório 
às esferas estadual e municipal, diga-se a propósito, 
um mandamento preconizado na Constituição Federal 
de 1988. Nesse formato, atribui-se ao Governo Federal 
a coordenação e as normas gerais, incluindo financia-
mento, monitoramento e avaliação das atividades e o 
suprimento de ferramentas gerenciais. Aos estados e 
municípios cabem a coordenação, operacionalização e 
execução das ações em suas respectivas jurisdições. 

Entretanto, este ideal, tão propalado pelos meios 
de comunicação e evidenciado nas políticas públicas 
do governo federal, esbarra na situação quase caótica 
encontrada no arcabouço institucional dos entes sub-
nacionais, principalmente os municipais. É flagrante a 
ausência de condições estruturais para implementar 
as políticas públicas, na maioria dos municípios e em 
diversos estados. 

Pode-se considerar que, neste ponto, há uma 
falha no fluxo de informações, sem dúvida, uma das 
principais razões do desempenho ainda sofrível da 
política de descentralização. Se os estados e municí-
pios não recebem tempestivamente explicações sobre 
os programas federais, bastante se perde. Diversos 
programas deixam de ser implementados em muitos 
municípios, causando prejuízos insanáveis à popula-
ção mais vulnerável. 

Há também um evidente desequilíbrio em favor de 
municípios e estados mais ricos e estruturados, capazes 
de manter agentes públicos em contato permanente com 
o poder central, ou seja, o abismo criado pelas desigual-
dades regionais tende a ser cada vez maior. 

Outro ganho significativo pretendido com a pro-
posta diz respeito ao combate à atuação de interme-
diários. Conhecidos como caçadores-de-renda, os in-
termediários são indivíduos que vendem facilidades, 
repassando, a preços extorsivos, informações que 
deveriam ser transmitidas sem custo pelo órgão de 
origem. Freqüentemente, episódios de corrupção es-
touram nas páginas de jornais e revistas envolvendo 
os caçadores-de-renda e agentes públicos desonestos 
seduzidos pelo dinheiro fácil.

Não resta dúvida de que o sucesso de cada pro-
grama ou ação depende muito dos níveis superiores de 
governo e do desenho das políticas públicas, os quais 
devem oferecer auxílio intergovernamental e incentivos 
para que as próprias gestões locais alterem sua con-
dição. Ainda que esta seja, aparentemente, uma pro-
posta simples de aprimoramento da relação entre os 

entes federativos, trata-se, na verdade, de uma medida 
capaz de transformar a realidade das localidades mais 
distantes e mais pobres, além de reduzir em muito o 
custo com intermediários mal-intencionados.

Como sugestão, esta Indicação poderia ser nor-
matizada nos seguintes termos:

a) Os órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Governo Federal deverão remeter, 
anualmente, até o dia 20 do mês de dezembro, 
a todos os estados e municípios e ao Distrito 
Federal, uma relação resumida dos programas 
previstos para o ano seguinte. 

b) O resumo deve conter, pelo menos, 
o objetivo, os parâmetros orçamentários, os 
requisitos para a habilitação e as orientações 
para implantação de cada programa.

c) A remessa da relação dos programas 
deverá feita por meio eletrônico utilizado pela 
rede mundial de computadores. 

d) Os órgãos federais deverão encami-
nhar aos estados e municípios que não dis-
põem de endereço eletrônico cópia por escri-
to da lista de programas em papel timbrado 
e assinado.

e) Os órgãos federais ficam desobriga-
dos de enviar a relação de programas ao ente 
federativo que não figurar como possível be-
neficiário do respectivo programa.

f) As informações sobre os programas 
instituídos ou alterados durante o ano de com-
petência deverão ser enviadas aos municípios e 
estados até a data do início de implantação.

g) Esta Lei abrange todos os órgãos fe-
derais da Administração Direta ou Indireta que 
tenham recursos destinados aos estados, mu-
nicípios e ao Distrito Federal.

Convicto de que Vossa Excelência dispensará a 
necessária atenção à matéria aqui proposta, submeto 
a presente Indicação à sua elevada consideração. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008. – 
Deputado Ratinho Junior.

INDICAÇÃO Nº 3.450, DE 2008 
(Do Sr. Waldir Maranhão)

Sugere ao Ministro do Desenvolvimen-
to Agrário a criação de mais dois Territórios 
da Cidadania, desta vez na Baixada Ociden-
tal Maranhense.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Senhor Ministro:
Por sua concepção e gerenciamento, o Progra-

ma Territórios da Cidadania se difere de outros pro-
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jetos sociais por não se limitar a enfrentar problemas 
específicos com ações dirigidas. Ele combina ações 
transversais de forma a contemplar as diversas dimen-
sões e origens dos problemas enfrentados pelos mu-
nicípios, com ações voltadas a superação da pobreza 
no meio rural por meio do desenvolvimento regional, 
melhoria da qualidade de vida e garantia de direitos 
e cidadania.

E sendo este programa resultado da soma de 
políticas públicas coordenadas, investimentos financei-
ros e, também, de participação popular e integração 
das três esferas governamentais, venho a presença de 
Vossa Excelência em defesa, sobretudo da melhoria 
do IDH de regiões do meu Estado, o Maranhão, com 
vistas a superação das desigualdades regionais para 
solicitar a criação de mais dois Territórios da Cida-
dania, desta vez na Baixada Ocidental Maranhense, 
cuja denominação e composição teriam a seguinte 
configuração:

Lagos Maranhenses: Alcântara, Apicum Açu, 
Guimarães, Bacuri, Cedral, Bequimão, Central, Curu-
rupu, Mirinzal, Peri Mirim, Pinheiro, Porto Rico, Presi-
dente Sarney, Santa Helena, Serrano do Maranhão, 
Turiaçu, Turilândia.

Pericumã: Arari, Cajari, Matinha, Olinda Nova, 
Palmerandia, Penalva, Pedro do Rosário, São Bento, 
São João Batista, São Vicente de Ferrer, Viana, Vitó-
ria do Mearim.

Cada território reúne municípios que tem as 
mesmas características econômicas e ambientais: 
baixos índices de IDH, maior número de assenta-
mentos da reforma agrária, maior concentração de 
agricultores familiares, de comunidades quilombolas, 
de indígenas, assim como maior número de atendidos 
pelo Bolsa Família, além de semelhanças na orga-
nização social, geográfica e cultural, enquadrando-
se, portanto, nos critérios técnicos estabelecidos 
pelo programa.

Na certeza de que o presente pleito, será objeto 
da avaliação de Vossa Excelência e do empenho desse 
Ministério em promover o crescimento de forma sus-
tentável e permanente de regiões que necessitam de 
ajuda para emergir desta situação de pobreza endê-
mica, aguardo com grande expectativa a manifestação 
favorável desse órgão, renovando meus protestos de 
apreço e consideração.

Sala das Sessões, 27 de novembr de 2008. – 
Deputado Waldir Maranhão.

INDICAÇÃO Nº 3.451, DE 2008 
(Do Sr. Waldir Maranhão)

Sugere o envio de Indicação ao Minis-
tro das Comunicações requerendo autori-

zação para instalação de estação retrans-
missora e executora de serviço da TV da 
Universidade Federal do Maranhão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica-
ções:

Como Reitor da Universidade Estadual do Mara-
nhão por duas vezes, sei o quanto se faz necessário 
uma programação de nível diferenciado para nossa 
população. 

Atualmente nossos lares são invadidos com uma 
programação voltada não para a formação de cidadãos 
mas preocupada com a resposta positiva de um índice 
de audiência que possibilita a permanência do pro-
grama A ou B no ar. Neste contexto, são transmitidos 
programações que deterioram ou modificam padrões 
de comportamento, entretanto, se justifica sua perma-
nência por gerar a tão esperada audiência.

A proposta de uma TV da Universidade visa criar 
uma consciência crítica ao telespectador, programação 
com informações culturais, eventos e a participação 
de uma população que infelizmente se encontra às 
margens da Universidade.

Como mencionado na exposição de motivos da 
UFMA: “É nesta perspectiva que o canal de televisão 
da UFMA pretende se inserir: como um dos tentáculos 
da engrenagem universitária que dimensiona, para si 
e para o exterior, o compromisso assumido através 
da tríade pesquisa, ensino e extensão de qualidade, 
que se volta para um público heterogêneo e carente 
de programações, ampliando as suas possibilidades 
de interagir criticamente com seu meio”.

É a oportunidade da Universidade levar a vários 
segmentos da sociedade uma parte da academia, 
apresentado reportagens, entrevistas, debates, espor-
te e filmes que venham ampliar a percepção crítica do 
telespectador. Para tanto, já encontra-se em estudo a 
possibilidade de celebrar acordos internacionais com 
países latino-americanos objetivando a permuta de 
programação socioeducativas e cultural.

Vale ressaltar que o projeto piloto será em São 
Luís do Maranhão e posteriormente sua ampliação 
para os demais municípios que possuam campus como 
o caso de Imperatriz, Bacabal, Chapadinha, Codó, 
Pinheiro e demais municípios já atendidos pelo Pro-
grama Universidade Aberta do Brasil promovido pelo 
Ministério da Educação.

Senhor Ministro, com base nisso e diante da re-
levância da matéria, solicitamos que seja dado enca-
minhamento urgente da referida indicação.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2008. – 
Deputado Waldir Maranhão.
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GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A  
EXAMINAR, NO PRAZO DE 30 DIAS, 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.  

(RESÍDUOS SÓLIDOS)

REQUERIMENTO Nº 3.374, DE 2008

Solicita prorrogação do prazo do Gru-
po de Trabalho

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, seja prorrogado por mais 30 (trinta) dias o 
prazo do Grupo de Trabalho destinado a examinar o 
parecer proferido pela Comissão Especial ao Projeto 
de Lei nº 203, de 1991, que “dispõe sobre o acondi-
cionamento, 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” (GRUPO DE TRABALHO – RESÍ-
DUOS SÓLIDOS).

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2008. 
– Deputado Arnaldo Jardim, Coordenador.

Defiro. Publique-se.
Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.464, DE 2008 
(Da Sra. Fátima Bezerra e outros)

Requer a criação da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Professor da Educação Básica, 
denominada Frente em Defesa do Piso dos 
Professores.

Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 15, incisos 
I e VIII, do RICD e do Ato da Mesa nº 69, de 10 de 
novembro de 2005, o registro da Frente Parlamentar 
em Defesa do Piso Salarial Profissional Nacional do 
Professor da Educação Básica. Pretende-se com a 
criação da referida Frente garantir o aprimoramento 
da legislação federal, especialmente quanto à po-
lítica remuneratória dos professores da educação 
básica.

Justificação

Diante da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) ingressada pelos governadores do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul 
e Ceará, no Supremo Tribunal Federal (STF), ques-
tionando a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, 
que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional do 
Magistério Público da Educação Básica, os parlamen-
tares do Congresso Nacional que defendem a edu-
cação brasileira decidiram criar a Frente Parlamentar 
em Defesa do Piso Salarial Profissional Nacional do 
Professor da Educação Básica.

Com criação da Frente em Defesa do Piso Na-
cional dos Professores vamos definir um calendário 
de mobilização. Essa iniciativa objetiva contrapor-se à 
ação desses governadores e daqueles que não querem 
reconhecer o piso nacional do Magistério Público. Esta 
é uma luta coletiva em defesa em defesa da educa-
ção e do respeito ao Poder Legislativo brasileiro, que 
aprovou a Lei do Piso.

Sabendo do compromisso desta Casa com a 
defesa da educação brasileira, solicitamos o registro 
formal dessa Frente na Câmara dos Deputados já que 
obtivemos o apoio de mais de 30% dos parlamenta-
res do Congresso Nacional, conforme assinaturas 
anexadas.

Sala das Sessões, de novembro de 2008. – Fá-
tima Bezerra, Dep. Federal (PT – RN)

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO PISO 
SALARIAL DOS PROFESSORES

Ata da Reunião de Instalação
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, foi ins-
talada a Frente Parlamentar em Defesa do Piso Salarial 
dos Professores, no plenário 10 do anexo II da Câma-
ra dos Deputados, tendo comparecido os deputados e 
senadores signatários da lista de presença que está 
anexa. Iniciados os trabalhos, o deputado João Matos 
convidou para compor a Mesa: o Ministro de Estado 
da Educação, Senhor Fernando Haddad; o Senador 
Cristovam Buarque; a Deputada Fátima Bezerra, e o 
representante da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação, Professor Mílton Canuto. O 
primeiro orador, Senador Cristovam Buarque destacou 
a necessidade e importância da Frente Parlamentar 
em Defesa do Piso Salarial Nacional, e sugeriu que a 
Frente deveria ser presidida por um integrante da Câ-
mara dos Deputados, e defendeu o nome da Deputa-



55760 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

da Fátima Bezerra, tendo em vista o empenho e dedi-
cação por ela demonstrados pela aprovação do piso 
salarial. A proposta foi apreciada pelos presentes, que 
elegeram, por aclamação, a Deputada Fátima Bezerra 
para o cargo de Presidenta. Em seguida, fizeram uso 
da palavra o Professor Mílton Canuto, e os seguintes 
parlamentares:

Osmar Serraglio, Severiano Alves, Alice Portugal, 
Paulo Rubem, Ideli Salvati, Iran Barbosa, Carlos Abi-
calil, Waldir Maranhão, Ângelo Vanhoni, Pedro Wilson, 
Professor Sétimo, Vanessa Graziotin, Fátima Cleide, 
Chico Alencar, Luciana Genro, Reginaldo Lopes, Lobbe 
Neto, Átila Lira, Henrique Fontana – Líder do Governo 
na Câmara dos Deputados, Lelo Coimbra, Dalva Fi-
gueiredo, Gastão Vieira e Fátima Bezerra, esta última 
ressaltou que a Frente será instância fundamental de 
organização, nas diversas unidades federativas, em prol 
do cumprimento e efetivação do normativo que institui 
o Piso Salarial Nacional. O último orador, Senhor Mi-
nistro Fernando Haddad, também destacou a impor-
tância da Frente Parlamentar e reafirmou a disposição 
do Poder Executivo pelo cumprimento do dispositivo 
recentemente sancionado, a Lei nº 11.738, de 2008. 
Ficou acertado que as demais instâncias e cargos da 
Frente Parlamentar serão definidos em reunião que 
deverá ocorrer em breve. Nada mais havendo a tratar, 
às doze horas e quarenta minutos, o Deputado João 
Matos encerrou a referida reunião. – Deputada Fátima 
Bezerra, Presidenta da Frente Parlamentar em Defesa 
do Piso Salarial dos Professores.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO PISO 
NACIONAL DOS PROFESSORES

ESTATUTO

CAPÍTULO I 
Da Denominação, Natureza, Duração,  

Sede e Finalidades

Artigo 1º A frente parlamentar em defesa do piso 
dos professores da educação básica pública doravante 
designada neste Estatuto como Frente é uma entidade 
civil, de interesse público, de natureza política supra-
partidária e sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 
com duração indeterminada.

Artigo 2º A Frente tem sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, com atuação em todo o território na-
cional.

Artigo 3º A Frente, integrada e dirigida por De-
putados Federais e Senadores da República filiados, 

obedecidas as normas estabelecidas pela Mesa do 
Congresso Nacional para esse fim, tem por finalidades 
defender os direitos dos profissionais da educação e 
a implementação efetiva do piso salarial nacional em 
todos os estados e municípios brasileiros.

Artigo 4º A Frente Parlamentar tomará todas as 
iniciativas necessárias à devida consecução de seus 
objetivos.

CAPÍTULO II 
Da Organização e das Competências

Artigo 5º Integram a Frente:
I – como membros fundadores os Deputados 

Federais e Senadores da República que subscrevam 
o termo de adesão no prazo de 90 dias, contados da 
data de aprovação do presente Estatuto;

II – como membros efetivos os parlamentares 
que subscrevam o termo de adesão em data posterior 
à fixada na alínea anterior;

III – como membros colaboradores os ex-parla-
mentares que se interessem pelos objetivos da Fren-
te.

Artigo 6º São Órgãos de organização e delibe-
ração da Frente:

I – Mesa diretora, integrada por Presidente, 
5(cinco) vice-presidentes, 1º secretário e 2º secretá-
rio, coordenador e vice-coordenador em cada Estado 
brasileiro, dentre os membros efetivos da Frente;

II – Assembléia geral, integrada pelos membros 
fundadores, efetivos e colaboradores, com direitos 
iguais de palavra, voto e mandato diretivo, desde que 
eleitos para os diversos cargos.

Artigo 7º Compete à Assembléia Geral:
I – Eleger ou destituir os membros da Mesa Di-

retora da Frente; 
II – promover alterações necessárias a este Es-

tatuto;
III – analisar as dados sobre a implementação do 

piso e tomar as medidas que julgar necessárias;
IV – Deliberar sobre assuntos para as quais for 

convocada.
§ 1º A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinária ou 

extraordinariamente, por convocação do Presidente 
ou a requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos 
Parlamentares filiados, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º A Assembléia Geral será instalada com a 
presença de qualquer número de seus filiados, sendo 
as deliberações aprovadas por maioria simples.
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Artigo 8º Os Membros da Mesa Diretora serão 
eleitos para o período de um ano, podendo ser ree-
leitos.

Artigo 9º Compete a Mesa Diretora:
I – Organizar a programa de atividades da Frente;
II – zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos 

de responsabilidade da Frente;
III – indicar as diretrizes estratégicas de ação 

para os respectivos mandatos;
IV – promover iniciativas que facilitem a integração 

entre a Frente e os diferentes segmentos da sociedade 
interessados no tema;

V – incentivar a difusão e a defesa dos ideais da 
Frente junta aos demais poderes;

VI – interagir com as demais Frentes Parlamen-
tares, em especial, com as que lidam com assuntos a 
ela relacionados;

VII – acompanhar as matérias e os temas de in-
teresse da Frente nos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, sugerindo iniciativas políticas julgadas 
pertinentes;

VIII – nomear comissões, atribuir funções espe-
cificas a seus membros, nomear integrantes de mis-
sões externas e requisitar apoio logístico e de pesso-
al às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.

Artigo 10. A Secretaria, para melhor desempenho 
de suas funções, poderá valer-se de

apoio dos gabinetes dos Parlamentares mem-
bros da Frente.

Artigo 11. Compete à Secretaria:
I – Prestar assistência direta aos demais mem-

bros da Mesa Diretora;
II – Elaborar, inclusive, em articulação com as 

órgãos técnicos do poder executivo e dos centros 
de estudos voltados para a tema, pareceres, notas 
técnicas, informações e propostas de proposições 
legislativa;

III – Divulgar periodicamente as ações da Frente 
e de seus componentes;

IV – executar, coordenar, controlar as atividades 
da secretaria, expediente, cerimonial, relações públicas, 
propaganda e comunicação social da Frente;

V – sugerir iniciativas que visem à melhoria do 
funcionamento da Frente;

VI – manter atualizados os cadastros dos Parla-
mentares membros;

VII – incrementar o intercâmbio com as comis-
sões do Congresso Nacional e os gabinetes dos Par-
lamentares da Frente;

VIII – incrementar o intercâmbio com as assesso-
rias do Executivo Federal, do Judiciário e do TCU;

CAPÍTULO III 
Das Atribuições

Artigo 12. Ao Presidente incube:
I – Representar a Frente em eventos ou constituir 

delegação para tal;
II – Dirigir, coordenar e supervisionar as ativida-

des da Frente;
III – Delegar atribuições, especificando a autori-

dade e os limites da Delegação;
IV – convocar e presidir as reuniões de Mesa 

Diretora e da Assembléia Geral;
V – praticar os demais atos necessários à con-

secução das finalidades da Frente;
Artigo 13. Aos Vice-Presidentes incube:
I – Substituir o Presidente em ausências e seus 

impedimentos, observando, a ordem das vice-presi-
dências;

II – exercer outras atribuições que lhes forem 
delegacias.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais

Artigo 14. As dúvidas e os casos omissos surgi-
dos na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos 
pela Assembléia Geral.

Artigo 15. O presente Estatuto poderá ser alterado 
em Assembléia Geral Extraordinária, especialmente con-
vocada para esse fim, desde que conte com um quorum 
mínimo de 50% dos filiados e com, pelo menos, 2/3 (dois 
terços) de votos favoráveis dos filiados presentes.

Artigo 16. Os cargos de dirigentes da Frente não 
são remunerados.

Artigo 17. As eleições para os cargos de dirigen-
tes da Frente ocorrerão anualmente.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias

Artigo 18. A 1ª Mesa Diretora será eleita logo 
após a aprovação do presente Estatuto.

Artigo 19. Este Estatuto entra em vigor na data 
de sua aprovação.

Brasília, 25 de novembro de 2008. – Fátima Be-
zerra, PT/RN, Presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa do Piso dos Professores.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

REQUERIMENTO Nº 3.679, DE 2008

À Sua Excelência o Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despacho 

inicial dado ao Projeto de Lei nº 3.587/1997, que “Assegura 
a trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdên-
cia Social tratamento dentário às expensas do Sistema 
Único de Saúde – SUS”, no sentido de que seja incluída 
a Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do art. 
32, inciso X, alínea h, do Regimento Interno, conforme soli-
citação do Deputado Silvinho Peccioli, relator da matéria.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce-
lência, renovo protestos de estima e consideração.

Brasília, 27 de novembro de 2008. – Deputado 
Eduardo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Silvinho Peccioli)

Requer a redistribuição do Projeto de 
Lei nº 3.587, de 1997, para a Comissão de 
Finanças e Tributação.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 140, 141 e 32, 

inciso X, alínea h, e art. 54, inciso II, do Regimento Interno, 
a redistribuição do Projeto de Lei nº 3.587, de 1997, que 
assegura a trabalhadores, aposentados e pensionistas da 
Previdência Social tratamento dentário às expensas do Sis-
tema Único de Saúde – SUS, para a Comissão de Finanças 
e Tributação, a fim de que a mesma se manifeste sobre a 
adequação financeira e orçamentária da proposição.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008. – Depu-
tado Silvinho Peccioli.

Defiro. Revejo, nos termos do art. 141 
do RICD, o despacho inicial aposto ao PL n. 
3.587/1997 para incluir a Comissão de Finan-
ças e Tributação para exame da adequação 
financeira e orçamentária, que deverá proferir 
seu parecer antes de a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. NOVO DES-
PACHO: CSSF, CFT (art. 54) e CCJC (art. 54). 
Proposição sujeita à apreciação pelas Comis-
sões – art. 24, II. Regime de tramitação: ordi-
nário. Oficie-se. Publique-se.

Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

REQUERIMENTO Nº 3.681, DE 2008

À Sua Excelência o Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despa-

cho inicial dado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
1/2003, que “Susta a aplicação do Decreto nº 4.592, 
de 11 de fevereiro de 2003, do Poder Executivo, e dá 
outras providências”, no sentido de que seja incluída a 
apreciação de mérito da Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, nos termos do art. 32, 
inciso XIII, do Regimento Interno.

Esclareço que, na CMADS, já tramita proposição 
correlata, o PDC nº 982/2008, que trata da sustação 
do Decreto nº 6.514/08 – que, dentre outros preceitos, 
reproduz integralmente os dispositivos do Decreto nº 
4.592/03, objeto do PDC nº 1/2003.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce-
lência, renovo protestos de estima e consideração.

Brasília, 27 de novembro de 2008. – Deputado 
Eduardo Cunha, Presidente.

Defiro. Revejo o despacho aposto ao PDC 
1/2003 para determinar que a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
se pronuncie quanto ao mérito da proposição. 
Novo Despacho: CMADS, CCJC (Mérito e art. 
54, do RICD). Proposição sujeita a apreciação 
do Plenário. Regime de Tramitação: Prioridade. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.684, DE 2008 
(Do. Sr. Dr. Ubiali)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 2413/2007 que fixa limite 
para a cobrança de juros e multa morató-
ria no financiamento de compra de bens 
e serviços feito por intermédio de cartão 
de crédito.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 104 do 

Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 
2413/2007, de minha autoria, que fixa limite para a 
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cobrança de juros e multa moratória no financiamento 
de compra de bens e serviços feito por intermédio de 
cartão de crédito.

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2008. – 
Deputado Dr. Ubiali, PSB/SP.

Defiro a retirada do PL 2.413/07, nos 
termos do art. 104, do Regimento Interno da 
Câmara. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.688, DE 2008 
(Da Sra. Rebecca Garcia)

Requer, nos ter mos regimentais, a re-
tirada de pauta do RIC nº 3484/2008

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex-

celência a retirada de pauta do RIC nº 3484/2008, de 
minha autoria.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2008. – Re-
becca Garcia, Deputada Federal(PP-AM).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.484, DE 2008 

(Da Senhora Rebecca Garcia)

Solicita ao Ministro dos Transportes, o 
Sr. Alfredo Nascimento, informações refe-
rentes aos preços de passagens de ônibus 
vigentes na cidade de Manaus.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Consti-

tuição Federal e no artigo 115, inciso I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. 
que seja encaminhada ao Ministro dos Transportes, Sr. 
Alfredo Nascimento, solicitação de informações, jun-
to aos órgãos competentes, referentes aos preços de 
passagens de ônibus vigentes na cidade de Manaus.

Justificação

Na cidade de Manaus está vigente o preço de R$ 
2,00 para a passagem de transporte coletivo. O valor 
a coloca como a sexta cidade com o mais elevado do 
país. Apesar disso, o Sindicato das Empresas de Trans-
porte Coletivo do Amazonas (Sinetram) ainda pleiteia 
o reajuste da passagem para R$ 2,50. 

De acordo com reportagem publica na mídia local, 
o diretor-presidente do Instituto Municipal de Transpor-
tes Urbanos (IMTU), Waldir Fra zão, alega que este fator 
é devido ao alto número de passagens estudantis e 
benefícios concedidos. Porém, o mesmo acontece na 
cidade São Paulo, onde as distâncias são maiores, e o 

preço mais baixo. A diferença é sanada pela prefeitura 
efetuando repasse de verba direta.

Diante do exposto, solicito ao Ministro dos Trans-
portes, Alfredo Nascimento, as seguintes informa-
ções:

1) O diretor-presidente do Instituto Mu-
nicipal de Transportes Urbanos (IMTU) alega 
que os preços altos se devem a quantidade 
de benefícios. Que órgão do governo fiscaliza 
a emissão de carteiras estudantis? É possível 
que esteja havendo fraudes nas emissões? 
Qual é o prejuízo que esses benefícios causam 
para as empresas de transporte público?

2) Há viabilidade de efetuarem-se tarifas 
diferenciadas por trecho na cidade?

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2008. – 
Rebecca Garcia, Deputada Federal (PP/AM).

Defiro, nos termos do art. 104, caput, do 
RICD. Publique-se.

Em 3-12-08. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-
deço à ilustre Deputada Vanessa Grazziotin o trabalho 
de Secretária da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa Ofício nº 690/2008, do Congresso Nacional, 
no seguinte teor:

OF. Nº 690/2008-CN 

“Brasília, em 2 de dezembro de 2008

Senhor Presidente, comunico a V.Exa. e, por seu 
alto intermédio, à Câmara dos Deputados, que esta 
Presidência convoca sessão conjunta do Congresso 
Nacional a realizar-se dia 4 do corrente, quinta-feira, 
às dezesseis horas, no Plenário do Senado Federal, 
destinada à apreciação de projetos de lei do Congres-
so Nacional. 

Na oportunidade, renovo a V.Exa. protesto de 
estima e distinta consideração.” – Senador Garibaldi 
Alves Filho, Presidente do Senado Federal e, portan-
to, Presidente do Congresso Nacional.”

O ofício foi endereçado ao Presidente Arlindo 
Chinaglia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Lael Va-

rella.
O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-



55772 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

putados, em uma feliz coincidência, assomo a esta tri-
buna no dia da festa de São Francisco Xavier, patrono 
dos missionários – o Beato José Anchieta encontra-se 
entre eles – que levaram a boa nova do Evangelho aos 
4 cantos do Novo Mundo, bem como do Oriente. Sob 
os auspícios desses heróis e santos, venho alertar 
esta Casa para a ação demolidora, tanto no campo 
das idéias quanto no dos fatos, dessa obra de verda-
deiros gigantes da humanidade.

A preocupação com o Brasil de hoje e, sobretudo, 
com o Brasil de nossos filhos e netos, moveu-me trazer 
para a consideração dos nobres pares a apreensão de 
largos setores da sociedade brasileira no que tange à 
verdadeira avalanche demarcatória de terras indígenas 
em curso no País. Com efeito, enormes extensões de 
terras vêm sendo demarcadas como reservas indíge-
nas e quilombolas, com a posterior expulsão de seus 
legítimos proprietários, muitas vezes, nelas radicados 
há várias gerações. 

Tais políticas, Sr. Presidente, vêm irrompendo 
no País com o característico odor rançoso da luta de 
classes e de raças que nos faz lembrar o nazismo e 
o comunismo. Trazem elas em seu bojo a indesejada 
divisão de nossa sociedade em brancos, negros, índios 
e mestiços, fragmentação esta que esfacelará para 
sempre a harmonia social reinante, virtude brasileira 
invejada por povos da Terra inteira.

Dados oficiais informam-nos que as áreas indí-
genas já delimitadas representam 13% do território na-
cional. Isso corresponde a 1,1 milhões de quilômetros 
quadrados para uma população estimada em 250 mil 
indígenas na área rural. Ou seja, o dobro da área do 
nosso Estado de Minas Gerais (586.523 quilômetros 
quadrados para 19,6 milhões de habitantes) ou mais 
de 11 vezes o território do Estado de Santa Catarina.

E, pelo que tudo indica, tais demarcações pare-
cem estar longe do fim, pois o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva acaba de anunciar mais 129 
áreas a serem demarcadas até o final do seu manda-
to, em 2010. 

Dentre os muitos conflitos indígenas que con-
vulsionam o Brasil de hoje, encontra-se a Reserva In-
dígena Raposa/Serra do Sol, no Estado de Roraima, 
extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela e 
a Guiana Inglesa. E a FUNAI anunciou, em julho deste 
ano, a demarcação no Mato Grosso do Sul, na frontei-
ra com o Paraguai, de novas reservas que, segundo 
alguns, poderão alcançar 12 milhões de hectares de 
terras férteis e produtivas.

Várias dessas demarcações encontram-se em 
áreas fronteiriças. Se levarmos em conta que existem 
as mesmas reivindicações do lado de lá, nos países 
vizinhos, deparamo-nos com a propalada artimanha 

da formação de um bloco de nações indígenas inde-
pendentes. O Prof. Plínio Corrêa de Oliveira já advertia 
em 1987, por ocasião da elaboração da Constituição, 
que ao adotar concepção hipertrofiada dos direitos 
dos índios, abria-se caminho para o reconhecimento 
de uma como que soberania aos vários agrupamen-
tos indígenas.

As políticas governamentais envolvendo sem-
terra, índios e negros transcendem os simples confli-
tos de terras. No momento em que o Supremo Tribunal 
Federal julga ação civil pública impetrada pelo Governo 
de Roraima sobre a demarcação de terras – contínuas 
ou não – para os índios daquele Estado, envolvendo 
questões relativas à propriedade privada, o que está 
em apreço e o que se julga, na verdade, Sr. Presiden-
te, é o embate entre 2 civilizações. 

Há 30 anos o Brasil tomava conhecimento, entre 
perplexo e atônito, da existência de uma corrente de 
missionários contrária à catequização e à civilização 
dos índios. Segundo ela, os silvícolas deveriam per-
manecer no seu primitivismo, caracterizando o tipo 
humano ideal do terceiro milênio. E não mais haveria 
lugar para missionários como o Beato José de Anchie-
ta, alvo de suas injustas e pesadas críticas.

Para infelicidade nossa, a revelação de Plínio 
Corrêa de Oliveira em seu livro Tribalismo Indígena, 
ideal comuno-missionário para o Brasil no século XXI 
(1977), que teve 7 edições e 76 mil exemplares de 
tiragem, não foi levada em conta por nossas autori-
dades ao longo dessas décadas, e os resultados aí 
estão: nossa soberania ameaçada e comprometida a 
convivência social harmônica entre nós. 

Sr. Presidente, diante da ameaçadora revolução 
tribalista em andamento, o Movimento Paz no Campo 
acaba de lançar o livro, que tenho em mão, Tribalismo 
indígena, ideal comuno-missionário para o Brasil no 
século XXI – 30 anos depois – Ofensiva radical para 
levar à fragmentação social e política da Nação. Pela 
gravidade e acuidade da matéria tratada, o livro me-
rece atenção especial dos nobres colegas, bem como 
de todos os brasileiros. 

Em sua Parte I, o livro traz a reedição completa 
da denúncia de Plínio Corrêa de Oliveira sobre a dou-
trina e o método de conspiração da corrente de neo-
missionários contrárias à catequização e à civilização 
dos índios que hoje insuflam a revolução tribalista em 
todo o País. Na Parte II, os jornalistas Nelson Ramos 
Barretto e Paulo Henrique Chaves – com fatos de Ro-
raima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina – mostram 
a devastação levada a cabo pela revolução indigenista 
nos últimos 30 anos.

Muitas outras verdades apontadas na obra me-
receriam ser ressaltadas aqui, mas por amor à bre-
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vidade vou encerrar minhas palavras apelando para 
a Direção desta Casa Legislativa e a meus pares no 
sentido de atentarem bem para a denúncia do livro 
Tribalismo Indígena, e que seu alerta sirva de baliza 
não apenas para as áreas mais atingidas, mas para 
todos os brasileiros diante dessa verdadeira revolução 
tribalista em curso.

Tal apelo não poderia deixar de se estender no 
momento aos Exmos. Srs. Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal sobre os quais recai a incumbência de 
restabelecer a segurança jurídica do País e garantir o 
direito de propriedade aos seus cidadãos, fundamen-
tos indispensáveis para que o Brasil prossiga nas vias 
da civilização cristã.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa determina ampla divulgação do pronunciamen-
to de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ao aproximar-se o término da presen-
te Sessão Legislativa, quando importantes matérias 
aguardam definição por parte deste Plenário, não seria 
demais formular veemente apelo para que ultimemos 
a apreciação de matéria relativa à reforma política. 
Objetivando o respectivo exame, processe-se sem 
interesses imediatos, com a isenção conseqüente do 
ainda distanciamento da competição de 2010.

Como já se anuncia que a reforma tributária seria 
apreciada apenas no próximo exercício, tornar-se-ia 
mais fácil a concentração de esforços nessa temática, 
a fim de que ela pudesse ser extraída da consensuali-
dade das bancadas aqui representadas, na totalidade 
dos seus 513 membros.

O Deputado João Paulo Cunha debruçou-se so-
bre os itens mais complexos, mencionando, na manhã 
de hoje, na Comissão de Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, em meio a tudo isso, algumas 
inovações, entre as quais o final de vigência do insti-
tuto da reeleição e o acréscimo de 1 ano de mandato 
para Presidente, Governador e Prefeito.

Não se conhece, ainda, o teor do parecer de 
S.Exa., nem se haverá abordagem mais explícita em 
torno de financiamento público de campanha, lista pre-
ordenada, fidelidade partidária, cláusula de barreira e 
outros temas correlatos, sempre listados em anteriores 
ocasiões em que as proposições estiveram sob exame 
nesta e na outra Casa do nosso Parlamento.

De qualquer maneira, como dispomos de 12 dias 
úteis para deliberação, um empenho dos partidos, sob 
a liderança do próprio Presidente Arlindo Chinaglia, 
poderia viabilizar esse desiderato, cumprindo-se, des-
ta forma, compromisso impostergável, implicitamente 
assumido com todos os segmentos conscientizados 
da opinião pública do País.

O que não é admissível seria frustar-se uma ex-
pectativa de tantos anos, sem que nos detivéssemos, 
para deslinde conclusivo, sobre algo de inquestionável 
relevância para os nossos rumos democráticos.

O parecer foi lido e, naturalmente, 15 Deputados 
pediram vista. Esperamos que a Casa, ainda nesta 
sessão legislativa, delibere sobre essa importante 
matéria.

Desde já, portanto, faço mais um veemente apelo 
aos eminentes colegas no sentido de que se predispo-
nham a votar, a fim de que tornemos a reforma política 
realmente prioritária, sem que mais nada se alegue para 
procrastiná-la, num inqualificável desinteresse diante 
do palpitante assunto, diariamente focalizado nesta 
tribuna e nos veículos de comunicação social.

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com muito orgulho quero 
destacar hoje que a UNIFACS, Universidade Salva-
dor, instituição na qual tive a honra de me formar e de 
ser seu professor, foi destaque no prestigiado ranking 
dos melhores cursos de MBA do País, publicado pela 
revista Você S/A. 

Mais uma vez, a UNIFACS ficou entre as 10 
primeiras universidades do País no Guia Você S/A 
– Melhores MBAs no Brasil sendo que, este ano, a 
instituição foi a única do Estado da Bahia a figurar no 
referido ranking.

A Universidade Salvador participou de 6 rankin-
gs e, em todos, seus cursos foram classificados entre 
os melhores do Brasil. Este já é o sétimo ano conse-
cutivo que a UNIFACS é reconhecida pelo Guia. Em 
2007, foi escolhida pela revista como a melhor escola 
de negócios do Nordeste. 

A revista avaliou 269 cursos de 88 escolas em 
todo o Brasil. O grande número de participantes faz 
com que a escolha seja ainda mais importante, des-
tacando a UNIFACS na Bahia, no Nordeste e em todo 
o Brasil. 

Atualmente, a UNIFACS oferece 17 cursos de 
MBA, nas mais diferentes áreas. Para 2009, uma das 
novidades é a criação dos cursos de MBA em Gestão 
e Direito da Saúde, voltado para gestores e bacharéis 
em Direito que atuem na área da Saúde, e o de Ges-
tão de Projetos. 
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Assim, quero parabenizar todo o corpo diretivo da 
UNIFACS, seus professores, funcionários, colaborado-
res e alunos que, com esforço e dedicação ajudaram 
a construir um conceito de qualidade em educação 
merecedor de ser destacado pela revista Você S/A, 
a partir de pesquisa desenvolvida com o suporte da 
empresa de consultoria Nielsen, o que garante cre-
dibilidade ao ranking de avaliação da qualidade dos 
cursos oferecidos.

Era o que tinha a registrar.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, Srs. Parlamentares, dezembro é o mês de 
aniversário da cidade de Guarulhos, que comemora 
448 anos, no dia 8 de dezembro. Parabéns, guaru-
lhenses! 

Dezembro é mês de festa, e quem recebe pre-
sentes é a população de Guarulhos. Várias obras serão 
entregues pelo Prefeito Elói Pietá e a administração 
popular do PT na cidade.

As comemorações começaram ontem, com a 
entrega, em parceria com o Governo Federal, de 25 
viaturas à Guarda Civil Municipal, no Paço Municipal, 
no Bom Clima. Essas viaturas vão reforçar o patru-
lhamento na cidade. Foram entregues também 11 
motocicletas, 60 rádios transmissores, 30 bicicletas, 
computadores e mobiliários.

Hoje acontece a entrega da creche, pré-escola, 
escola de educação fundamental e quadra na Cidade 
Soimco, à rua Pedra Lavada, s/nº, com evento musical 
programado para as 19 horas, na rua Sebastião Walter 
Fusco, ao lado da praça Armando Bergo. Ainda hoje, 
o Departamento de Turismo da Secretaria do Desen-
volvimento Econômico, em parceria com o Guarulhos 
Convention e Visitors Bureau, lança, no Caeser Park 
Hotel, um pacote de turismo inédito no Estado de São 
Paulo, denominado Turismo Corporativo. O projeto 
conta também com o apoio da INFRAERO, da em-
presa de ônibus Itapemirim e do Conselho Municipal 
do Turismo.

Ainda neste mês, acontecem: a inauguração da 
revitalização do Centro Histórico – Calçadão da Rua 
D. Pedro II; a revitalização da Praça 8; pavimentação 
da Avenida Jamil João Zarif; o recapeamento da Ave-
nida Silvestre Pires de Freitas – obras para dar maior 
segurança e qualidade de vida aos guarulhenses. 
Além disso, a população poderá participar de eventos 
culturais e musicais.

Para finalizar, hoje, o PT e o PSOL – inclusive, o 
Deputado Chico Alencar está aqui presente – Deram 
entrada a uma ação judicial contra o militar aposentado 
Marcelo Paixão de Araújo por prática de tortura.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putada Janete Rocha Pietá, a Mesa determina ampla 
divulgação do pronunciamento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Flá-
vio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero primeiramente convidar todos 
para uma degustação do peixe cearense no cafezinho 
do plenário, hoje, às 17h. Será oferecido gratuitamente 
o carapitanga, para que os Deputados possam degus-
tar e sentir o trabalho do nosso Ceará. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, maris-
queiras e pescadores, quero registrar que estive em 
reunião, no dia 21 de novembro, com o representante 
da Associação dos Pequenos e Médios Armadores 
de Pesca de Fortaleza e do Parajuru, Sr. João Cláu-
dio, como também com o Diretor de Infra-Estrutura 
e Gestão Portuária da Companhia Docas, Dr. Paulo 
André Holanda, para tratar de assuntos relevantes de 
interesse da categoria.

Antes de falar dos assuntos tratados, quero des-
tacar a importância dos armadores de pesca que se 
organizam através da Associação dos Pequenos e 
Médios Armadores, composta de 100 associados, no 
Município de Fortaleza e no Parajuru, e utilizam 200 
embarcações na pesca da lagosta. Tais embarcações 
têm, em média, 6 tripulantes. Mais 350 pessoas tra-
balham em terra para a manutenção, perfazendo um 
total de 1.550 empregos diretos.

A produção estimada de cada uma dessas em-
barcações é em média de 1.500kg de cauda de lagosta 
por safra (6 meses por ano), o que totaliza cerca de 
300t por safra, representando divisas de exportação 
na ordem de mais de 1 milhões de dólares.

Porém, Sr. Presidente, o setor pesqueiro cearen-
se, especialmente o produtor de lagosta, tem passado 
por sérias dificuldades relacionadas ao baixo preço de 
venda de seus produtos. Para se ter uma idéia, o preço 
no fim da safra passada, em dezembro de 2007, era 
de R$80,00 por quilograma de lagosta e atualmente 
está em torno de R$42,00 por quilograma. 

Dentre os assuntos tratados, destaco o apoio 
técnico da Companhia Docas para destinar uma área 
para a construção de unidade frigorífica. No período 
do defeso da lagosta, os armadores ficam parados por 
6 meses, todos os anos, para preservar a espécie, o 
que causa grandes prejuízos. 

Também julgo importante a atenção do Gover-
no em criar políticas voltadas para os armadores de 
pesca da lagosta.
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Sr. Presidente, os pescadores de lagosta recebem 
durante o período do defeso benefício equivalente a 1 
salário mínimo. Enquanto isso, os armadores de pesca 
ficam “a ver navio”, pois não possuem o mesmo direito 
e continuam a ter despesas mesmo com a embarcação 
parada, despesas essas que causam grandes prejuí-
zos, pois o barco se deteriora e é necessário continuar 
com a manutenção. Por isso, Sr. Presidente, se faz justo 
que se criem políticas voltadas para a compensação 
desse período em que não se produz.

Quero, portanto, alertar que, se continuar dessa 
forma, os armadores vão parar. Com isso, quantas fa-
mílias serão prejudicadas? O que será dos pescadores 
e dos seus familiares que trabalham para os armado-
res de pesca? Além do prejuízo para a economia mu-
nicipal, grande parte movimentada por pescadores e 
terceiros ligados à pesca e à mão-de-obra.

Por fim, Sr. Presidente, quero solicitar a atenção 
do Governo em criar políticas de incentivo fiscal vol-
tadas para os armadores de pesca da lagosta e agra-
decer a costumeira atenção e o apoio que o Diretor 
de Infra-Estrutura e Gestão Portuária, Sr. Paulo André, 
manifestou aos armadores de pesca, expressando 
preocupação e o desejo de ajudar essa categoria no 
que se refere à melhoria das condições de trabalho 
do setor pesqueiro. 

Peço incentivo fiscal ao Presidente Lula, para 
que os nossos pequenos e médios armadores possam 
continuar subsistindo e gerando emprego. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
publicação na íntegra do nosso discurso. 

É o que tenho a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 

determina a divulgação do pronunciamento de V.Exa. 
e agradece a gentileza da oferta feita ao Parlamento 
para a tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
a presença de milhares de trabalhadores, bem como 
de diversas centrais sindicais, principalmente a CTP, 
Força Sindical e tantas outras. 

Trabalhadores estão aqui presentes para reivin-
dicar seus direitos e continuar lutando para que a Pre-
vidência não saia do Orçamento Geral e se mantenha 
como capítulo da Seguridade Social, tal como consta 
da Constituição de 1988.

Minhas saudações a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil que estão aqui em Brasília lu-
tando por seus direitos e reivindicações.

Era essa a nossa saudação aos trabalhadores e 
trabalhadoras do meu País.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a declaração do Ministro Mangabeira Unger de 
que apenas 4% das terras da Amazônia são legaliza-
das é um atestado da incompetência do INCRA para 
promover a reforma agrária em nosso País. Apesar de 
ter uma população de 25 milhões, só 4% da área da 
Amazônia está documentada.

Esse Ministro esteve há poucos meses em Ron-
dônia, prometendo tudo ao Estado, inclusive ajudar 
a coordenar a legalização das terras. Agora, apare-
ceu às escondidas na cidade de Cujubim, sem que 
a bancada federal tivesse conhecimento da sua ida 
ou do objetivo da sua missão, o que nos pareceu 
estranho e incompreensível, pois se reuniu com um 
pequeno grupo, previamente selecionado, o Gover-
nador e o Presidente da Assembléia Legislativa, sem 
que saibamos o critério dessa escolha. O Governador 
não teve a coragem de mandar convidar membros 
da bancada federal, Senadores ou Deputados, para 
participar do evento, que montou às escondidas na 
área de Machadinho.

A constatação é tão evidente que o Ministro Man-
gabeira propõe a criação de um novo órgão para exe-
cutar a regularização fundiária com auxilio dos Esta-
dos e Municípios.

È tão grave o problema da insegurança jurídica 
provocada pela inércia do INCRA, que até o Ministro 
Presidente do Supremo Tribunal Federal manifestou-se, 
em recente seminário sobre a Amazônia, defendendo 
que o Governo adote ações conjuntas para a regula-
rizar a questão fundiária na região.

Disse ainda o Ministro Gilmar Mendes: “Nós sa-
bemos que esse quadro de insegurança jurídica acaba 
por gerar um estado de ilegalidade permanente”.

Pelo que sabemos, em toda a Amazônia não 
existem áreas demarcadas e definidas, além das ter-
ras demarcadas pelo Serviço Geográfico do Exército 
e das Cúrias Metropolitanas, o que é simplesmente 
preocupante e exige uma ação enérgica do Gover-
no Federal, para evitar novos conflitos pela posse 
da terra.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-
AP. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. 
Ontem aconteceu aqui na Casa um evento coordenado 
pelas Comissões de Direitos Humanos e de Legislação 
Participativa, que, na verdade, foi um encontro prepara-
tório para a Conferência Nacional de Comunicação. 

Em nome da Comissão de Direitos Humanos, 
quero fazer um apelo ao Governo Federal, ao Ministro 
Hélio Costa, porque nunca vi assunto – os Deputados 
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Chico Alencar e Adão Pretto também estavam lá e 
participaram o tempo todo – tão consensual. Ninguém 
apresenta divergências, só convergências, e a confe-
rência não acontece. 

Fica aqui este apelo e esta motivação. Muitos re-
presentantes de entidades patronais e de trabalhado-
res, sindicatos, enfim, todos mobilizados, todos dizendo 
que apóiam, e a conferência não acontece. Portanto, 
fazemos este apelo para que em 2009 a Conferência 
Nacional de Comunicação aconteça. 

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a minha presença na tribuna desta Casa é para 
manifestar a minha solidariedade às milhares de fa-
mílias vítimas das chuvas que vêm castigando várias 
regiões do nosso País, sendo o mais atingido o Esta-
do de Santa Catarina, onde a situação é considerada 
uma catástrofe de grande porte. 

Quero lembrar que há mais de 2 semanas vários 
Municípios da Baixada Fluminense e do interior do Es-
tado do Rio de Janeiro também vêm sofrendo.

A situação é mais grave nas cidades de Campos 
dos Goytacazes, no norte fluminense, e também em Rio 
Bonito, próximo à Região dos Lagos. Mas a enxurrada 
também está levando problemas sérios aos Municípios 
de Carapebus, Silva Jardim, Barra do Piraí, Volta Re-
donda e Paracambi, esta última cidade localizada na 
Baixada Fluminense.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil, 
as chuvas dos últimos dias já afetaram mais de 394 
mil pessoas em todo o Estado, deixando ainda um 
saldo de 3 mortos – 1 em Volta Redonda e 2 em Rio 
Bonito. Até ontem à noite, Sr. Presidente, o Governo 
fluminense contabilizava 7.300 desalojados e 2.713 
desabrigados em todo o Estado.

A situação de campos se configura na maior ca-
lamidade pública dos últimos 50 anos. Ali, famílias per-
deram casas e o que conseguiram construir com muito 
sacrifício ao longo da vida. As regiões de Campos mais 
afetadas até ontem eram as localidades de Ururaí, Bri-
lhante, Imbé, Batatal, Aleluia e Lagoa de Cima. 

Para piorar ainda mais a situação, Sr. Presidente, o 
Governo ainda enfrentava dificuldades para fazer a distri-
buição de água potável, devido à falta de acesso aos locais 
alagados e às escolas onde estão alojadas as vítimas, o 
que só estava podendo ser feito por helicóptero.

Não obstante, as chuvas que caíram na cidade de 
Campos também respingaram no setor da educação. É 
que o encerramento do ano letivo, previsto para acon-
tecer no dia 19, deve ser antecipado em pelo menos 18 
unidades de ensino, porque os prédios escolares estão 
ocupados por famílias cujas casas foram inundadas, 

devido à enchente causada pelo transbordamento do 
Rio Ururaí, que chegou a subir 6 metros.

Ontem, a própria Primeira-Dama do Estado, Adria-
na Ancelmo Cabral, foi pessoalmente à cidade de Cam-
pos para acompanhar os trabalhos da Defesa Civil. 

Já o Governador Sérgio Cabral informou que está 
contando e muito com a solidariedade do Presidente 
Lula, a quem está reivindicando uma ajuda financeira 
para a execução no Estado de obras emergenciais, 
principalmente em Campos e Rio Bonito.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que reitero desta 
tribuna a minha solidariedade às vítimas das enchen-
tes, torcendo para que Deus, Todo-Poderoso, tenha 
compaixão daquelas pessoas e as proteja, dando-lhes 
o conforto e muita força e obstinação para que possam 
recompor a vida o mais rápido possível, voltando a vi-
ver em paz, com justiça social e dignidade.

Muito obrigado.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, ontem, eu anunciei que daria entrada 
num projeto de lei que resgata um pouco da nossa 
experiência na atividade sindical, tratando exatamente 
dos temas da organização sindical, do financiamento 
dos sindicatos, da negociação coletiva, da organiza-
ção no local de trabalho, da tipificação das práticas 
anti-sindicais.

Pois eu quero dizer a V.Exa., Sr. Presidente, que 
acabei de protocolar o Projeto de Lei nº 4.430, de 2008, 
que estou apresentando em parceria com o Deputado 
Eudes Xavier e que busca exatamente testemunhar 
toda essa trajetória sindical e parlamentar em torno 
dos temas vinculados ao mundo do trabalho.

Como no próximo ano eu não estarei mais aqui, 
fica este registro como uma contribuição para esse 
debate tão importante para o País.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero, neste momen-
to, cumprimentar a IV Marcha das Centrais Sindicais, 
que esteve em Brasília, apresentando ao Governo e 
ao Congresso Nacional sua posição de ter o País uma 
política que garanta emprego e salário à classe traba-
lhadora, em face da crise internacional.

Essa é quarta versão da marcha, e é bom lem-
brar que foi a terceira versão que conseguiu dialogar 
com o Governo para se estabelecer uma política de 
aumento do salário mínimo, por 10 anos, superior à 
inflação e com ganhos reais de salário. 

Essa é a posição das centrais sindicais, de poder 
garantir à classe trabalhadora uma proteção contra o 
desemprego e contra a redução da massa salarial, em 
função dos efeitos da crise financeira internacional. 
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O Brasil precisa blindar os trabalhadores, por-
que é a renda que o trabalhador aufere que garante 
a economia real. 

Parabéns, portanto, às centrais sindicais, princi-
palmente a Central Única dos Trabalhadores.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB-RN. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a mortalidade infantil é um dos prin-, a mortalidade infantil é um dos prin-
cipais indicadores da qualidade de vida material de um 
povo. É um bom retrato das condições de vida de uma 
população e dos investimentos governamentais para 
a infância e para as famílias. 

Felizmente, dados do IBGE, divulgados recente-
mente, mostram quedas constantes no número de óbi-
tos de crianças de menores de 1 ano de idade por mil 
nascidos vivos no Brasil. De 1991 a 2007, houve uma 
redução de 46,18% na mortalidade infantil. Em 1991, 
a taxa nacional foi de 45,2 e em 2007, de 24,3 mortes 
por mil nascidos vivos. Estamos avançando, mas apre-
sentamos uma situação ainda muito ruim comparada 
a indicadores internacionais. Precisamos acelerar a 
melhora da qualidade de vida do brasileiro. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2003, 
a taxa de mortalidade infantil estava abaixo de 10 
mortes por mil nascidos vivos. Há inúmeros países 
desenvolvidos, com políticas públicas sólidas na saú-
de e na educação para a primeira infância e para as 
famílias mais pobres e vulneráveis, com taxas de 4 
ou menos mortes de crianças por mil nascidos vivos. 
Definitivamente, ainda temos muito que avançar e se 
preocupar.

Além disso, essas taxas nacionais escondem 
imensas desigualdades entre as regiões brasileiras. 
Considerando a região nordestina, o número, em 1991, 
foi de 71,5. Em 2007, a taxa se reduziu para 35,6 mor-
tes, uma retração de 50,21%. Portanto, a queda na 
taxa foi mais acelerada do que a nacional, mas exibe 
padrões bem piores, semelhantes, mesmo, aos de pa-
íses subdesenvolvidos. A taxa, em 2007, do sudeste 
brasileiro, a região mais rica, foi de 17,7; a da região 
sul foi de 16,10 óbitos. São padrões bastante diferen-
ciados que compõem situações sociais desiguais. Isso 
sugere a necessidade de que haja um esforço nacio-
nal para priorizar o combate à pobreza no Nordeste 
brasileiro. Devemos continuar a diminuir as taxas em 
todo o Brasil, mas é evidente o desequilíbrio entre os 
Estados nacionais. 

Precisamos acelerar a queda nos Estados mais 
pobres da Federação com políticas sólidas na área 
da saúde (atendimento pré-natal, assistência pediá-
trica e assistência às mães, principalmente as mais 
vulneráveis, mães adolescentes e mães sozinhas) 
e da educação (incentivo e promoção da educação 

das famílias, atendimento em creches de qualidade e 
desenvolvimento lingüístico e cognitivo das crianças 
menores).

Devemos continuar a distribuir a bolsa-família, pois 
ela impacta, em parte, na melhoria da renda dos mais 
pobres, mas é preciso mais. É preciso um endereço 
limpo, água e esgoto, um sistema de educação que 
atinja não somente a crianças desde muito pequena, 
mas a todas as famílias vulneráveis, e um sistema de 
saúde, em parte, focado nas necessidades das mães 
e crianças. 

O Estado do Rio Grande do Norte, em 1991, re-
gistrava a taxa de mortalidade infantil de 72,1 óbitos 
por mil nascidos vivos, acima da taxa nordestina e bem 
acima da taxa nacional. Com resultados ainda piores 
na região nordestina ficaram os Estados de Alagoas, 
de Pernambuco, da Paraíba e do Maranhão. 

Em 2007, no Rio Grande do Norte, foram 34,8 
mortes por mil habitantes (um pouco melhor do que 
a taxa nordestina e bem pior do que a taxa nacional). 
Apresentam melhores indicadores os seguintes Esta-
dos nordestinos: Piauí (28,2), Ceará (29,7), Sergipe 
(33,8) e Bahia (33,4). Considerando o período de 1991 
a 2007, houve uma redução de 51,73% na taxa do Rio 
Grande do Norte. No mesmo período, as maiores re-
duções entre os Estados do Nordeste encontram-se 
no Ceará, com uma redução de 58,23%, e no Piauí, 
com 54,44%.

Os dirigentes do Estado do Rio Grande do Nor-
te precisam estar atentos para essa imensa demanda 
e dívida social. Os esforços na saúde e na educação 
precisam se intensificar para, pelo menos, alcançar-
mos, como signatário da Cúpula do Milênio, as metas 
estabelecidas. Os cálculos e projeções do IBGE dão 
conta que o Brasil não chegará à meta de 15 mortes 
por mil nascidos vivos em 2015. Se o ritmo de queda 
constatado no período de 1991 a 2007 na mortali-
dade infantil continuar, chegaremos em 2015 a uma 
taxa de 18,2. 

Com o mesmo raciocínio, o Rio Grande do Nor-
te terá em 2015 uma taxa ainda de 23,9. Um núme-
ro praticamente igual a do Estado de Rondônia, por 
exemplo, em 2007. Uma taxa, também, quase igual à 
mortalidade infantil encontrada em 2007 no Brasil. Os 
números e as projeções do IBGE não deixam dúvidas 
de que é preciso concentração na redução da mortali-
dade infantil, uma verdadeira chaga nacional. Deixam 
menos dúvidas, ainda, de que esse esforço deve ser 
mais intenso no Nordeste brasileiro e, em particular, 
no Rio Grande do Norte.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê ampla divul-
gação ao nosso pronunciamento. 
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O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputa-
dos, uso este microfone para fazer o registro do trans-
curso do Dia Internacional das Pessoas Portadoras de 
Deficiência. A Câmara dos Deputados promoveu pela 
manhã, no Espaço do Servidor, o Dia da Acessibilida-
de, com o lançamento da Constituição Federal e da 
Legislação Brasileira de Proteção à Pessoa Portadora 
de Deficiência em Livro Digital Acessível.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, dia 
3 de dezembro, celebra-se em todo o mundo o Dia 
Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. 
A data foi instituída pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1991, para que pessoas de todos 
os países possam refletir sobre os direitos da pessoa 
com deficiência em suas várias instâncias.

Passados 17 anos, é importante lembrar esta 
data como uma oportunidade de conscientização das 
pessoas sobre a igualdade entre os seres humanos, 
tenham eles alguma deficiência ou não. É importante 
lembrar que, nos últimos anos, esse segmento vem 
alcançando uma série de vitórias junto à sociedade. 

Sr. Presidente, atualmente existe uma série de 
leis e normas em todas as esferas administrativas que 
protegem ou beneficiam a pessoa com deficiência, 
que representa cerca de 15% da população brasileira. 
Mas, mesmo com diversos direitos adquiridos, ainda é 
grande a falta de assistência, muitas vezes até mesmo 
por falta de informação. 

Infelizmente, o que assistimos no dia-a-dia des-
sas pessoas e de seus familiares é a uma série de 
dificuldades, que vão desde a dificuldade financeira 
até mesmo à acessibilidade aos meios de produção, 
como garantia ao transporte, à educação, à saúde, 
ao emprego e ao lazer. Mesmo com todas as leis já 
promulgadas, a inclusão social deste indivíduo ainda 
é um desafio para todos os governos, seja municipal, 
seja estadual, seja federal.

Sr. Presidente, como militante que defende o trân-
sito seguro, também chamo a atenção para o elevado 
número de pessoas com deficiência que se tornam 
vítimas de acidentes de trânsito. Infelizmente, essa é 
uma realidade. O número de casos cresce diariamen-
te, diante do descaso dos motoristas infratores que 
teimam em desrespeitar as leis de trânsito, colocando 
em risco a própria vida e a de terceiros.

Portanto, Sr. Presidente e nobres Deputados, 
cada vez mais é necessário multiplicar os nossos es-
forços para que as leis voltadas para as pessoas com 
deficiência sejam eficazmente cumpridas, realizando a 
sua inclusão na sociedade, assim como para que se-
jam introduzidas todas as medidas de acessibilidade 
para possibilitar a normal locomoção dessas pessoas, 

seja para ir ao trabalho, seja para ir à escola, seja até 
mesmo para ter uma atividade de lazer.

Por outro lado, também temos de continuar de-
fendendo normas e leis mais rigorosas, como forma 
de prevenir os acidentes de trânsito, evitando, assim, 
que a cada ano mais pessoas com plena capacidade 
física, mental e produtiva venham a adquirir alguma 
deficiência por causa da imprudência no trânsito.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de registrar uma 
homenagem póstuma, tendo em vista o falecimento do 
judoca paraolímpico Elmo Mamede, em conseqüência 
de acidente sofrido na academia em que treinava no 
Rio de Janeiro.

Mamede, de 47 anos de idade, não tinha a visão 
periférica do olho esquerdo e sofreu descolamento de 
retina no direito. Apesar das adversidades, não desistiu 
de seguir em frente. Nos tatames, venceu por 4 vezes 
o Campeonato Brasileiro de Judô e disputou os Jogos 
Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, além 
de participar da seletiva para os Jogos Paraolímpicos 
de Pequim. Era atleta do Instituto Brasileiro dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, acabo de ser informado 
de que o Conselho de Ética da Casa recusou o voto 
do Relator Paulo Piau no processo do Deputado Paulo 
Pereira da Silva, representação inicial da Corregedoria 
da Casa e do PSOL, em relação a quebra de decoro 
parlamentar, que víamos e vemos no comportamento 
desse Parlamentar.

O Conselho, por maioria muito visível, decidiu 
pela absolvição. Quero lamentar, evidentemente, e 
torcer para que em nome do Parlamento o que alguns 
diziam que era colocar um Parlamentar na forca não 
se revele depois uma farsa, nem uma intimidação em 
função da força que se manifesta aqui na cidade hoje. 
Nós precisamos de independência.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero registrar uma 
plataforma de 10 pontos para o governo da Casa. Da-
qui a menos de 2 meses, vamos eleger a nossa Mesa 
Diretora. Fala-se em nome, nome e nome – acordos 
de bastidores -, mas é preciso haver idéias e propos-
tas, e nós oferecemos essa contribuição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham, alguns 
nomes de candidatos à Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados estão postos, outros mais podem surgir. Mas 
tem faltado o principal: discussão de propostas para a 
nova gestão do Legislativo Federal. Isso só aprofunda 
a crise de legitimidade da representação política insti-
tucional e dos partidos.
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Para estimular esse debate, o PSOL apresenta 
alguns pontos para a futura gestão da Câmara dos 
Deputados (2009/2010):

Propostas para a eleição da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados

Por um Legislativo com protagonismo, austerida-
de e independência

1 – Recuperação do protagonismo do 
Legislativo, com agenda que contemple mais 
projetos de lei e propostas de emenda cons-
titucional dos Parlamentares e de interesse 
popular e adoção do orçamento impositivo;

2 – Estabelecimento, para o primeiro 
semestre de 2009, de uma alentada pauta 
para votação de projetos emergenciais, nota-
damente a reforma política; votação final de 
propostas de emenda constitucional como a 
que extingue o voto secreto no Parlamento, a 
que estabelece punições mais rigorosas para 
os que exploram o trabalho escravo e a que 
extingue o nepotismo na Administração Pública; 
apreciação de projetos de lei já votados no Se-
nado, como a extinção do fator previdenciário, 
com reajuste das aposentadorias e reposição 
de perdas salariais; cumprimento de imperati-
vos constitucionais, como a auditoria da dívida 
(art. 26 das Disposições Transitórias);

3 – Relação altiva com o Executivo, in-
sistindo na moderação quanto à edição de 
medidas provisórias; 

4 – Garantia do direito das minorias, sem 
tratamento diferenciado entre Parlamentares e 
bancadas e com criteriosa e proporcional dis-
tribuição de cargos de confiança de natureza 
especial às lideranças partidárias, coibindo os 
abusos (como o de partidos usufruindo mais 
cargos que o estipulado);

5 – Rigoroso respeito às definições regi-
mentais na tramitação legislativa, sem atropelo 
de prazos e procedimentos;

6 – Fixação de critério democrático e pro-
porcional na escolha de relatores de matérias 
deliberadas em Plenário, notadamente medi-
das provisórias, assim evitando que elas sejam 
invariavelmente relatadas por Parlamentares 
da base de sustentação do Governo;

7 – Radicalização das iniciativas de trans-
parência e controle externo do Legislativo, 
tais como:

Fixação de critério definitivo para remu-
neração dos Parlamentares e da alta hierar-
quia dos outros Poderes, sintonizado com a 
realidade salarial da maioria da população e 

precedido de amplo debate, inclusive com au-
diências públicas;

Publicação periódica de todos os gastos, 
em todos os setores, na Página da Câmara, 
inclusive das prestações de contas da verba 
indenizatória, com as respectivas documenta-
ções e notas comprobatórias;

Sinal de canal aberto para a TV Câma-
ra;

Facilitação do acesso popular às sessões 
das Comissões e plenárias;

Redistribuição mais funcional dos es-
paços da Casa, coibindo sua “privatização” e 
apropriação indevida (como por direções de 
partidos, por exemplo) e redividindo os apar-
tamentos funcionais, ampliando assim suas 
unidades e extinguindo, por conseqüência, o 
auxílio-moradia;

8 – Rigoroso zelo pela moralidade par-
lamentar, com fortalecimento da Corregedo-
ria, da Ouvidoria e do Conselho de Ética para 
apurar, com eficácia, todas as denúncias, jul-
gando com celeridade os desvios de conduta 
comprovados;

9 – Criteriosa escolha de empresas pres-
tadoras dos serviços para os restaurantes e ou-
tras atividades da Câmara, através de licitação 
que permita a necessária melhora na qualidade 
dos serviços prestados, além de espaços mais 
adequados e respeito aos direitos trabalhistas 
dos funcionários terceirizados;

10 – Integração da Comissão Permanen-
te de Legislação Participativa ao processo de 
emendas ao Orçamento da União.

Esses são os pontos que julgamos mais impor-
tantes para o debate no processo sucessório da Pre-
sidência e dos demais cargos da Mesa Diretora da 
Câmara.

Agradeço a atenção.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero registrar a realização da Marcha da 
Classe Trabalhadora, hoje pela manhã.

Segundo os cálculos divulgados pela imprensa, 
aproximadamente 35 mil trabalhadores de todos os 
Estados do Brasil estiveram e estão em Brasília para 
apresentar a sua pauta de reivindicações ao Gover-
no Federal.
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E o item 1 dessa pauta é exatamente o de que 
não sejam os trabalhadores as maiores vítimas desta 
crise econômica pela qual o mundo e o Brasil passam, 
mesmo porque não são os maiores responsáveis por 
ela, Sr. Presidente. O maior responsável pela crise fi-
nanceira mundial é o sistema capitalista.

Portanto, que o reflexo dessa crise não seja sen-
tido pelos trabalhadores, que reivindicam várias coisas, 
entre elas que não haja demissões sobretudo naque-
les segmentos que vêm sendo incentivados pelo Go-
verno Federal.

Então, quero cumprimentar todas as Centrais 
Sindicais pela realização do ato e dizer que a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
aprovou hoje projeto de decreto legislativo que ratifica 
a Convenção 151, da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Próxi-

mo orador inscrito, ilustre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
retorno a esta tribuna para dizer-lhes que as chuvas 
dos últimos dias, principalmente durante o mês de no-
vembro, além de perdas humanas e de infra-estrutura, 
estão causando prejuízos ao setor produtivo.

Quero agradecer ao BRDE e ao BNDES, que irão 
criar uma linha de crédito especial para empresários e 
agricultores atingidos pela enchente, assim como pror-
rogar o prazo para quem já tem financiamento.

Entre as regiões mais atingidas, com atividades 
suspensas nas empresas, estão as de Blumenau e Ita-
jaí. Indústrias cerâmicas de Criciúma estão desligando 
fornos devido ao corte do gás natural em função de 
explosões em Blumenau. 

Os graves danos à infra-estrutura logística do 
Estado em função das chuvas preocupam o setor pro-
dutivo, que solicita investimentos urgentes. São várias 
rodovias e o Porto de Itajaí danificados, com prejuízo 
da ordem de 250 milhões de reais. 

O Porto de Itajaí, que respondeu por 50% da mo-
vimentação de cargas do Estado de janeiro a outubro 
e responde por 60% dos embarques de cargas frigo-
rificadas do País, teve um os seus berços destruídos, 
além de outros prejuízos. 

Cumprimentos à FIESC e às demais entidades 
empresariais do Estado pela nobre mobilização, exten-
sivos ao BRDE, na pessoa dos seus Diretores Casil-
do Maldaner e Renato Vianna, que, através de linhas 
de crédito, atenderão aos empresários e agricultores 
atingidos pelas chuvas.

Cumprimento também todas as instituições finan-
ceiras pela solidariedade e ajuda. Cumprimento ainda 
a imprensa brasileira.

Clamamos ao Ministro do Trabalho a liberação do 
FGTS, para amenizar a situação de calamidade em que 
se encontram aquelas famílias do meu Estado.

A Caixa Econômica Federal também foi aciona-
da, com autorização do Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Agradeço ao Presidente da República, que já se 
fez presente em Santa Catarina, sobrevoou as áreas 
mais atingidas e autorizou a liberação de recursos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cha-

mo a atenção do Plenário: temos 11 oradores inscritos 
e 7 minutos.

Próximo orador inscrito para dar como lido o seu 
pronunciamento, ilustre Deputado Barbosa Neto.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em nome da cidade de Londrina e do 
Norte do Paraná, quero fazer um pedido ao Ministro 
da Justiça Tarso Genro: implantação de mais postos 
da Polícia Rodoviária Federal, em Londrina.

O Ministério do Planejamento está em vias de 
autorizar concurso público para contratação de 6 mil 
policiais rodoviários federais no Brasil. Solicitamos 
que parte desse contingente seja destinado para a 
nossa região.

Isso é importante, pois o Tribunal Regional Fede-
ral da 4º região votará na semana que vem, dia 11 de 
dezembro, a retomada gradativa das rodovias federais 
no Paraná, mais especificamente a BR 369, que corta 
Londrina. É importante que tenhamos o devido patru-
lhamento nessa rodovia para evitar que ela se torne 
uma passarela de ilícitos no norte do Paraná. Contra-
bando, tráfico de drogas e armas, dentre outros deli-
tos, podem ser evitados, se tivermos um investimento 
real na região. Uso como exemplo a cidade de Guaíra, 
que, contemplada com uma ação do Ministério Público 
em parceria com a PRF, obteve como resultado uma 
grande apreensão de armas e drogas.

Londrina até agora conta apenas com um posto 
avançado da PRF que este Parlamentar conseguiu 
para a cidade. Isso é extremamente injusto, especial-
mente quando comparamos nossa cidade com Curi-
tiba, que já recebeu mais de R$52 milhões em inves-
timentos, reforço de pessoal e terá ainda uma nova 
sede construída com recursos da Bancada do Paraná 
no Congresso.

Será que Londrina e o norte do Paraná não me-
recem um investimento similar? O norte do Paraná é 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55781 

um grande pólo arrecadador de impostos. Só o eixo 
Londrina Paraná arrecada R$7,2 bilhões ao ano.

Além disso, a população fica à mercê do tráfico de 
entorpecentes e armas, que diminui sua liberdade pessoal 
e coloca a segurança de milhares de famílias em risco.

A partir do ano que vem teremos novos policiais 
entrando na ativa e somados aos recursos do orçamen-
to e do PRONASCI e UNACI, acredito termos condição 
de implantar uma PRF ativa e eficaz na região.

Por este motivo, faço este apelo ao Sr. Tarso Gen-
ro para que os futuros investimentos na PRF contem-
plem o Norte do Paraná. A população paranaense e a 
segurança do País agradecem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Volto 
a insistir com os Srs. Parlamentares. Se todos derem 
como lidos seus pronunciamentos, todos os orado-
res inscritos poderão falar. Se não for possível, às 
14h30min, encerraremos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, visi-
tei, pela Comissão de Direitos Humanos, em diferen-
tes ocasiões, 19 presídios em nosso País. Em todos 
eles, os presos com quem falávamos diziam que eram 
inocentes e havia injustiça. Lembrei-me disso ontem 
quando ouvi o advogado de Daniel Dantas dizer que 
seu cliente foi condenado, mas é inocente. Vejam: é o 
mesmo discurso de todos os condenados.

O Juiz De Sanctis teve a coragem de agilizar 
processos que costumam ficar nas gavetas dos tri-
bunais. Geralmente, quando se trata de crime de co-
larinho branco, não punem, ficam empurrando com a 
barriga. O Juiz De Sanctis, homem sério, colocou em 
julgamento de imediato. Está de parabéns.

Deixo registrado o discurso, como é o de todos 
os condenados, da inocência.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna como Par-
lamentar e na condição de ex-reitor preocupado com 
o ensino brasileiro. 

A UNESCO divulgou o seu relatório anual para a 
educação, ciência e a cultura, mostrando que o Brasil 
reduziu o índice de repetência no Ensino Fundamen-
tal de 24% para 19% entre os anos de 1999 e 2005, 
mas se mantém entre os recordistas de repetência, 
conforme dados de 2007.

A repetição de série está num percentual muito 
superior à média mundial de 3%. Esse fato tem um 
elevado custo pedagógico e financeiro para o País, 
que precisa enfrentar de imediato essa questão de-
safiadora.

Como professor, entendo que a alternativa é 
investir mais e de forma continuada na melhoria da 
qualidade de ensino, sem se limitar a paliativos que 
apenas ajudam a melhorar as estatísticas, sem resol-
ver a situação dos alunos.

Aproveito a oportunidade para explicar a este 
Plenário sobre o custo da educação.

Toda vez que um aluno é reprovado, há um cus-
to pedagógico elevado, e se exige atenção prioritária 
a esse fenômeno no Brasil. Essa intensidade é muito 
superior à dos países vizinhos.

Outro fato preocupante. Quem não consegue 
passar de série, na maioria da vezes, precisa repetir 
o mesmo conteúdo no ano letivo seguinte. Isso aca-
ba desmotivando o aluno a prosseguir nos estudos. 
Além disso, perde a companhia dos colegas de turma 
e acirra ainda mais uma defasagem já comum entre 
as idades e a série cursada, particularmente nas es-
colas públicas.

Sr. Presidente, segundo os dados do relatório da 
UNESCO, a estimativa é de que a repetência signifique 
um gasto de aproximadamente 10 bilhões de reais. 
Trata-se de uma despesa inaceitável para o País.

São muitas as dificuldades para um aluno do En-
sino Fundamental passar de ano. É necessário con-
centrar energias para enfrentar as causas do problema 
apontado pela UNESCO – aqui no Brasil sabemos que 
são múltiplas.

Quero enumerar algumas. Entre elas, está o fato 
de que estudantes egressos de famílias com baixo po-
der econômico e pouca familiaridade com a leitura de 
jornais, revistas e livros apresentam dificuldades para 
o aprendizado de maneira geral.

Alguns casos nem os professores estão prepa-
rados a enfrentar esse tipo de situação. E a escola 
não oferece qualquer tipo de alternativa pedagógica. 
Diante disso, não se criam alternativas aos alunos para 
compensarem as falhas de origem. Como conseqüên-
cia, vem o desinteresse pelo conteúdo ministrado em 
sala de aula.

Há falta de professores, material didático e infra-
estrutura em geral. O Brasil tem, além da desigualdade 
de acesso aos recursos, o maior índice de repetência 
escolar entre os 11 países pesquisados pela UNESCO, 
que são: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, 
Peru, Tunísia, Malásia, Índia, Sri Lanka e Filipinas.

Cerca de 18% dos estudantes do Ensino Funda-
mental brasileiros repetem o ano. No caso do segundo 
colocado, o Peru, são apenas 8%. A média entre os 
11 países é de 6,3%.

Esses países praticamente universalizaram o 
acesso ao referido ensino. No caso do Brasil, isso ocor-
reu somente até a 8ª série do Ensino Fundamental.
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A UNESCO mostra que há uma variação des-
favorável de 34,7% nos recursos disponíveis para as 
escolas das regiões norte e nordeste do Brasil em con-
fronto com as sul e sudeste. É a maior desigualdade 
entre os 11 países pesquisados.

Sr. Presidente, por meio de entrevistas com alu-
nos, professores e diretores, a UNESCO traçou o perfil 
da situação das escolas no Brasil em si, com foco em 
recursos que ajudam a melhorar a qualidade.

O enfrentamento do problema não depende ape-
nas de verbas, mas também de determinação política, 
e precisará envolver sucessivas administrações daqui 
para frente.

É preciso que seja assegurado ensino de quali-
dade, atualizado com as inovações tecnológicas dispo-
níveis hoje. Temos que exigir professores dispostos a 
um aprendizado capaz de ser útil para a vida pessoal 
e profissional.

Muito obrigado.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num 
primeiro momento, parabenizo Monte Horebe, localiza-
da no alto sertão da Paraíba e que tem como Prefeito 
Erivan Guarita, com o qual trabalhamos em parceria, 
para o progresso e o desenvolvimento da cidade.

Num segundo momento, parabenizo, no Dia In-
ternacional dos Portadores de Deficiência, o Centro 
de Atividades Especiais Helena Holanda, cuja missão 
é o ensino de crianças portadoras de necessidades 
especiais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só 
queria lembrar que esta Casa, juntamente com o Sena-
do, promoveu hoje pela manhã, no plenário do Senado, 
sessão solene em memória de Chico Mendes. 

Dia 22, completará 20 anos que ele foi brutalmen-
te assassinado, por sua defesa da ecologia, do meio 
ambiente. Hoje, o reflexo para a sociedade é muito 
mais forte do que à época. Chico Mendes pretendia 
justamente evitar tragédias como a que aconteceu em 
Santa Catarina nos últimos dias.

Obrigado.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, a imprensa alternativa 
brasileira sofreu uma perda muito danosa, muito ruim, 
com o falecimento de um grande jornalista no Rio de 
Janeiro: Jorge Nogueira.

Ele organizava e, com muita dificuldade, conse-
guia, com perseverança, fazer funcionar o Jornal dos 
Clubes. Era entusiasta da bandeira do jornalismo alter-
nativo e do fortalecimento dos clubes, os mais diversos, 
pelos mais variados recantos da cidade.

Ao mesmo tempo em que faço este registro, 
gostaria de dizer que fiquei muito bem impressionado 
com reunião da II Conferência Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência hoje em Brasília. Houve 
uma participação muito grande de delegados de todo 
o País. Um espetáculo! 

Parabéns a todos os deficientes.
Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB-MA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero comunicar aos estudantes brasilei-
ros que a Comissão de Educação e Cultura acaba de 
aprovar o Projeto de Lei nº 3.931, de 2008, que reco-
nhece a responsabilidade do Estado brasileiro pela 
destruição, em 1964, da sede da UNE. Fica criada 
comissão que vai estudar o valor da indenização, para 
a construção do novo prédio da UNE.

Felicidades a todos os estudantes brasileiros.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a todos nós mineiros, principalmente do 
Vale do Jequitinhonha, causou espanto e comoção a 
triste notícia do falecimento do atual Prefeito de Pon-
to dos Volantes, Sr. Solano de Barros, do PSB, de 51 
anos, ocorrido na data de ontem. 

Político há 24 anos, iniciou sua trajetória política 
em grêmios estudantis. Funcionário público licenciado 
da EMATER e engenheiro agrônomo, Solano Barros 
foi Prefeito pelo PT em Itinga, Presidente da AMEFA 
– Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e 
da AMEJE – Associação dos Municípios do Vale Je-
quitinhonha, onde exerceu um trabalho destacado. 

Um dos articuladores dos movimentos sociais 
do vale do Jequitinhonha, Solano instituiu em Ponto 
Volante a maioria dos programas sociais do Governo 
Lula. Prova disso é que estaria ele a caminho de Sal-
vador para receber o Prêmio Selo UNICEF quando 
sofreu o acidente fatal.

Neste momento de dor, gostaríamos de nos so-
lidarizar com a família em luto, prestando nossas con-
dolências à sua distinta esposa, Beatriz Verdade, aos 
filhos, Mariana e Cezar, e aos demais parentes.

O triste episódio representa uma irreparável perda 
para a família, mas também deixa consternada toda a 
comunidade local e todos os seus amigos. 

A simplicidade e a dedicação ao trabalho natu-
ralmente ficam como marca de sua trajetória política. 
Mais ainda serão lembrados por todos o respeito e a 
dedicação com que tratava as camadas mais pobres 
da população, por quem nutria especial zelo.

A Administração Municipal jamais poderá deixar 
de reconhecer o valioso trabalho prestado pelo ilustre 
falecido, incansável trabalhador em defesa dos inte-
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resses do povo de Ponto dos Volantes e do Vale do 
Jequitinhonha. 

É inegável que a atuação do Sr. Solano de Barros 
no cenário político local, regional e estadual e o lastro 
de atividades sociais e políticas deixadas por ele como 
legado à nossa gente mostram nele o verdadeiro polí-
tico comprometido com as questões ligadas à vida.

Lamento a perda desse companheiro que parti-
cipou intensamente da história do Partido dos Traba-
lhadores e que mesmo em outra agremiação política 
não deixou de colocar em prática os objetivos do PT. 
Apresentando opiniões claras, não baseadas em seus 
interesses próprios, mas sim em defesa do interesse 
público.

Unimo-nos ao sentimento de perda que hoje per-
passa por todos os corações do povo do Vale do Jequi-
tinhonha e prestamos nossas respeitosas homenagens 
a esse ilustre companheiro que nos deixa.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e 
dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câ-
mara, telespectadores da TV Câmara. A Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (EMATER-MG) completa 60 anos no 
próximo dia 6 de dezembro, com metas audaciosas 
para os próximos anos. E é com muita satisfação que 
hoje quero ressaltar nesta Casa a grande importância 
do trabalho realizado por esse órgão. 

A história da EMATER inicia-se com a Associa-
ção de Crédito e Assistência Rural – ACAR, fundada 
em 1948 e que foi a primeira experiência brasileira 
direcionada para a introdução de novas técnicas de 
agricultura e economia doméstica, de incentivo à or-
ganização e de aproximação do conhecimento gerado 
nos centros de ensino e de pesquisa aos produtores 
rurais. Essa associação, que tinha como símbolo o jipe, 
possuía em Municípios de Minas Gerais equipes de 
trabalho que prestavam assistência técnica aos agri-
cultores que a solicitassem.

A EMATER-MG, Sr. Presidente, foi criada em 
1975, ao mesmo tempo em que era extinta a ACAR, 
com o objetivo de planejar, coordenar e executar progra-
mas de assistência técnica e extensão rural, buscando 
difundir conhecimentos de natureza técnica, econômica 
e social, para aumento da produção e produtividade 
agrícolas e melhoria das condições de vida no meio 
rural do Estado de Minas Gerais, de acordo com as 
políticas de ação dos Governos Estadual e Federal.

Com o passar dos anos, ela cresceu e expandiu 
seus trabalhos. Vinculada à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a EMATER-MG 
tem hoje 2,2 mil empregados altamente qualificados, 
sendo mais de 1,6 mil prestando atendimento direto 

aos produtores no campo, em mais de 90% dos Mu-
nicípios mineiros. 

Consolidou, ao longo de sua história, posição 
de destaque no desenvolvimento da agropecuária do 
Estado e até do País. A empresa foi pioneira no Brasil 
nas atividades de atendimento à agricultura familiar e é 
hoje exemplo de eficiência na gestão pública, servindo 
de modelo para diversas instituições do setor no País. 
Várias práticas que hoje são rotineiras para os produto-
res rurais foram difundidas pelos extensionistas, como 
a análise de solo e o uso de calcário na correção da 
acidez e o uso do milho híbrido, além da inseminação 
de bovinos e da técnica de confinamento, que resulta-
ram em expressivos ganhos de produtividade. 

A empresa desenvolveu também importantes tra-
balhos na área de bem-estar social, como orientações 
para o uso do filtro doméstico e de fossas secas e es-
tímulo para a formação de hortas e pomares domésti-
cos para melhoria da nutrição das famílias rurais. Com 
essas ações, a EMATER-MG garante aos agricultores 
familiares condições de participar mais do mercado e 
fomentar o seu próprio desenvolvimento. 

Uma instituição virtuosa, que aceita desafios, a 
EMATER foi a primeira a puxar para ela o debate da 
responsabilidade de Minas Gerais sobre o biodiesel, 
que muitos desacreditavam que pudesse se tornar rea-
lidade. É uma empresa que se destaca por sua imagem 
de modernidade, pela sua equipe qualificada, pelos 
seus diretores e sobretudo por entrar com muita força 
em dilemas que a agricultura familiar apresenta para o 
mundo. Mais do que produzir, a extensão rural da EMA-
TER está preocupada com o mercado, com a qualidade, 
com a cultura e com a valorização de Minas.

 O SR. WALTER BRITO NETO (Bloco/PRB-PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo 
a Ministra Dilma Rousseff pela presença na Casa du-
rante toda a manhã.

Apelo a S.Exa., mãe do PAC, essa criança ainda 
em período de gestação lenta, demorada, para que 
acelere todo o processo. Afinal de contas, a Paraíba 
aguarda 7 bilhões de investimentos, por intermédio do 
PAC. O Porto de Cabedelo aguarda recursos, apenas 
o primeiro trecho da BR-101 foi concluído e também 
necessita de recursos, assim como as obras de trans-
posição de águas do Rio São Francisco.

Queremos que o PAC funcione, pois assim nos 
animaremos. E nos desdobraremos para que a futura 
candidata à Presidência da República visite todos os 
recantos da Paraíba.

Neste momento importante em que enfrentamos 
uma crise, não tenho dúvida de que o Brasil não para-
lisará o Programa de Aceleração do Crescimento.

Muito obrigado.
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 O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estive com o secretá-
rio nacional de portos, Pedro Brito, que realizou visita 
oficial a Itajaí para tratar da reconstrução do porto, que 
perdeu dois terços de sua capacidade e tem compro-
metida a estrutura de armazenagem. O Porto de Itajaí 
representa mais de 70% da economia do Município. 
Igualmente o terminal de Navegantes, que operava no 
mesmo local, só que na outra margem do rio.

Nos últimos 10 anos, o porto teve um crescimen-
to na movimentação de cargas de 550%, crescendo 
55% ao ano – a média no Brasil é de 20%. O porto 
representa 4% das exportações brasileiras, 60% das 
vendas externas de maças, 32% das exportações de 
compressores, 30% dos embarques de carnes, 26% 
das vendas de móveis, 22% das exportações de fumo 
e 21% das de cerâmicas. Atividades portuárias: 100 
milhões de reais. Impostos municipais: 20 milhões de 
reais ao ano. Impostos federais: 1 bilhão de reais ao 
ano.

Reconstrução de 400 metros de cais, reforço de 
mais 300 metros remanescentes, retirada de escom-
bros do rio, demolição e reconstrução de armazéns, 
dragagem para atracação de navios – comprometida, 
devido às chuvas – De 3,8 milhões de metros cúbicos 
são ações emergenciais que devem ser iniciadas em 
breve. A medida provisória relacionada ao tema pre-
vê destinação de 350 milhões de reais para portos 
catarinenses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Porto de 
Itajaí é o motor vital de nossa economia. Temos que re-
compor rapidamente essas perdas. A dragagem levará, 
no mínimo, 3 meses, mas parcialmente o porto deve 
estar funcionando entre 20 e 30 dias. A longo prazo 
deverá ser construído um canal de 11 quilômetros para 
desviar o rio, a exemplo do Rio São Francisco, para 
evitar novos prejuízos para o porto e para a cidade. O 
canal terá diques e comportas.

Muito obrigado.
O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última semana o Brasil deu um grande 
passo na proteção das nossas crianças. O País ago-
ra conta com uma nova lei que fecha o cerco contra 

aqueles criminosos que utilizam a Internet para chegar 
até as nossas crianças e adolescentes.

Foi publicada no Diário Oficial da União a legis-
lação que altera o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e torna mais rígida a punição para o crime de 
pedofilia. 

A partir de agora, de acordo com a Lei nº 11.829, 
sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
situações que digam respeito ao armazenamento de 
fotos, ao financiamento da produção e ao aliciamento 
de crianças e adolescentes pela Internet são consi-
deradas como crime. A pena varia entre 1 e 8 anos, 
dependendo do delito. 

Diante disso, quero dar os meus parabéns à CPI 
da Pedofilia, realizada pelos nobres colegas Senado-
res, que, com muita responsabilidade e empenho, re-
alizaram um grande trabalho no combate à pedofilia 
e deram origem a essa lei, que entra em vigor nesta 
quarta-feira. 

Vale destacar que a CPI, sob a presidência do 
Senador Magno Malta, deu fim a um defeito de reda-
ção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que só 
considerava crime de pedofilia o armazenamento, no 
caso, e outras modalidades de material pornográfico. 
A posse, o download e o acesso a esse material, antes 
dessa nova lei, isso não era considerado crime. 

Portanto, deixo registrado os meus parabéns à 
CPI da Pedofilia pela atuação e digo que a socieda-
de precisa também entrar nessa causa e denunciar 
aqueles que covardemente abusam de crianças e 
adolescentes.

Lembro que existe o Disque-Denúncia Nacional 
de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes, com o número 100, para que a sociedade 
seja ativa no combate à pedofilia e também no com-
bate a outros tipos de crimes que afligem os nossos 
brasileirinhos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Iriny Lopes. 
A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho hoje a esta tribuna fazer um registro da maior 
importância para o Estado do Espírito Santo e para o 
País. Estamos vivendo uma crise econômica mundial 
e ainda não sabemos o tamanho da sua repercussão. 
Em momentos como este, o debate sobre infra-estru-
tura se torna imprescindível.

O Espírito Santo, que tem sua economia ancorada 
basicamente no comércio exterior, depende muito do 
debate sobre infra-estrutura, permanência e continuida-
de dos investimentos e estratégia a se adotar para que 
o Estado e o Brasil continuem competitivos no próximo 
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período, quando juntamos o debate sobre a precisão da 
continuidade dos investimentos em infra-estrutura para 
permanência do comércio exterior e quando vemos os 
efeitos da duplicação do Canal do Panamá. 

Para que continuemos competitivos, defendemos, 
o que temos feito sempre, a importância da construção 
de portos de águas profundas no Brasil. Especialmente 
defendemos que o Estado do Espírito Santo, que tem 
a segunda maior infra-estrutura portuária da América 
Latina, possa receber os recursos e trabalhar para a 
construção de um porto de águas profundas. 

O futuro do comércio exterior está nos navios de 
grande porte e nos que farão o comércio das cargas 
por contêineres. 

Essa é a discussão que tem de ser feita por quem 
reconhece a necessidade de modernização e o tipo 
de investimento que deve ser realizado no Estado e 
no País. 

Há mais de 1 década os trabalhadores da orla 
portuária do meu Estado têm insistido na construção 
de um porto de águas profundas no chamado Porto 
de Praia Mole. Ficamos muito satisfeitos quando, em 
audiência pública realizada recentemente, o Governa-
dor do Estado, Paulo Hartung, que até então não havia 
abraçado essa causa, fez uma declaração pública de 
que estaria assumindo a bandeira defendida por tan-
to tempo pelos trabalhadores da orla portuária e por 
muitos de nós que debatemos a questão portuária no 
Estado do Espírito Santo.

Com investimentos, sejam públicos, dos Governos 
Federal e Estadual, sejam privados, que estão ocor-
rendo nessa área, a instalação de um porto de águas 
profundas em Praia Mole, na cidade de Vitória, garan-
tirá a competitividade dos portos capixabas na disputa 
internacional, que se dará no próximo período.

É preciso que o Brasil e esta Casa estejam aten-
tos, porque não é pouco o que vai ocorrer quando for 
concluída a duplicação do Canal do Panamá. Podere-
mos perder cargas, investimentos e competitividade, 
coisa que não queremos.

Atentos estão os trabalhadores da orla portu-
ária do Espírito Santo. E nós, que sempre cerramos 
fileiras junto com esses trabalhadores e discutimos 
o futuro do Estado e do Brasil, queremos continuar 
atentos a isso. 

Parabenizamos o Governador por ter acolhido 
e abraçado uma causa pela qual lutamos há mais de 
1 década. 

Tenho certeza de que, juntos, construiremos esse 
porto de águas profundas no Espírito Santo, para o 
bem do Estado e do Brasil, e de que estamos, sim, 
no caminho certo. 

Hoje, novamente, o Presidente da República 
declarou que a infra-estrutura brasileira não vai sofrer 
com essa crise. Esse é o compromisso do Governo 
do Presidente Lula. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados. 

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há poucos dias, recebemos solicitação dos servidores 
públicos federais lotados no Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT no Estado do 
Tocantins, no sentido do apoio a suas reivindicações 
e mobilização.

De acordo com esse documento, a categoria 
encontra-se em greve para obter a elaboração de um 
plano de cargos e salários, a implementação de um 
programa de capacitação e a regulamentação da es-
trutura organizacional do DNIT, cujo andamento está 
paralisado no Ministério dos Transportes.

Observando as alegações da comissão de funcio-
nários, Sr. Presidente, concluímos que trata, mais do 
que de um conjunto de reivindicações, de um projeto 
de modernização e revitalização de todo o órgão, cujo 
rendimento deverá ser profundamente melhorado se tais 
medidas forem, de fato, implementadas. Considerando 
sua importância estratégica – o DNIT é responsável 
pela administração do sistema federal de viação, aí 
incluídos todos os procedimentos necessários à ma-
nutenção e à ampliação das malhas rodoviária, hidro-
viária e ferroviária nacionais -, verifica-se a urgência e 
a prioridade de investimentos em recursos humanos, 
como medida de verdadeiro interesse nacional. 

Com suas dimensões continentais, o Brasil de-
pende, mais do que outros países, da eficiência de 
seu sistema de transportes, sobretudo em termos de 
desenvolvimento econômico e competitividade no mer-
cado internacional. Criado para manter em funciona-
mento a infra-estrutura do setor no País, o DNIT não 
vem conseguindo cumprir sua missão institucional, 
uma vez que seu quadro de funcionários, cada vez 
mais exíguo, não tem merecido do Governo nem re-
muneração, nem capacitação compatíveis com suas 
funções e grandes responsabilidades. 

Atualmente, o DNIT apresenta estrutura organi-
zacional precária, com número insuficiente de agentes 
e uma crônica ausência de motivação profissional. So-
frendo com defasagem salarial importante, em com-
paração a outras autarquias federais; com a inexistên-
cia de programas de capacitação e aperfeiçoamento; 
e, em especial, com a total ausência de perspectiva 
profissional, já que não há atualização dos cargos e 
salários, os funcionários do DNIT têm optado – se é 
que se trata de opção – pela evasão para outros ór-
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gãos. Hoje, já há um déficit de servidores da ordem de 
40%. Basta dizer que, dos 922 funcionários admitidos 
em 2006, quase um terço já pediu exoneração, o que 
implica, naturalmente, prejuízo grave para o pleno de-
senvolvimento das funções do DNIT.

Por outro lado, e na medida mesma da deterio-
ração do quadro funcional, consolida-se a tendência 
à terceirização da mão-de-obra especializada, que 
onera significativamente a folha salarial e em nada 
contribui para o fortalecimento do órgão, mesmo a 
curto prazo.

Sr. Presidente, não obstante todos os esforços, 
as negociações com o Governo não chegaram a bom 
termo. A greve foi determinada em razão das pressões 
exercidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, no sentido da assinatura de acordos desfa-
voráveis à categoria, em desrespeito às decisões to-
madas em assembléia e, sobretudo, em desrespeito 
a acordos estabelecidos anteriormente.

Não parece justo e oportuno, Sr. Presidente, em 
defesa dos próprios interesses do País, que se retome 
uma política de valorização dos funcionários do DNIT, 
tendo em vista a complexidade e a importância dos 
serviços que prestam à Nação? Não foi exatamen-
te essa consciência que induziu ao estabelecimento 
dos planos de carreira de funcionários do IBAMA, do 
INMETRO e das agências reguladoras, entre outros 
órgãos públicos?

Não se pode esquecer ainda, Sr. Presidente, que 
o DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos 
Transportes, administra cerca de 118 mil quilômetros 
de rodovias, 28 mil quilômetros de ferrovias e 8.500 
quilômetros de hidrovias interiores, coordenando tra-
balhos de construção, ampliação, manutenção e si-
nalização. Seu patrimônio rodoviário é estimado em 
cerca de 75 trilhões de reais e seu orçamento para 
2008 chegou a 16 bilhões de reais. As despesas da 
autarquia com pessoal correspondem a apenas 2% 
dos recursos totais a ela destinados. Considerado 
o volume patrimonial e a extensão e a profundidade 
de suas responsabilidades institucionais, não é difícil 
perceber que estamos diante de uma distorção não 
apenas improdutiva, mas ultrapassada, uma vez que 
os investimentos em recursos humanos estão sendo 
amplamente priorizados em todo o mundo, tanto no 
setor público quanto no setor privado.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, não hesi-
tamos em apoiar as reivindicações dos funcionários do 
DNIT, especialmente no que se refere à reestruturação 
do órgão, à revisão das remunerações, à realização de 
concursos públicos e à regulamentação e a progres-
são das carreiras respectivas. Estamos certos de que 
o investimento no quadro funcional do DNIT represen-

ta, atualmente, um investimento prioritário no setor de 
transportes, obviamente um setor estratégico para a 
economia brasileira, cujo incremento é essencial para 
o desenvolvimento, o crescimento e a consolidação da 
participação brasileira no mercado internacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impor-
tante reafirmar que os funcionários do DNIT em todo 
o Brasil estão buscando aquilo que é de interesse não 
apenas deles, mas de todos nós, de todos os brasilei-
ros, principalmente deste Parlamento, que sabe que 
eles são importantíssimos na questão da manutenção 
e dos investimentos nas estradas, nas rodovias.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
desta tribuna fazer uma saudação à V Marcha Nacio-
nal da Classe Trabalhadora, organizada pela CUT, que 
hoje, em Brasília, está com uma intensa programação, 
inclusive com visitas aos Presidentes da Câmara e do 
Senado e visita e pressão junto ao Ministro do Traba-
lho. Parece-me também que está encaminhada uma 
audiência com o Presidente Lula.

Essa marcha, cujo tema é Pelo Desenvolvimen-
to e Valorização do Trabalho, é muito importante. Em 
primeiro lugar, pela força dos sindicatos, da CUT, pela 
importância da mobilização de rua. E essa central, ao 
longo desses anos, tem feito um movimento político de 
autonomia e de pressão em relação ao Governo.

Dos itens da pauta da Central Única dos Traba-
lhadores que quero destacar, acho importante a orien-
tação geral. Diante da crise internacional, a Central 
Única dos Trabalhadores busca pressionar o Governo 
para que o enfrentamento das conseqüências da cri-
se financeira não afete o crescimento econômico, os 
direitos sociais e a política de emprego. Constam da 
pauta nacional de lutas da Central Única dos Traba-
lhadores, Sr. Presidente, os seguintes itens: ampliação 
dos direitos dos trabalhadores; valorização do salário 
mínimo; correção da tabela do Imposto de Renda (esse 
ponto é fundamental, porque atinge um setor social e 
econômico importante da sociedade brasileira); fim do 
imposto sindical; posição sobre o tema estratégico do 
petróleo do pré-sal como patrimônio da Nação brasi-
leira, além de vários outros pontos.

O movimento social organizado tem um papel 
fundamental para nós do PT, para nós que apoiamos 
o Governo, porque entendemos que as mudanças que 
operamos e executamos no Brasil têm o aspecto ins-
titucional, eleitoral, governamental, que estamos rea-
lizando com muito sucesso, mas têm também o braço 
social, da rua, da pressão. O movimento sindical pres-
siona, faz reivindicações, com a sua autonomia, com 
a sua própria dinâmica – é isso que a Central Única 
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dos Trabalhadores está realizando hoje aqui em Bra-
sília, com a marcha, a mobilização, as caravanas -, e 
dá visibilidade à pauta dos trabalhadores. O movimen-
to social organizado, particularmente a Central Única 
dos Trabalhadores, constitui-se em um sujeito político 
importante desse processo.

Estamos vivendo um processo de disputa no Brasil 
em que temos a liderança do companheiro Lula, uma 
liderança muito forte, que é um valor fundamental para 
uma estratégia de esquerda, o PT e demais partidos 
de esquerda, as alianças que estamos realizando, os 
nossos governos e o movimento social organizado, 
entre os quais merecem destaque a Central Única dos 
Trabalhadores, a CONTAG, o movimento dos sem-terra 
e o movimento estudantil.

São movimentos que se constituíram ao longo do 
processo de democratização do País. Nós do PT, que 
temos uma identidade com esses movimentos, mesmo 
defendendo com toda a “radicalidade” o nosso Governo, 
temos que compreender essa dimensão da pressão 
social, essa tensão que é necessária, primeiro pelo 
princípio democrático, segundo pelo ângulo da força 
social e política que se coloca em ação para garantir 
certas conquistas. A crise e os reflexos dela no Brasil 
podem ser enfrentados pela ótica conservadora de 
favorecer a defesa do grande capital, ou ela pode ser 
enfrentada pela ótica do Estado do bem-estar social, 
procurando defender o emprego, os direitos sociais. 
Não cortar gastos dos programas sociais, garantir os 
investimentos daqueles setores econômicos que mais 
empregam, mais produzem é uma visão.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
apesar do debate e das alianças, há o lado de lá e o 
lado de cá. O lado de cá é o lado dos trabalhadores, 
é o lado das massas populares, dos oprimidos, dos 
explorados, que temos que buscar fortalecer com o 
nosso Governo, com o Governo do Presidente Lula. 
Por isso, saúdo a marcha dos trabalhadores. A Central 
Única dos Trabalhadores merece todo o nosso apoio, 
todo o nosso incentivo para continuar pressionando e 
se fortalecendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ressalto, em meu pronunciamento, a força 
do povo catarinense neste momento de aflição e de 
dor e manifesto meus pêsames, pelas vidas ceifadas 
naquela tragédia.

Quero agradecer, em nome de todos os catari-
nenses, as doações enviadas de todo o Brasil, que já 
totalizam mais de 800 toneladas de alimento, 1 milhão 
de litros de água potável e mais de 60 toneladas de 
roupa.

Caros colegas, o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva assinou, na última semana, a Medida Provisória 
nº 448, que destina 1,6 bilhão de reais para a recu-
peração não só de Santa Catarina, mas também de 
outros Estados. O Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, destinou 100 milhões de reais para o setor. 
Serão destinados, ainda, 350 milhões de reais para por-
tos, principalmente o de Itajaí, onde estivemos ontem 
com o Ministro Pedro Brito, 280 milhões de reais para 
rodovias federais e 150 milhões de reais para defesa 
civil. Na visita ao Estado, o Presidente Lula anunciou 
o envio de 10 toneladas de remédios, e, logo mais, 40 
toneladas serão enviadas. Uma de nossas maiores 
preocupações é a leptospirose, comum nesses casos, 
após tais acidentes.

A ELEBROBRÁS também, a pedido do Presi-
dente Lula, cujos representantes estiveram presentes 
a uma audiência que realizamos, semana passada, 
com o nosso Governador, repassou 60 milhões de 
reais para a CELESC recuperar as redes de energia 
danificadas pela chuva.

O prejuízo para a economia do Estado ainda é in-
calculável. Segundo o Secretário da Fazenda de Santa 
Catarina, Sérgio Alves, a arrecadação baixará mais de 
100 milhões de reais mensais. Os números revelam a 
triste notícia de que já passa de 132 o número de mor-
tos. Há 32 desaparecidos e quase 80 mil desabrigados. 
A população afetada chega a 1,5 milhão.

Quero também externar nossa gratidão às ma-
nifestações de solidariedade do Brasil e do exterior, 
aos Governadores, aos Ministros. Ainda esta semana 
vamos receber a visita do Ministro Márcio Fortes, do 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, Deputado Mendes Ribeiro Fi-
lho, e do Senador Delcidio Amaral, Relator do Orçamen-
to. Agradeço aos Governadores do Sul e do Sudeste, 
que marcaram presença com suas ações concretas; 
aos Governadores de todo o País que encabeçaram 
campanhas de doação. Agradeço também ao Governo 
de São Paulo, que nos atendeu com equipes qualifi-
cadas de bombeiros, cães farejadores, helicópteros e 
técnicos dos Instituto de Pesquisas Tecnológicas e do 
Instituto Geológico.

A Caixa Econômica Federal colocou à disposição 
1,5 bilhão de reais para financiamento do comércio, 
da indústria e da habitação e 106 estagiários treina-
dos para uma força-tarefa com o objetivo de agilizar 
os processos relativos às linhas de financiamento dis-
ponibilizadas. 

Há preocupação com novas chuvas, e o solo en-
charcado por mais de 60 dias de chuvas pode ocasionar 
novos deslizamentos, como ocorreu no domingo, fazendo 
mais 2 vítimas fatais durante a operação de resgate.
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Trata-se da maior operação aérea de resgate 
deflagrada no País em todos os tempos. Na América 
Latina, perdeu apenas para a da Guerra das Malvinas, 
ocorrida em 1982 entre Argentina e Reino Unido.

No Município de Ilhota, no Vale do Itajaí, 37 pes-
soas morreram. O Morro do Baú, a 20 quilômetros do 
centro de Ilhota, era considerado ponto turístico. É 
dividido em 3 comunidades: Braço do Baú, Alto Baú 
e Alto Braço do Baú. Duas mil e quinhentas pessoas 
moram na região do Baú. As famílias sobrevivem de 
atividades rurais e madeireiras. O nome Baú vem da 
semelhança do morro com uma caixa de madeira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impossí-
vel impedir catástrofes naturais. Por isso é necessário 
que os Governos se municiem de capacidade técnica 
e de investimentos na prevenção de catástrofes. Pre-
cisamos nos atualizar tecnologicamente no ramo de 
meteorologia. Temos que ser responsáveis e impedir 
construções em encostas e lugares propícios a alaga-
mento. O despejo irresponsável de esgotos e lixo nas 
galerias pluviais deve ser evitado. A população deve 
receber esclarecimentos, para que saiba, quando hou-
ver necessidade, agir de maneira eficaz e rápida.

Agradecemos a solidariedade de todo o povo 
brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acompanhei, desde anteontem até ontem 
bem tarde, a visita do Presidente Lula ao Estado de 
Pernambuco. 

O Presidente Lula e vários Ministros estiveram 
em Recife e trataram de vários problemas visando re-
solver a situação do nordestino. 

Lula inaugurou um conjunto em Olinda, às mar-
gens do Beberibe, e também lançou grandes e impor-
tantes obras do PRONASCI, no bairro de Santo Amaro. 
Além disso, à tarde, S.Exa. reuniu-se com os 9 Gover-
nadores do Nordeste, o Governador do Espírito Santo 
e o de Minas Gerais, muitos Ministros e Parlamenta-
res, para tratar de diversos problemas do Nordeste e 
das regiões atingidas pelas secas em Minas Gerais e 
no Espírito Santo.

Mas, Sr. Presidente, o registro que faço é que, 
nessa viagem do Presidente Lula, a Prefeita da cida-
de de Salgueiro, D. Cleuza, recebeu o prêmio Prefeita 
Amiga das Crianças, pelo trabalho em seu Município, 
e representou também o Estado de Pernambuco. 

Cleuza Pereira termina seu terceiro mandato em 
31 de dezembro e vai auxiliar o Governador Eduardo 
Campos, conforme ele próprio a convidou ontem, de 

público. Ela recebeu esse prêmio e merece que seu 
discurso seja aqui referido, porque, ao vermos a soli-
dariedade, vemos o amor, as pessoas se congregam, 
aproximam-se e cuidam de muitas coisas que pare-
cem impossíveis de serem resolvidas, mas que, dessa 
forma, são resolvidas.

Parabenizo o povo de Salgueiro, a Prefeita Cleu-
za e o povo pernambucano pela importante comenda 
Prefeita Amiga das Crianças, fornecida pelo UNICEF. 
Cleuza recebeu esse prêmio na presença do Presidente 
Lula, do Governador Eduardo Campos, de Ministros, 
Deputados e mais 11 Governadores.

As crianças no Brasil ainda não são muito bem 
tratadas, mas encontram pessoas como D. Cleuza 
para tratá-las em seu Município, no Estado de Per-
nambuco. 

Também registro, Sr. Presidente, que o Vereador 
Pedro Norberto, policial rodoviário federal, além de 
profundo estudioso de trânsito e de segurança públi-
ca do Município de Petrolina, é estudioso em outros 
assuntos. O Vereador receberá, em março, no Espírito 
Santo, o Prêmio Nacional de Segurança Pública, por 
seu trabalho feito como professor universitário, policial 
rodoviário federal, Vereador, cidadão, o que orgulha-
rá não apenas Petrolina, Pernambuco, mas o Brasil, 
pela importância dos seus estudos e propostas para 
a solução de problemas. 

Trago ao povo de Petrolina, principalmente a Pe-
dro Norberto e à sua família, minhas congratulações 
por esse importante prêmio de segurança pública con-
quistado para Pernambuco. Trata-se de um Estado que, 
lamentavelmente, vem recebendo indicadores de um 
dos mais violentos, o que nos deixa muito tristes -– 
principalmente a nós, do Município de Petrolina, que é 
um dos mais violentos de Pernambuco. Ao vermos um 
Vereador estudioso em segurança pública, em trânsito, 
em transportes, recebendo tal prêmio, temos a certeza 
de que o mérito não será só do Pedro Norberto, mas 
também de Petrolina. Então, que os demais Vereado-
res e a sociedade possam se juntar para ajudar na 
resolução desses problemas. 

Parabéns à Cleuza, ao Pedro Norberto, ao Lula, 
ao Eduardo Campos, a Petrolina, a Pernambuco e ao 
Brasil. 

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te-
lespectadores da TV Câmara, há menos de uma hora, 
estive na sede da FUNAI, a convite de 250 indígenas 
do meu Estado, Mato Grosso, que se deslocaram de 
várias regiões para virem a Brasília lutar pelos seus 
direitos.
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Neste momento, esse grupo de indígenas está no 
primeiro andar da FUNAI, representando 6 etnias do 
meu Estado: paresis, nambikwaras, umutinas, bakai-
ris, xavantes e chiquitanos. O que os traz a Brasília é 
exatamente a falta de transparência que a FUNAI tem 
tido com as políticas indígenas no Brasil. 

Estive lá por sugestão de lideranças que represen-
tam os índios no Estado de Mato Grosso: Pedrão, Pedro 
Naves, Ezanoel, Dr. Flaviano, que têm acompanhado, 
com tristeza e preocupação, a forma injusta com que os 
indígenas do meu Estado têm sido tratados na FUNAI; a 
falta de participação na estrutura de base da FUNAI, que 
não consulta ninguém. Como disse, ela é uma verdadeira 
caixa-preta. Se tem a finalidade de cuidar da política dos 
índios, de repente a FUNAI acaba ficando à mercê de 
ONGs, de interesses outros, e não atende à finalidade 
precípua, que é o interesse dos índios do Brasil.

Tive a oportunidade de estar há pouco com o 
índio Genilson, que se elegeu Vereador por uma das 
maiores cidades de Mato Grosso, Tangará da Serra. 
Recebi de suas mãos um bilhete: “Deputado Eliene 
Lima, essa política arbitrária, truculenta, da condução 
da FUNAI, por parte da atual direção, fez com que esse 
grupo viesse a Brasília, exigindo do Governo Federal 
a saída do atual Presidente”.

Foi-me solicitado que viesse a esta tribuna e co-
brasse do Congresso Nacional e do Governo Federal 
providências relativas a 2 pontos. 

Primeiro, que lideranças tradicionais indígenas 
de base sejam consultadas na estruturação da polí-
tica indigenista da FUNAI. O Presidente tem tomado 
decisões sem discussão, negando o espírito demo-
crático que o Brasil tanto prega numa instituição que 
tem como finalidade a atenção aos índios brasileiros, 
que têm uma história de construção deste País e hoje 
se vêem frustrados com a política que a FUNAI leva 
ao povo indígena. 

O segundo ponto é a falta de respeito e consi-
deração por parte do Presidente da FUNAI para com 
os povos indígenas de Mato Grosso. Ele não recebe 
Lideranças que vêm a Brasília, e cada vez mais eles se 
vêem isolados, excluídos da discussão, dos discursos 
bonitos de apoio aos indígenas que ouvimos e vemos 
na mídia nacional. 

Esses 250 índios estão angustiados. Eles viajaram 
mais de 20 horas lá de Canarana, de Campinápolis, de 
Nova Xavantina, de Barra do Garças, de Sapezal, de Como-
doro, de Conquista D’Oeste, de Juara e de diversas regiões 
de Mato Grosso para virem aqui com um grito de liberdade, 
um grito de apoio ao povo indígena do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB-AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no dia 1º de dezembro, segunda-
feira passada, foi realizado na cidade de Aracaju, em 
Sergipe, o Fórum Legislativo para o Desenvolvimento 
Sustentável do Turismo Brasileiro – O Turismo Res-
pondendo aos Desafios da Crise Internacional, sob 
os auspícios da Comissão de Turismo e Desporto, da 
Câmara dos Deputados, e da Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo, do Senado Federal.

O objetivo do evento é trazer para a agenda legis-
lativa a discussão das atividades turísticas como uma 
das alternativas mais viáveis para o enfrentamento da 
crise econômica mundial, tendo como referência dois 
importantes fatores:

1º) A desvalorização cambial, que, de um lado 
favorece a vinda de turistas estrangeiros, e, de outro, 
estimula o turismo interno, pelo encarecimento das 
viagens para o exterior;

2º) A realização da Copa do Mundo de 2014, não 
só pelo seu apelo turístico intrínseco, mas também 
pelas obras de infra-estrutura necessárias, todas de 
grande porte e, assim, potenciais geradoras de em-
prego em larga escala

A importância do Fórum pode ser medida pelo 
comparecimento. Além dos membros das 2 Comis-
sões, estiveram presentes o Governador do Esta-
do de Sergipe, o Ministro do Turismo, o Presidente 
da CBF, a Presidente da EMBRATUR, o Prefeito da 
Capital, Secretários de Turismo de vários Estados e 
Municípios, além de expressivas lideranças do setor 
turístico privado, representantes do trade nacional e 
da região Nordeste.

Sr. Presidente, ninguém mais tem dúvida que o 
turismo é a atividade econômica que tem capacidade 
de fazer investimentos e gerar emprego e renda a pre-
ços mais baixos, comparando com qualquer outro setor 
da economia. Portanto, seria mais do que oportuno o 
Governo Federal, reconhecendo isso e sem deixar de 
apoiar a indústria automobilística e os bancos, como 
vem fazendo fortemente, também desse prioridade 
ao turismo, como forma de guerrear eficientemente 
a crise.

Apesar de nossas imensas potencialidades, o 
Brasil amarga posição de inferioridade, no quesito tu-
rismo, em relação a países de economias muito mais 
fracas, aqui mesmo da América do Sul, como é o caso 
da Argentina e do Uruguai, o que demonstra o quanto 
ainda podemos crescer.

Dados oficiais apresentados pela EMBRATUR 
no conclave, já indicam, em razão da crise internacio-
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nal, um declínio expressivo na demanda por destinos 
estrangeiros e um aumento da procura por destinos 
brasileiros. Isso apenas em função do câmbio desvalo-
rizado. Está na hora de dar um empurrãozinho a essa 
maré, por exemplo, criando mais facilidades de crédito 
para quem quer investir na atividade ou mesmo para 
quem simplesmente deseja viajar.

Por outro lado, é fundamental dar-se prioridade 
aos investimentos para a realização da Copa de 2014, 
que estão sob responsabilidade do poder público. Como 
se sabe, esse é o mais importante acontecimento espor-
tivo do mundo, com excepcional apelo turístico, não só 
pelas competições que envolvem muitos países, mas, 
também, pelos eventos paralelos que prodigaliza. Por 
isso, não se pode negligenciar a sua realização.

As informações que se tem sobre o andamen-
to das obras não são confortadoras. Por exemplo, o 
Trem Bala, sinal da melhoria do serviço de transporte 
de pessoas entre o Rio de Janeiro e São Paulo, duas 
cidades tidas como certas para sediar jogos, desde 
agora já apresenta problemas para o cumprimento de 
seu cronograma original.

Se considerarmos a construção de estádios, ae-
roportos, hotéis, vias de acesso e tantas outras obras 
importantes, que demandam muito tempo para sua 
execução, no ritmo em que as coisas vão, poderemos 
ter a repetição dos problemas do Pan-americano no 
Rio de Janeiro, ainda na memória de todos nós.

Essa preocupação deve ser ainda maior se le-
varmos em conta as exigências de nossa Lei de Lici-
tações, um verdadeiro anacronismo legal, bem como 
o excesso de rigor dos Tribunais de Contas e da AGU, 
na fiscalização e auditagem das obras públicas, sem-
pre a posteriori.

Posso citar, a título de exemplo, de como isso 
pode atrapalhar, o caso da construção do Aeroporto 
Internacional de Macapá, cujas obras estão paralisa-
das a mais de um ano por determinação do TCU, sem 
que aquela Corte demonstre qualquer pressa em au-
torizar sua retomada.

Não sei se é mais nocivo para o bolso do con-
tribuinte um eventual superfaturamento da obra, que 
não pode ser tolerado, ou a sua paralisação por tem-
po indeterminado. Mas sei, com toda certeza, que, 
no caso do Aeroporto de Macapá, está sendo jogado 
fora dinheiro público e, ao mesmo tempo, impondo-se 
perdas enormes ao povo do Amapá, que não dispõe 
de um aeroporto digno desse nome, como acontece 
em qualquer capital de Estado, independentemente 
de seu porte.

Por trazer esses assuntos à ribalta e tornar mais 
consentânea a agenda legislativa do turismo com atu-
al momento econômico brasileiro e mundial, saúdo a 
Comissão de Turismo e Desporto, da Câmara dos De-
putados, e seu Presidente, o ilustre Deputado Albano 
Franco, a quem também cumprimento pelo êxito do 
Fórum Legislativo para o Desenvolvimento Sustentável 
do Turismo Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

próxima oradora inscrita é a ilustre Deputada Vanes-
sa Grazziotin.

Gostaria de fazer uma homenagem à Deputada 
Vanessa. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirata-
ria e à Biopirataria, e S.Exa. é autora do projeto que 
institui uma política de combate à pirataria. Quero 
cumprimentá-la por isso. Tenho certeza de que toda a 
Casa reverencia a sua iniciativa, já consagrada pelo 
Governo Federal. Tem S.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente, Deputado Narcio Rodrigues, pelas suas 
palavras.

Sras e Srs. Deputados, companheiros e compa-
nheiras, como acabou de registrar o Deputado Narcio 
Rodrigues, 3 de dezembro, Deputado Mauro Bene-
vides, é a data em que se celebra o Dia Nacional de 
Combate à Pirataria e à Biopirataria. Isso acontece 
desde 2005, quando, depois de um longo debate, a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprova-
ram projeto de lei de minha autoria que institui o dia 
3 de dezembro como dia de combate a essa prática 
criminosa que infelizmente tantos prejuízos traz para 
o Brasil e tantos outros países.

Depois de aprovado o projeto de lei aqui e no 
Senado, ele foi à sanção presidencial. Em maio de 
2005, o Presidente Lula sancionou a lei que institui o 
dia 3 de dezembro como Dia de Combate à Pirataria 
e à Biopirataria. 

Neste exato momento, Sr. Presidente, são 15h10, 
está havendo uma solenidade, na qual o Ministério 
da Justiça, juntamente com o Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e várias entidades que represen-
tam os trabalhadores e os setores produtivos deste 
País, divulga um relatório de atividades de combate a 
esse crime. Principalmente, Sr. Presidente, eles estão 
lançando um documento que traça a nova estratégia 
brasileira contra a fabricação e comercialização de 
produtos falsificados, de produtos pirateados.

Sr. Presidente, quero dizer que esse crime não 
atinge apenas aqueles que são os proprietários das 
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marcas. Talvez sejam estes os grandes prejudicados, 
mas não são os únicos. São prejudicados também 
compositores e cantores que vêem seus produtos 
serem comercializados não só na mais completa in-
formalidade como também na mais completa ilegali-
dade pelo País afora. Hoje, por exemplo, a venda de 
CDs e de DVDs piratas já o ultrapassou a venda dos 
produtos oficiais. 

Mas, além destes, dos proprietários das marcas, 
dos autores, quem mais se prejudica é a própria po-
pulação, que vê, a cada ano, o número de postos de 
trabalho ser reduzido pela prática da pirataria, porque, 
no geral, os produtos falsificados não são fabricados 
em nosso País; na sua grande maioria, são produtos 
que entram pelas fronteiras através do contrabando, 
através do descaminho. E entram, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, junto com outras mercadorias, muitas 
vezes armas, que também são contrabandeadas. 

O crime da pirataria anda de mãos dadas com 
o tráfico de armas e com aqueles que fazem o tráfico 
de drogas. Infelizmente, nas grandes cidades brasilei-
ras, as bancas, aquelas banquinhas especializadas 
em vender produtos pirateados, geralmente também 
repassam drogas.

São postos de trabalho que se perdem com essa 
prática ilícita. Há uma estimativa de que 2 milhões de 
postos de trabalho deixam de ser criados por conta 
da pirataria. Mais do que isto, há estimativas também 
seguras de que aproximadamente 30 bilhões de reais 
deixam de ingressar nos cofres públicos através dos 
impostos.

Quero cumprimentar o Ministro da Justiça, Tarso 
Genro, e o Secretário Executivo Luiz Paulo Barreto, 
que hoje coordena o evento em que é feito lançamento 
da nova estratégia brasileira, que inclui vários outros 
órgãos públicos nas ações de combate à pirataria, de 
que já participam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária 
Federal, o Ministério do Desenvolvimento e a ANVISA. 
Também está sendo anunciada a criação de um con-
selho do MERCOSUL de combate à pirataria.

Para mim é um grande prazer ter elaborado um 
projeto de lei que originou uma lei que já vigora no País 
e que tem ajudado, de certa forma, a combater essa 
prática criminosa, que, repito, não atinge apenas aque-
les que produzem, mas sobretudo o grande contingente 
de trabalhadores e de trabalhadoras brasileiros.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, 2 de dezembro é de suma importância para 
o ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Neste 

dia, em plena turbulência do ano de 1968, foi criada 
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Católica de Goiás.

Alguns dos professores pioneiros foram Antônio 
Lúcio Saída Cunha, Amaury Menezes Elder Rocha 
Lima, Luis Curado, D.J. Oliveira e Frei Confaloni. No 
nome dessas pessoas, homenageio todos os outros 
pioneiros, professores e servidores e ainda as pessoas 
que fizeram e fazem parte do corpo docente e discente 
dessa tão conceituada faculdade.

O curso de Arquitetura e Urbanismo da UCG em 
poucos anos tornou-se um dos mais significativos de 
todo o País. Formou e continua formando profissionais 
reconhecidos em todo o mundo e responsáveis por 
ousados projetos de urbanismo e por avanços arqui-
tetônicos significativos.

Mas a Faculdade deve muito de seu reconhe-
cimento ao forte apoio dado, desde o início de suas 
atividades, pela direção da Universidade Católica de 
Goiás. A visão de D. Fernando Gomes dos Santos e 
de seus sucessores e ainda a atuação dos reitores da 
UCG deram forte contribuição a esse quadro de reco-
nhecimento nacional.

Hoje, quero cumprimentar toda a direção atual da 
UCG na pessoa do seu reitor, Wolmir Terézio Amado, e 
agradecer, em nome de todos os brasileiros, pela bela 
página da história da educação brasileira que vem sendo 
escrita pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Parabéns aos membros da comunidade acadêmi-
ca da Faculdade aniversariante e aos demais membros 
da comunidade universitária da Universidade Católica 
de Goiás.

Muito obrigado.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
semana passada, como Deputado catarinense, concla-
mei desta tribuna, muito angustiado, a solidariedade 
desta Casa e do povo brasileiro para com a situação 
alarmante vivida pelo Estado de Santa Catarina. Hoje, 
sinto-me obrigado a ocupar este mesmo espaço para 
dizer e enaltecer o quão nobre é este povo, os nossos 
Estados brasileiros e este nosso País. Mas é preciso 
continuar porque ainda temos notícias ruins desse pe-
ríodo histórico de Santa Catarina. 

O número de mortes subiu para 116 e ainda há 
muitos desaparecidos. Em todo o Estado as chuvas já 
afetaram 1,5 milhões de pessoas. De acordo com ba-
lanço da Defesa Civil Estadual, mais de 78 mil pessoas 
estão desalojadas ou desabrigadas; 27 mil devem ficar 
em abrigos públicos e outras 51 mil estão em casas 
de amigos e familiares. 
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A água já baixou, senhores, mas os estragos per-
manecem e começaram a aparecer também em outras 
áreas. Há entulho pelas ruas. Em Itajaí, por exemplo, 
um dos Municípios mais atingidos, a estimativa é de 
que a enchente tenha gerado 100 mil metros cúbicos 
de entulho, o que encheria 10 mil caminhões, conforme 
descreve a matéria do Correio Braziliense de hoje. Além 
disso, a preocupação é com o aumento dos casos de 
leptospirose por causa da água contaminada. Ainda 
há novos riscos de desmoronamentos e a previsão é 
de mais chuva nos próximos dias. 

Mesmo diante dessas proporções trágicas e ain-
da inimagináveis, o povo brasileiro estendeu sua mão. 
Hoje, passados 10 dias do início da tragédia, é visível 
a força da união e do trabalho solidário. Até o momen-
to já foram arrecadadas e doadas 800 toneladas de 
alimentos, 1 milhão de litros de água e 60 toneladas 
de roupas. O último extrato das 8 contas bancárias de 
doações, em nome da Defesa Civil, é de cerca de 8 
milhões de reais.

Uma grande corrente de pessoas sensíveis à dor 
alheia se formou e as doações vieram e ainda che-
gam dos vários lugares transformados em QGs em 
diferentes cidades e Estados brasileiros. Alimentos, 
água, roupas e brinquedos foram deixados em esco-
las, empresas, condomínios, supermercados, terminais 
rodoviários, órgãos públicos, bancos, aeroportos, clu-
bes de futebol, igrejas, além de campanhas iniciadas 
por entidades reconhecidas como a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), UNAFE (União dos Advogados 
Públicos Federais do Brasil), AGU (Advocacia-Geral 
da União). Enfim, existe uma grande mobilização po-
pular de trabalhadores, a par de um número cada vez 
maior de voluntários, dedicados e determinados, para 
ajudar, mesmo desconhecendo as cidades atingidas 
ou a população a que oferecem auxílio. 

Destaco também aqui a brilhante e ágil atuação 
das Prefeituras Municipais, da Defesa Civil Municipal e 
do Estado de Santa Catarina, das Forças Armadas, dos 
Bombeiros que vieram de vários Estados para prestar 
socorro às vítimas, além da cobertura da imprensa na-
cional para persuadir e alcançar a sensibilidade desta 
Nação. É por meio dela que nos mantemos diariamente 
informados e podemos conhecer os rostos e as ações 
de solidariedade vindas de todo o País em socorro às 
vítimas dessa enchente que já é considerada uma das 
piores vividas pelo País, tão grave quanto a de déca-
das anteriores, como a de 1983 e a de 1974, no sul de 
Santa Catarina, quando morreram 259 pessoas.

Por fim, é preciso reconhecer a preocupação e 
atenção dada ao Estado catarinense pelo Presidente 

Lula, que foi verificar in loco, semana passada, o drama 
vivido pelo povo. O Governo Federal colocou à dispo-
sição 1 bilhão e 600 milhões de reais para conter as 
enchentes, além de 17 toneladas de medicamentos por 
meio do Ministério da Saúde. Outra medida é a libera-
ção do Fundo de Garantia para assegurar o recomeço 
àqueles que perderam tudo na tragédia. 

Mas é por todas essas ações e, principalmente, 
pelo reforço dado por governantes, empresários e pelos 
brasileiros, de modo geral, que deixo aqui meu muito 
obrigado em nome do povo de Santa Catarina – um 
povo que está substituindo as dores e lamentações 
das perdas pela vontade de trabalhar, limpar as mar-
cas e reconstruir o Vale do Itajaí e as demais regiões 
da nossa Santa e Bela Catarina. 

Muito obrigado!
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB-PR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aproxima-se o momento em que 
esta Casa votará o Orçamento da União para 2009, 
que define as receitas, gastos, despesas e investimen-
tos que o Governo Federal terá para o ano que vem. 
E para nós, Deputados que trabalham em defesa da 
saúde pública, é grande a preocupação em relação 
aos recursos que serão destinados ao setor. 

Segundo cálculos de técnicos do próprio Minis-
tério da Saúde apresentados em audiência pública da 
Frente Parlamentar de Defesa da Saúde, somente para 
fechar as contas de 2008 seriam necessários 1 bilhão, 
850 milhões de reais, e mais 530 milhões precisariam 
ser alocados para se tocar programas como Farmácia 
Popular, Brasil Sorridente e SAMU. 

Após a mobilização do setor, o Presidente Lula 
e a equipe econômica do Governo se comprometeu 
a liberar 1 bilhão e 400 milhões para garantir a cober-
tura desse déficit. Mas até agora essa medida não se 
confirmou de fato, o que vem causando insegurança 
e intranqüilidade a todo o sistema público de saúde 
brasileiro. 

Além disso, o setor reivindica que todo recurso 
adicional que vier a ser liberado este ano para a saú-
de seja obrigatoriamente incorporado ao orçamento 
da saúde de 2009. 

É fundamental ainda a regulamentação urgente 
da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, pois sem ela 
a cada ano o setor enfrentará problemas para atender 
a população que procura o Sistema Único de Saúde. 

Caso contrário, a falta de recursos continuará pre-
judicando a qualidade dos serviços prestados pelo SUS 
à população e resultando em baixos salários e más con-
dições de trabalho para os trabalhadores da área. 
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Por isso, todos nós que militamos em defesa da 
saúde pública também aguardamos com expectativa 
que seja colocada em pauta a votação da Contribui-
ção Social para a Saúde (CSS), no bojo do Projeto 
de Lei Complementar nº 306/08, do Senado Federal, 
que fixa os gastos mínimos com Saúde por parte da 
União, Estados e Municípios, e que seja concluída 
a votação da regulamentação da Emenda Constitu-
cional nº 29. 

Somente desta forma será possível cumprir efe-
tivamente os princípios constitucionais da assistência 
universal e integral.

Esta Casa aprovou em junho deste ano a proposta 
que regulamenta os gastos com a Saúde previstos na 
Emenda 29 e prevê a criação da CSS, a ser cobrada 
nos moldes da extinta CPMF, com alíquota de 0,1% e 
arrecadação totalmente direcionada para o setor. 

O texto aprovado mantém a regra atualmente se-
guida pela União para destinar recursos para o setor. 

Em vez dos 10% da receita corrente bruta de-
finidos pelo Senado, determina que o Governo Fe-
deral aplicará o mesmo valor empenhado no ano 
anterior acrescido da variação nominal do PIB, além 
do adicional de arrecadação do novo imposto, se for 
aprovado. 

A matéria não seguiu para o Senado porque fal-
ta votar um último destaque da Oposição que reduz 
a zero a alíquota do novo imposto, o que na prática 
inviabiliza a contribuição.

Os Deputados da Frente Parlamentar da Saúde 
criaram um comitê de mobilização para pressionar o 
Executivo a garantir que recursos extras constarão 
para cálculo do Orçamento de 2009. 

Integrantes da Frente e representantes de entidades 
nacionais ligadas ao setor de saúde entregaram no iní-
cio de novembro ao Vice-Presidente da República, José 
Alencar, uma carta exigindo resposta do Governo Fede-
ral diante da crise da saúde em todo o País, qual seja, a 
liberação de recursos adicionais para que o Ministério da 
Saúde possa fechar as contas em 2008 e a regulamen-
tação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

O primeiro sinal positivo veio com a determinação 
do Presidente Lula, no último dia 19, para que a equipe 
econômica libere a soma de 1 bilhão, 600 milhões de 
reais para o Ministério da Saúde. 

Levantamento da Frente indica a necessidade 
de liberação emergencial de 2 bilhões, 674 milhões 
de reais para a saúde ainda este ano e que esses re-
cursos sejam incorporados ao piso constitucional do 
orçamento da saúde para 2009. 

O documento também reforça a necessidade de 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/00, 
considerada a solução definitiva para a falta de finan-
ciamento do setor. 

A Frente pediu ao Governo que as verbas adi-
cionais sejam incluídas no Orçamento deste ano, para 
que sirvam de base para o cálculo do orçamento da 
Pasta no ano que vem.

O grande problema do sistema de saúde brasilei-
ro continua sendo a falta de recursos para custeio do 
atendimento hospitalar, que sofre com a defasagem 
da tabela do SUS. Essa escassez resulta na baixa 
remuneração de médicos e demais profissionais da 
saúde. E, sem uma remuneração digna, o que temos 
é um quadro de deterioração das condições de traba-
lho que se refletem diretamente na perda de qualidade 
dos serviços prestados à população. 

Os hospitais públicos e filantrópicos convivem 
ainda com a alta nos custos dos insumos, que só nós 
últimos meses subiram mais de 30% por conta da ele-
vação do câmbio, já que a maior parte desses mate-
riais é importada. 

As conseqüências desse quadro são inúmeras, 
e se refletem, por exemplo, na falta de médicos espe-
cialistas e na dificuldade que os pacientes do SUS têm 
em conseguir marcar consultas especializadas, o que, 
muitas vezes, leva meses. 

Esse problema é fruto justamente da baixa re-
muneração, que afasta os profissionais. 

Outro problema, cada vez mais grave, é a dificul-
dade que os médicos formados pelas escolas brasi-
leiras têm em obter a residência médica e fazer uma 
especialização. Apenas 35% dos médicos formados 
hoje no País conseguem a residência médica, por fal-
ta justamente de hospitais credenciados com cursos 
e vagas para receber esse contingente.

A prova disso é a proliferação de cursinhos para 
preparação de quem disputa uma vaga em residência 
médica no Brasil.

Precisamos de uma reestruturação geral, que 
passe inclusive pela revisão do excesso de cursos 
de Medicina, de um lado, e, de outro, pela criação de 
uma rede de hospitais escola para absorver esses 
formandos e habilitá-los para o trabalho, bem como 
de tecnólogos em radiologia, laboratoristas e demais 
profissionais para dar suporte ao atendimento. 

Continuamos convivendo com a concentração 
excessiva de profissionais nos grandes centros, a par 
da carência de especialistas, o que afeta até iniciativas 
como o Programa Saúde da Família, que não conse-
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gue contratar profissionais para atender à população 
em regiões mais afastadas. 

Todo esse cenário é extremamente grave e afeta 
diariamente a vida de milhões de brasileiros. 

É responsabilidade desta Casa encontrar solu-
ções para que o País possa efetivamente dar atenção 
maior para a Saúde, tanto quanto a existente hoje para 
a economia ou o mercado financeiro. Afinal, sem saú-
de não há trabalho nem geração de renda, nem muito 
menos crescimento econômico. 

É por isso que lutamos e continuaremos a lutar: 
para que todos os brasileiros possam ter acesso a con-
dições dignas de vida e de atendimento à saúde. 

Sr. Presidente, solicito seja feita a divulgação des-
te pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho a esta tribuna para falar sobre a para-
lisação de 48 horas dos funcionários da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos – CBTU.

A paralisação, marcada em nível nacional para os 
dias 2 e 3 de dezembro, teve ontem cerca de 90% de 
adesão, e hoje conseguimos paralisar cerca de 93% 
do pessoal em todo o Brasil. A categoria exige do De-
partamento de Coordenação e Controle das Empresas 
Estatais – DEST, uma posição sobre a proposta de re-
enquadramento da categoria, assim como o Plano de 
Cargos e Salários – PCS da categoria, cuja aprovação 
já vem se arrastando há muito tempo. 

A categoria reivindica esse reenquadramento 
porque tem o menor salário do setor de transporte na 
esfera nacional.

Esses companheiros estão sendo prejudicados, 
porque os estudos baseados nas tabelas de reajustes 
salariais, elaborados pelos sindicatos e entregues há 1 
mês à diretoria da CBTU, a pedido da própria empre-
sa, não foram encaminhados como proposta conjun-
ta entre empresa e funcionários ao DEST, órgão que 
define os pisos salariais.

Peço a sensibilidade dos representantes da CBTU 
e do DEST, para aprovarem o mais rápido possível 
essa reivindicação dos trabalhadores ferroviários, que 
vêm sofrendo ao longos desses anos com um grande 
achatamento dos seus salários 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de registrar nos Anais desta Casa 
o exemplar nº 81, Ano XVIII, Setembro/Outubro/2008, 
do informativo da nossa querida e conceituada Asso-

ciação dos Funcionários Aposentados do Conglomera-
do Itaú – AFACI, presidida pelo nosso querido Manoel 
dos Santos Barreiros Filhos “Barreiros”, da qual com 
orgulho somos patrono.

A AFACI, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
conta atualmente com cerca de 1.300 associados es-
palhados por todo o território nacional, tendo em São 
Paulo mais de mil associados.

No último dia 10 de outubro, a AFACI comemorou 
19 anos de fundação. Estiveram presentes ao evento 
cerca de 400 pessoas, que lotaram o salão de festas 
do Cicolo italiano, palco da comemoração. Foi notória 
a alegria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
de vermos velhos amigos reencontrando velhos ami-
gos, num propósito único de reativação de laços de 
amizades.

Antes de enviar nosso abraço à AFACI, gosta-
ríamos também de solicitar ao Superior Tribunal de 
Justiça agilização nos processos de interesse dos as-
sociados da entidade, em sua grande maioria idosos 
que há muito aguardam com ansiedade e incerteza o 
desenrolar dessa questão processual.

Parabéns, AFACI, pelos seus 19 anos de fun-
dação.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Diante das evidentes necessi-
dades de mudança, o Governo enviou ao Congresso 
Nacional uma proposta de emenda constitucional (PEC 
233/08), no intuito de modificar dispositivos relativos 
ao Sistema Tributário Nacional (STN).

Analisando as exposições de motivos do Minis-
tério da Fazenda, percebe-se que a proposta não tem 
a pretensão de promover uma mudança estrutural no 
sistema tributário, de forma a torná-lo menos regres-
sivo, mais equânime e justo.

Além disso, a proposta traz graves conseqüências 
às políticas sociais, pois altera de forma substancial a 
vinculação das fontes de financiamento exclusivas da 
seguridade social (saúde, previdência e assistência 
social), da política de trabalho e da política de edu-
cação.

As principais bases da proposta são: simplificar 
o sistema, avançar na desoneração e eliminar distor-
ções, principalmente no que diz respeito à “guerra fis-
cal” entre os Estados.

Da forma em que se encontra, metas importan-
tes não serão atingidas, quais sejam: justiça tributária 
eqüitativa e progressiva; ampliação da tributação sobre 
o patrimônio e ampliação do imposto sobre a renda, 
incluindo a tributação como instrumento de redistribui-
ção da renda e da riqueza.
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Essas metas são importantes para que o sistema 
tributário seja instrumento de redistribuição da renda 
e da riqueza. Além de omitir-se frente a todos esses 
pontos, a proposta põe em risco importantes avanços 
da seguridade social trazidos pela Constituição de 
1988. É importante discutir e modificar o nosso siste-
ma tributário, mas a proposta que está no Congresso 
precisa ser aperfeiçoada.

A PEC em discussão acaba com a pluralidade de 
fontes de financiamento da seguridade social, exclui 
as contribuições sociais sobre o lucro e sobre o fatu-
ramento das empresas, ficando previstas somente as 
contribuições previdenciárias.

Seus efeitos revogam tacitamente a solidariedade 
econômico-social prevista na Carta Maior de 1988, o 
que, associado ao fim da CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação Financeira) e aos efeitos 
da DRU (Desvinculação dos Recursos da União), im-
possibilitará a manutenção do superávit orçamentário 
da seguridade.

Dados da ANFIP – Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil referente 
ao ano de 2007 mostram que o corte de R$36 bilhões 
em receitas da CPMF mais a subtração de quase 
R$39 bilhões, pelos efeitos da DRU, extrapolam fa-
cilmente os R$61 bilhões de superávit do Orçamento 
da Seguridade.

Os 5 tributos a serem extintos pela PEC (CIDE, 
COFINS, CSLL, PIS, Salário-educação/FNDE), deve-
rão alcançar um montante de R$154 bilhões em 2008. 
Essas receitas são vinculadas exclusivamente a fun-
dos sociais que financiam as políticas da seguridade 
social, educação e trabalho.

Dessa forma, sua extinção significaria o des-
monte do financiamento da política social, visto que 
os recursos serão repassados pelo Orçamento Fiscal, 
conforme a estrutura de receitas exclusivas definida 
pela Constituição de 1988.

Com isso, certamente haverá uma disputa de 
Governadores, Prefeitos e setores empresariais pela 
partilha de uma mesma base tributária.

No que se refere à desoneração da folha de pa-
gamento via redução da contribuição patronal para 
a previdência social, poderá implicar uma perda de 
cerca de R$24 bilhões para a previdência (conside-
rando a desoneração de um ponto percentual ao ano 
durante 5 anos).

A proposta não estabelece qualquer mecanismo 
de compensação para essa desoneração.

Existem outras implicações importantes no pro-
jeto de reforma, como a extinção do Fundo de Ampa-

ro ao Trabalhador – FAT e da garantia de recursos da 
educação básica – salário-educação.

A desoneração da folha, mediante substituição da 
contribuição social do salário-educação (hoje cobrado 
com alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento) por 
uma destinação da arrecadação federal, vai acabar com 
o financiamento vinculado da educação básica. Igual-
mente, ao extinguir-se a contribuição social para o PIS, 
deixará de existir a fonte exclusiva de financiamento do 
Fundo de Amparo ao trabalhador (FAT), cujos recursos 
são, em parte, direcionados ao custeio do Programa 
do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.

Hoje, a maior parte da carga tributária advém 
de tributos pagos pelos trabalhadores assalariados 
e pelas classes de menor poder aquisitivo, que são 
responsáveis por dois terços das receitas arrecada-
das (tributação sobre o consumo mais tributos sobre 
a renda do trabalho). A reforma tributária não se pro-
põe a mudar a regressividade do complexo sistema 
tributário brasileiro.

Além disso, ocorre hoje no País um tratamento 
mais gravoso dos rendimentos do trabalho e uma isen-
ção dos rendimentos do capital (como a distribuição 
de lucros e dividendos, que é isenta de Imposto de 
Renda – art. 10 da Lei 9.249/95). A estimativa do Ins-
tituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, a partir 
dos dados da Receita Federal do Brasil, é que, caso 
ocorresse a tributação sobre a distribuição de lucros 
e dividendos na tabela do Imposto de Renda das Pes-
soas Físicas a uma alíquota média efetiva de 25%, o 
Estado arrecadaria quase R$20 bilhões.

Há muitas distorções no nosso sistema tributário. 
Infelizmente a injustiça tributária, representada pela 
sua regressividade – a maior das distorções -, não está 
sendo enfrentada. É preciso simplificar o sistema, mas 
não em prejuízo da seguridade social e dos direitos que 
ela representa. É inadmissível que neste Governo se 
percam a pluralidade e a exclusividade das fontes de 
financiamento da seguridade, voltando a um modelo 
em que esses recursos acabam por ser disputados 
por outros interesses. Vale lembrar quão importantes 
foram essas questões em 2007 na luta contra as idéias 
de reformas na previdência social.

É possível simplificar o sistema sem agredir esses 
princípios importantes conquistados na Constituição 
de 1988. Não devemos alterar o art. 195 da Constitui-
ção Federal. Ele representa a pluralidade e a exclusi-
vidade de fontes de financiamento para a seguridade 
e estabelece a responsabilidade das empresas pelo 
pagamento dessas contribuições sociais.



55796 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

Várias outras emendas devem surgir para defender, 
na reforma, a seguridade, a vinculação com os gastos 
sociais e o resgate de princípios de justiça tributária, au-
sentes no modelo vigente e na proposta do Governo.

Em que pese à proposta de reforma trazer avan-
ços para as empresas com a simplificação do recolhi-
mento tributário, que poderá até resultar no aumento 
da eficiência econômica e da produtividade, a PEC 
não modifica a estrutura regressiva do sistema tribu-
tário brasileiro e pode comprometer o financiamento 
da seguridade social, da educação básica e da polí-
tica de trabalho.

Diante das razões apresentadas, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, as entidades representativas 
da sociedade civil propõem:

a) a manutenção dos direitos sociais cujo 
custeio está formulado no art. 195 da Consti-
tuição Federal de 1988;

b) a manutenção de recursos necessários 
à educação básica, cujos recursos atualmen-
te são assegurados pela contribuição sobre a 
folha (FNDE);

c) a manutenção de recursos para cus-
tear o seguro-desemprego;

d) o esclarecimento de quais serão as 
medidas efetivas para a integração entre os 
Fiscos; 

e) a manutenção da não-cumulatividade 
tributária; 

f) o esclarecimento das reais necessida-
des da redução das alíquotas patronais sobre 
a folha de salários, visto tal base estar sendo, 
já, gradativamente substituída na importância 
do recolhimento das contribuições sociais;

g) estudo sobre se tal substituição (folha 
por IVA-F) realmente melhora as condições 
de competitividade, estimula a formalidade 
e auxilia a cobertura da previdência social, 
haja vista que tentativas idênticas foram feitas 
anteriormente (contrato de trabalho determi-
nado com alíquotas reduzidas) e, no entanto, 
não se mostraram eficazes no aumento da 
taxa de cobertura do programa de segurida-
de brasileiro; e

h) a efetiva “neutralidade com relação aos 
valores atuais”, visto que o estudo não consi-
dera taxa de desemprego, índices de informa-
lidade, natalidade e mortalidade, aumento da 
expectativa de vida e sobrevida, todas variá-
veis importantes para assegurar um sistema 
de proteção social, e nem mesmo mencionou 

a reforma mecanismos compensatórios para 
implementar a competência residual de que 
tratam os arts. 195, § 4º, e 154, inciso I, da 
Constituição Federal de 1988.

Trato ainda de outro tema, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados. Quero registrar que se realizou on-
tem na Câmara Legislativa do Distrito Federal sessão 
solene comemorativa aos 200 anos da Justiça Militar 
da União no País. A Justiça Militar da União é a mais 
antiga Corte de Justiça do País, instituída por meio 
da Carta Constitucional de 1946, na qual o Supremo 
Tribunal Militar recebeu a nova e atual nomenclatura 
de Superior Tribunal Militar. 

Na oportunidade, esteve presente o Diretor da 
TV Record Centro Oeste, Natal Furucho. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos 
a honra de integrar a Rede Record quando da realiza-
ção do nosso programa Jornal da Record. E por falar 
em Jornal da Record, o Canal 21, mantido em parce-
ria entre a Band e a Igreja Mundial do Poder de Deus, 
o 21, exibido em UHF, vai ressuscitar um jornalismo 
que marcou história na TV brasileira. Esse era o ape-
lido do telejornal Record em Notícias, que ficou no ar 
por mais de 20 anos e teve, além de nosso nome, a 
apresentação de Hélio Ansaldo, Murilo Antunes Alves 
e Maria Lydia Flandoli, entre outros.

Aproveitando, queremos nos associar às mani-
festações de solidariedade às vítimas das enchentes 
ocorridas em Santa Catarina. Nós, em São Paulo, nos 
recordamos bem da situação vivida por parte de nossa 
população, na mesma época, no ano passado, quando 
muitos Municípios no nosso Estado foram atingidos, 
causando enormes transtornos. 

Conforme veiculado na mídia, o Governo Federal 
gastou apenas 12% do total previsto para prevenção 
de catástrofes. É lamentável que vidas inocentes te-
nham sido perdidas, mas temos a certeza de que não 
foi, como não é, em vão. A Rede Record de Televisão 
foi anfitriã da iniciativa de lançar a campanha da solida-
riedade às vitimas de Santa Catarina. A Record abriu 
uma conta no Banco BRADESCO, Agência 0922-9, 
nº 2500-3, para arrecadação de fundos destinados a 
assistir as vítimas das enchentes em Santa Catarina 
com compra de mantimentos e medicamentos, entre 
as outras necessidades. Parabéns, Record, pela ini-
ciativa. Nosso abraço ao Walter Zagari por presenciar 
in loco a calamidade em que se encontra o Estado de 
Santa Catarina.

Era o que tinha a dizer.

INFORMATIVO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Parlamento brasileiro entra na reta 
final para a aprovação da reforma tributária, tão so-
nhada pelos empresários, pelos sindicatos, pela so-
ciedade civil, pelos Governos Estaduais e Municipais 
e pelo Governo Federal.

O trabalho apresentado pelo Deputado Sandro 
Mabel, Relator da matéria, fruto de um intenso debate, 
deve ser meditado, pelos benefícios futuros para uma 
tributação justa e menos complicada.

O Presidente Lula tem demonstrado apoio à 
modernização de nossa política tributária, e neste 
momento em que e o mundo atravessa uma crise de 
confiança econômica é que devemos ser ousados na 
determinação para a criação de um sistema tributário 
menos oneroso e mais justo, com o qual possamos 
tirar da informalidade milhões de pessoas, que hoje 
estão à margem da sociedade pela complexidade das 
cobranças tributárias.

Quero oferecer meu apoio para a aprovação da 
matéria, certo de que o PTB pode ajudar a melhorar 
o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a refor-
ma tributária não pode ser encarada como tábua de 
salvação para os graves problemas de alguns Esta-
dos que estão superendividados. Deve ser um marco 
regulatório para as novas gerações, para a sociedade 
como um todo.

Divergências pontuais não podem atrapalhar 
esse grande trabalho da Câmara dos Deputados e do 
Presidente Lula.

Reitero, Sr. Presidente, meu apoio à aprovação 
da reforma tributária e enalteço o trabalho do nosso 
Ministro José Múcio Monteiro, que não está medindo 
esforços para que possamos dotar o País de uma le-
gislação tributária moderna e eficaz. 

Muito obrigado.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a vocação de Campina Grande para lutar 
por seus interesses está arraigada no sangue e na 
história do seu povo.

E foi em função de um fato que mexeu com os 
brios dos campinenses que surgiu uma das entidades 
mais fortes e atuantes da cidade: a Associação Co-
mercial e Empresarial de Campina Grande.

Contam os historiadores que em função de desa-
venças políticas entre o então Presidente do Estado da 
Paraíba, Camilo de Holanda, e o Prefeito Cristiano Laurit-
zen a cidade foi penalizada com uma tabela especial do 
chamado Imposto de Indústria e Profissão, com alíquotas 
maiores que as dos demais Municípios da Paraíba.

Já naquela época, a cidade despontava como um 
dos principais centros comerciais do Nordeste, rivali-
zando com Recife, e para manter esse status quo, que 
certamente seria abalado com esse arrocho fiscal, é que 
valorosos empresários, para defender a cidade dessa 
verdadeira agressão, se reuniram e criaram a Associa-
ção Comercial, no dia 2 de dezembro de 1926 .

São 82 anos de lutas incessantes pelo desen-
volvimento da cidade e do Estado, cujas bases foram 
lançadas pelo poeta e comerciante Lino Gomes e por 
Demóstenes Barbosa, que se tornou seu primeiro 
presidente.

A Associação Comercial e Empresarial de Cam-
pina Grande é uma das mais antigas representações 
da sociedade civil do Nordeste e do País. Nesses 82 
anos de existência, 28 grandes nomes do empresariado 
campinense já ocuparam a presidência da entidade, 
tendo sido dirigida nos últimos 4 anos por Alexandre 
José de Moura. No próximo dia 12 de dezembro, haverá 
eleições para a escolha da nova diretoria.

Foram muitas as conquistas da Associação Co-
mercial na defesa dos interesses do setor econômico, 
cuja liderança é inconteste, e da população. Em Cam-
pina Grande, nenhum debate, nenhuma discussão, 
nenhuma reivindicação, nenhum assunto político ou 
administrativo que afete os destinos da cidade, social 
ou economicamente, deixa de ter o apoio, a defesa e 
a forte voz da entidade.

Relembro aqui palavras do Deputado Enivaldo 
Ribeiro em pronunciamento realizado na tribuna des-
ta Casa em 2006, por ocasião dos 80 anos da ACCG, 
quando lembrou do papel da entidade como escola na 
formação de líderes empresariais e políticos do País: 

“Por isso se faz justiça lembrar os nomes 
de João de Souza Vasconcelos, o mais desta-
cado continuador de Lino Gomes pela fundação 
desta entidade. Foi deputado e presidente da 
Confederação Nacional do Comércio. Argemi-
ro de Figueiredo que ocupou o cargo de ‘ora-
dor’ na primeira diretoria eleita da Associação 
Comercial, e, mais tarde, seria governador da 
Paraíba. Domício Velloso da Silveira, que se 
destacou na presidência da Confederação Na-
cional da Indústria. Severino Bezerra Cabral, 
responsável pela construção dos três primeiros 
andares do prédio-sede da ACCG; foi prefeito 
notável e líder político regional incontestável. 
A sua homenagem também para João Rique 
Ferreira e Newton Rique, empresários de ex-
pressão e reconhecimento nacional”.

Com o mesmo vigor de sua fundação, há 82 anos, 
permanece hoje a Associação Comercial e Empresarial 
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de Campina Grande. Além das conquistas internas, com 
a modernização de suas instalações, a informatização 
da entidade e a capacitação de seus funcionários, a 
entidade não descuida de seus associados. Segundo 
o Presidente Alexandre Moura, nas últimas gestões, a 
Associação Comercial vem implantando um processo 
de desenvolvimento organizacional, que trouxe para o 
dia-a-dia da entidade a idéia de qualidade, de melhoria 
do desempenho interno e externo e de aperfeiçoamento 
do clima organizacional, com base em 3 grandes eixos: 
os aspectos político, empresarial e estratégico.

Como principal conquista para o empresariado, a 
ACCG implantou na cidade o Projeto Empreender, que 
beneficia mais de 400 micros e pequenos empresários. 
O Projeto Empreender é uma iniciativa do SEBRAE 
e da Confederação das Associações Comerciais do 
Brasil que visa ampliar as oportunidades de negócios 
e incentiva a busca por novos mercados e tecnologias, 
além de sensibilizar os empresários para adoção de 
posturas frente aos desafios atuais e futuros e desen-
volver novas lideranças empresariais, fortalecendo e 
consolidando tradicionais setores da economia.

A Associação Comercial ganhou prêmio nacional 
em 2007, concedido pela Confederação das Associa-
ções Comerciais e Empresariais, como Destaque do 
Empreender na categoria Associação Comercial Des-
taque Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Desde que assumiu a presidência da Associação 
Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), 
o empresário Alexandre Moura vem estimulando ações 
para fortalecer o associativismo empresarial, elevar a 
competitividade e conseqüentemente a sobrevivência 
das micros e pequenas empresas. 

De parabéns a atual diretoria da entidade pela 
gestão firme e operosa, bem como todos os conse-
lheiros da Associação Comercial de Campina Grande. 
Que a luta prossiga em defesa dos interesses maiores 
de nossa cidade, motivo de seu surgimento e de sua 
longevidade.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a recente visita do Presidente Lula a Per-
nambuco, nos dias 1º e 2 de dezembro, tem aspectos 
que precisam de ser salientados: primeiro, o político, 
eis que S.Exa. reuniu Governadores dos Estados do 
Nordeste e mais os Governadores Aécio Neves, de 
Minas Gerais e Paulo Hartung, do Espírito Santo, para 
o IX Fórum de Governadores da área da SUDENE; o 
segundo, o administrativo, pois o Presidente deu o reco-
nhecimento formal a Pernambuco de que é o primeiro 
Estado do Nordeste a universalizar o acesso à energia 
elétrica em todas as suas microrregiões, com 94 mil 
ligações do Programa Luz para Todos, concebido pelo 

então Governador Miguel Arraes para populações rurais 
e suburbanas de baixa renda. Mas ressaltemos que, 
desde o ano 2000, a CELPE, pertencente ao Grupo 
Neoenergia, já realizou, aproximadamente, 1,2 milhão 
de ligações elétricas, com recursos dos Governos Fe-
deral e Estadual e de um fundo, quando da privatização 
da CELPE, para tal finalidade.

Na área administrativa, ressalte-se que o Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva entregou, ao lado do 
Governador Eduardo Campos, da Prefeita de Olinda, 
Luciana Santos, Ministros de Estado, Deputados Fe-
derais e Estaduais, Secretários de Estado e outras 
autoridades, 128 unidades habitacionais, conforme 
havia prometido meses atrás. Lançou ainda o Progra-
ma Território da Paz, para incentivar a recuperação de 
crianças que poderiam cair na marginalidade e, assim, 
diminuir a violência num dos bairros mais carentes e 
problemáticos do Recife, que é o Bairro de Santo Ama-
ro, com recursos do PRONASCI (Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania), do Governo do 
Estado e de empresas. 

Há também que destacar a preocupação do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva em ouvir as diferentes 
confissões religiosas de Pernambuco, tendo recebido, 
em audiência, o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom 
José Cardoso Sobrinho. 

O Presidente fez questão de trazer uma comitiva 
de Ministros integrada pelos Ministros Dilma Rousse-
ff, José Múcio Monteiro, Tarso Genro, José Gomes 
Temporão, Patrus Ananias, Gedel Vieira Lima e Luís 
Barreto, além de assessores que se integraram à co-
mitiva oficial. 

Quero destacar também a solicitação que o Go-
vernador Eduardo Campos fez ao Presidente da Re-
pública no sentido de incluir no Plano de Aceleração 
de Crescimento – PAC, as obras de duplicação das 
estradas BRs 104 e 408, permitindo, através da BR-
104, a interligação Caruaru-Toritama-Santa Cruz do 
Capibaribe, grande pólo de confecções no Agreste 
do Estado, cujo trecho registra um fluxo de 14 mil veí-
culos por dia e da BR-408, do TIP a São Lourenço da 
Mata-Paudalho-Carpina, em 2 trechos: do TIP a São 
Lourenço da Mata-Bicopeba, que é próximo a Pau-
dalho, com 19 quilômetros de extensão; e o segundo 
trecho, com 41,8 quilômetros de extensão, que se 
estende de Bicopeba a Carpina, integrando a Mata 
Norte à região metropolitana do Recife e fortalecendo 
os pólos sucroalcooleiro, ceramista e de serviços da 
importante região.

Essas repetidas visitas do Presidente Lula à sua 
terra natal têm o significado de renovar as esperanças 
dos pernambucanos e, eu diria, de todos os nordes-
tinos, pois Pernambuco, sede da SUDENE, continua 
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com o seu papel de centro regional de convergência 
dos interesses dos 9 Estados que compõem a Região 
tantas vezes jogada para a periferia das grandes de-
cisões nacionais.

Essa política regional do Presidente Luiz Inácio 
não se resume apenas a Pernambuco, mas se estende 
aos outros Estados, haja vista a decisão de instalar 2 
novas refinarias de petróleo, sendo uma no Ceará e 
outra no Maranhão. 

O fato concreto é que o Governo Lula não tem 
faltado ao Nordeste como um todo, nem tampouco ao 
Brasil, e prova disto foi sua rápida decisão de apoiar a 
recuperação do Estado de Santa Catarina, devastado 
por inundações. 

Muito obrigado.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com muito entusiasmo recebemos a 
informação de que o Governo do Estado de São Paulo 
irá começar as obras de 2 corredores de ônibus que 
seriam hoje os maiores da Grande São Paulo: um em 
direção ao Tucuruvi (Zona norte) e outro de Itapevi ao 
Butantã (Zona Oeste). Para a população que vive nas 
cidades vizinhas à metrópole, é uma luz que resplan-
dece num túnel repleto de incertezas e ausência de 
planejamento.

Nas últimas décadas, assistimos a um vertiginoso 
aumento do número de veículos no País, deflagrando o 
que pudemos evidenciar como uma “verdadeira guerra” 
no trânsito. Os dados mostram que mais de 40 mil pes-
soas morrem por ano, vítimas da violência no trânsito, 
metade delas em decorrência de acidentes causados 
por embriaguez; vítimas que deixaram enlutados fami-
liares, amigos, companheiros de trabalho e o Estado, 
pelos gastos dispendiosos com Saúde. O custo de um 
resgate, de um tratamento hospitalar e dos serviços 
profissionais médicos são dividendos reais e não de-
vem ser esquecidos. Trabalhar pelo planejamento, pela 
administração no transporte significa, além de salvar 
vidas, gerenciar melhor as verbas públicas.

Sr. Presidente, o Município de Guarulhos é um 
símbolo histórico nesse processo e uma peça-chave no 
entendimento de como anda o planejamento viário em 
nosso País. Infelizmente, ainda não tivemos a construção 
de um metro de corredor de ônibus nesse Município nos 
últimos 8 anos. E para um município que representa a 
segunda economia do Estado e está entre as 10 maio-
res do Brasil, é inexplicável que o Poder Executivo de 
lá não dê a atenção adequada àquela população, que 
todos os dias necessita do transporte a distâncias lon-
gínquas. Distâncias essas que implicam não só a perda 
de tempo em coletivos antigos, mas também o descon-
forto de ser conduzido com lotação excedida. 

Temos que acrescentar o fato de que os morado-
res dessa localidade também se deslocam para fora 
da área do Município, seja a trabalho, estudo ou lazer, 
pagando por isso uma passagem cara. E, para agravar 
a situação, o atual Prefeito reprovou a implantação do 
bilhete único, projeto este que facilitaria muito a vida 
da população. 

Sras. e Srs. Deputados, neste sentido, enten-
do que este corredor de 34 quilômetros, que ligará o 
bairro do Taboão em Guarulhos ao Tucuruvi, será de 
extrema importância para ajudar a sanar alguns dos 
problemas enfrentados pela população. Serão 140 
mil passageiros beneficiados diariamente que terão 
melhores condições de translado. E mais do que isso: 
mais qualidade de vida. Para isso trabalhamos como 
Parlamentares, e este deve ser nosso norteamento 
exato: melhorar a vida de todos àqueles que nos con-
ferem um voto de confiança. 

Sr. Presidente, solicito que este discurso seja di-
vulgado pelo programa A Voz do Brasil e pelos demais 
órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados e todos que de alguma forma me ouvem 
neste momento, com certeza, o futebol é com certeza 
algo que está no DNA dos brasileiros. Quando os ingle-
ses inventaram esse esporte, jamais imaginavam que 
estavam criando o maior entretenimento da atualidade. 
Na movimentação de uma partida de futebol – princi-
palmente numa final de campeonato – são testadas 
nossa saúde cardíaca e emocional ao extremo, numa 
verdadeira montanha russa de sentimentos. 

Foi o aconteceu no ultimo sábado, no jogo entre 
Atlético Sorocaba e XV de Piracicaba, na decisão da 
Copa Paulista de Futebol 2008. Milhares de pessoas 
presenciaram um belo espetáculo, um jogo eletrizante 
e parelho. O que não faltou foi emoção do começo ao 
fim. Tanto que a partida foi decidida apenas no ultimo 
minuto de jogo, com um gol a favor do Atlético. 

Não faltou aos jogadores de Sorocaba a confiança 
de que poderiam vencer – e venceram. O que pudemos 
ver em Piracicaba foi a vitória da garra e superação 
de jogadores que sempre acreditaram na conquista 
do titulo da importante competição em disputa. Todo 
esse esforço deu ao Clube Atlético Sorocaba o titulo 
de Campeão da Copa Paulista de Futebol 2008 e, o 
mais importante, a classificação para a Copa do Brasil 
do ano que vem, uma das portas de entrada para o 
torneio mais importante de futebol das Américas – a 
Copa Libertadores da América. 

Essa conquista, Sras. e Srs. Deputados, é mais 
um capítulo na recente e já vitoriosa história do Galo 
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sorocabano, história escrita com bravura e determi-
nação. O Atlético fez uma campanha belíssima. Seus 
resultados foram conquistados de forma espetacular, 
elevando ao lugar mais alto o esporte sorocabano. 

Parabenizo seus dirigentes, comissão técnica, 
jogadores e torcida – que sempre acreditou no time – 
pela importante conquista da Copa Paulista de Futebol 
2008. E exalto desta tribuna a trajetória de luta hercú-
lea dessa agremiação que foi além do sonho, através 
de muito trabalho, determinação e fé. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no Programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita satisfação que vimos a este 
plenário comunicar aos moradores da querida região 
norte de Minas Gerais o recebimento do Ofício nº 213/
DG, gentilmente enviado pelo Diretor-Geral da Agência 
Nacional de Petróleo, Dr. Haroldo Lima, em que nos 
informa que, após muita luta, aquela área foi incluída 
na 10ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, 
prevista para realizar-se nos dias 18 e 19 de dezem-
bro próximo.

Nessa bacia, serão oferecidos 12 blocos, com 
área total de 26.725 quilômetros quadrados, com gran-
de vocação de gás, nos Municípios de Arinos, Brasí-
lia de Minas, Buritis, Buritizeiro, Cabeceira Grande, 
Campo Azul, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, 
Ibiaí, Icaraí de Minas, Januária, Jequitaí, João Pinhei-
ro, Lagoa dos Patos, Lassance, Natalândia, Paracatu, 
Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto 
Chique, São Francisco, São Gonçalo do Abaeté, São 
João da Lagoa, São João do Pacuí, São Romão, Três 
Marias, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia, Ubaí e Vár-
zea da Palma.

E fazemos este comunicado com imensa satis-
fação, Sr. Presidente, em virtude de virmos há muito 
tempo, com Prefeitos da região e estudiosos do as-
sunto, lutando para que a região, conhecida como São 
Francisco, fosse incluída nas rodadas de licitações da 
ANP e tivesse o seu imenso potencial de gás finalmen-
te explorado. Temos essa imensa riqueza em nosso 
subsolo e grande pobreza na superfície.. 

Em audiência realizada pela Comissão de Minas 
e Energia do Senado Federal 27 de março do corrente 
ano, externamos ao Dr. Haroldo Lima, Diretor-Geral 
da Agência Nacional de Petróleo, nossa estranheza 
quanto ao fato de todos os indícios apontarem para a 
existência de gás na região, mas não haver nenhuma 
movimentação para exploração desse potencial.

Com a inclusão da região na 10ª Rodada de Li-
citações da ANP, esperamos que finalmente possa ser 
explorada essa imensa riqueza contida em praticamente 
todos os Municípios da região Norte de Minas.

Os desafios agora são de outra ordem, pois de-
vemos mobilizar esforços para que investidores parti-
cipem dessa nova fronteira exploratória que alimentará 
o desenvolvimento de Minas Gerais.

Portanto, ao tempo em que parabenizamos a 
todos pela vitória da inclusão nessa da região nessa 
rodada da ANP, fazemos uma convocação no sentido 
de que mobilizemos todas as nossas forças para os 
novos desafios que se apresentam. 

A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vim hoje falar de um problema sério que 
muitas mulheres precisam enfrentar para sobreviver: 
o câncer de mama. De acordo com a pesquisa mais 
recente feita pelo DATASUS, em 2005, 10.270 mulhe-
res brasileiras foram vítimas de óbito por câncer de 
mama, dessas, quarenta e quatro eram de Manaus e 
quarenta e oito do Estado do Amazonas.

É um número difícil de identificar. Por exemplo, 
no Amazonas, a princípio, o número parece ser baixo, 
mas, na verdade, o que se tem é pouco controle des-
ses números. É um Estado grande, de logística compli-
cada, onde não existem mamógrafos no interior, nem 
atendimento voltado para isso. Ou seja, o número que 
temos hoje espanta, mas ele ainda está muito aquém 
do que deve ser a realidade do nosso País.

O câncer de mama é o segundo tipo mais fre-
qüente no mundo. No Brasil, a cada ano, cerca de 
22% dos novos casos de câncer em mulheres são de 
mama. Só para o ano de 2008, o Instituto Nacional de 
Câncer – INCA estimou 49,4 mil novos casos, com um 
risco estimado de cinqüenta e um para cada 100 mil 
mulheres. Os 3 Estados que mais têm incidência da 
doença são: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São 
Paulo. No Amazonas, a estimativa para o ano de 2008 
foi de 14,4 casos para cada 100 mil mulheres.

Este ano a luta contra a prevenção do câncer de 
mama obteve uma importante conquista. No dia 29 de 
abril, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
a Lei nº 11.664, de 2008 de autoria do Deputado Enio 
Bacci, que garante o exame de mamografia feito pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS a partir dos 40 anos e 
não mais a partir dos 50 anos de idade. Essa medida é 
um grande avanço, considerando que o câncer, quando 
identificado no início, tem chances de cura de 95%. 

E, apesar do auto-exame ser muito importante, 
segundo os médicos, a mamografia é o melhor mé-
todo de identificar o câncer, pois só ela é capaz de 
identificar os tumores menores. Visitas periódicas ao 
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médico e a realização da mamografia anual, sempre 
que solicitada, são importantíssimas para o diagnós-
tico precoce, o grande aliado da mulher na luta contra 
o câncer de mama.

Mas ainda é preciso fazer muito mais. Temos que 
lutar para envolver toda a sociedade na conquista de 
mudanças efetivas em políticas públicas em relação à 
saúde da mama. O Projeto de Lei nº 2.784, de 2008, de 
minha autoria, que tramita nesta Casa, prevê a altera-
ção da Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora 
da mama pela rede de unidades integrantes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento de câncer”. A intenção é 
possibilitar a reconstrução da mama no mesmo tempo 
cirúrgico da mastectomia, levando em consideração as 
condições técnicas e de saúde da paciente.

O projeto atua na elevação da auto-estima da 
mulher. Atualmente, o SUS já é obrigado a fazer a 
reparação mamária no caso de mastectomia, mas 
ninguém sabe quando esta mulher vai ter a reposição 
dessa mama. Pode demorar 5, 10, 15 anos. Muitas 
mulheres morrem vítimas do câncer de mama, porque 
elas não querem viver sem a mama. Elas têm medo 
da discriminação, de viver com a auto-estima baixa, 
da rejeição do parceiro e mais uma série de outros 
medos que surgem na cabeça dessa mulher que está 
passando por um processo tão doloroso que é o cân-
cer de mama.

A aparência física estimula, inclusive, a recu-
peração, uma vez que já é sobejamente conhecida a 
relação entre o estado de espírito e a superação de 
enfermidades, especialmente sobre o câncer.

Além desses benefícios, o projeto também trará 
benefícios para o Governo, que irá economizar recur-
sos. Como a cirurgia reparadora já é obrigatória, será 
mais barato para o Governo se ele fizer só uma cirur-
gia ao invés de duas.

As políticas públicas são importantes, mas ou-
tra aliada essencial é a informação. Alguns estudos 
apontam a falta de informação como um dos principais 
agravantes para a mortalidade por câncer de mama. 
As mulheres desse País precisam saber tudo sobre 
o câncer de mama. Segundo pesquisa realizada pelo 
DATASUS, 51% das mulheres não sabem que existem 
diferentes tipos de câncer de mama. Do restante, 40% 
não sabem explicar as diferenças. Existem pelo me-
nos 37 tipos de câncer de mama, com características 
e chances de cura diferentes.

Por isso, peço a todos, Sras. e Srs. Deputados, 
que sejamos sensíveis a essa causa. Vamos fazer parte 
dessa luta para prevenir o câncer de mama.

Sr. Presidente, solicito que esse discurso seja di-
vulgado pelo programa A Voz do Brasil e pelos demais 
órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados.

Muito obrigada.
O SR. FELIPE BORNIER (PHS-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, de janeiro deste ano até o final do mês pas-
sado, apenas na cidade do Rio de Janeiro já haviam 
sido notificados mais de 250 mil casos de dengue.

Como parte de tão lamentável estatística, houve 
181 óbitos confirmados como causados pela dengue 
e mais 143 casos ainda sob investigação acerca da 
causa mortis.

Contudo, considerando-se que as vítimas de ta-
manha epidemia são, em sua maioria, crianças, por-
tanto, os cidadãos mais frágeis, a par da população 
idosa, era de se esperar que fossem adotadas medi-
das eficazes de combate à doença. Mas não foi isso 
o que aconteceu. 

Em lugar do traçar de um plano de combate à 
repetição da epidemia no próximo verão, tem se assis-
tido à lamentável e infrutífera troca de acusações entre 
autoridades federais, estaduais e municipais.

Por evidente, essa postura não traz nada de po-
sitivo para a solução do problema da dengue no Rio 
de Janeiro.

Encontramo-nos às vésperas de mais um verão 
e, em diversos bairros cariocas, o índice de infestação 
pelo mosquito transmissor da dengue já ultrapassa 
em mais de 10 vezes o nível tolerável, recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde – OMS. As áreas 
mais críticas são Jacaré, Complexo do Alemão, Ilha 
do Governador, Abolição, Água Santa, Coelho Neto, 
Brás de Pina e Cascadura.

Sras. e Srs. Deputados, infelizmente não existe 
nenhum planejamento detalhado de combate à den-
gue. Embora, há poucos dias, o Governo do Estado 
tenha anunciado a formação de mil bombeiros em 
curso de agentes contra a dengue, não há como não 
reconhecer em tal medida um caráter apenas paliativo, 
se compararmos o quantitativo de pessoal formado e 
a população de todo o Estado.

Nesse contexto, o Governo Federal lançou uma 
campanha publicitária, ao tempo em que a Prefeitura 
do Rio de Janeiro ainda engatinha na promoção das 
esperadas ações de combate à doença.

Isso é muito pouco, ou nada, se considerarmos 
que o combate à dengue não pode se resumir ao anún-
cio da campanha diante das câmeras, nem à inflamada 
declaração de frases de efeito; afinal, perdoem-me a 
ironia, o mosquito transmissor não lê jornal, não ouve 
rádio, nem assiste televisão.
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Não há como continuar tolerando a irresponsabi-
lidade. Temos todos de trabalhar para evitar que mais 
cidadãos sejam vitimados por uma doença que já havia 
sido controlada, mesmo erradicada.

Os enormes prejuízos por ela provocados são 
notórios: despesas com tratamento, hospitalização e 
controle dos vetores, ausência ao trabalho, decrés-
cimo no fluxo turístico. Eis alguns dos resultados do 
descontrole que levou à multiplicação de casos de 
dengue.

É importante lembrar que o ressurgimento da den-
gue alcança escala global, tendo em vista as seguintes 
principais causas: ausência de medidas de controle dos 
vetores nos países endêmicos; aumento da população 
humana atrelado a grandes mudanças demográficas; 
expansão desordenada do ambiente urbano e infra-
estrutura sanitária deficiente; favorecimento da disper-
são de agentes infecciosos devido ao crescimento do 
intercâmbio comercial entre os países.

Trata-se de características inerentes ao desen-
volvimento tecnológico, social e econômico por que 
passa o mundo – e isso não podemos negar. Todavia, 
não podemos buscar esteio para a leniência das au-
toridades públicas brasileiras, sobretudo as do nível 
municipal carioca, no combate à dengue e seus la-
mentáveis efeitos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-

RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje Brasília recebe 
os participantes da V Marcha Nacional da Classe 
Trabalhadora. Ocupo esta tribuna para fazer minha 
saudação aos milhares de brasileiros que vêm à 
nossa Capital defender o desenvolvimento com va-
lorização do trabalho.

Esse não é um tema alheio aos debates desta 
Casa. É um tema central que perpassa todas as áreas 
e segmentos. Saúdo a iniciativa das Centrais Sindicais, 
que trazem ao debate reivindicações históricas, como 
a redução da jornada de trabalho e também a ratifica-
ção da Convenção 158 da OIT.

Saúdo em especial os professores que partici-
pam da Marcha, que enfrentam um ataque de alguns 
Governadores, em particular da Governadora do meu 
Estado, Yeda Crusius, a uma conquista histórica da 
educação, que é o Piso Salarial Nacional.

Já tive oportunidade de destacar esse tema nesta 
tribuna, mas nunca é demais lembrar que, apesar do 
aparente consenso sobre a importância de se investir 
na educação das nossas crianças e dos nossos jovens, 
a disposição desses Governadores de questionarem, 
por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, 

a lei aprovada no Congresso Nacional mostra que para 
determinados setores a educação continua sendo um 
tema secundário. 

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar também 
minha solidariedade às famílias dos trabalhadores que 
vinham do Maranhão e sofreram um grave acidente 
nesta segunda-feira.

Um ônibus que trazia militantes da CUT e da 
CTB para a Marcha tombou na altura do Km 641 da 
BR-222. Nesse acidente 2 militantes faleceram e pelo 
menos 11 ficaram feridos.

Em meu nome e em nome desta Casa, manifesto 
minha solidariedade às famílias desses trabalhadores, 
que deixaram suas casas para defender os interesses 
de milhões de brasileiros.

Muito obrigada.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a criação da União de Nações Sul-
Americanas – UNASUL é de imensa importância para 
os países que compõem a América do Sul. Esse orga-
nismo internacional vai ter, a meu ver, maior expres-
são e significado do que a Organização dos Estados 
Americanos – OEA, dominada pelos interesses dos 
Estados Unidos. 

Com o bloco econômico do MERCOSUL, o blo-
co político da UNASUL vai permitir que os países da 
América do Sul se fortaleçam politicamente em âmbito 
mundial e, com isso. fazer frente a outros blocos políti-
cos e econômicos poderosos, como a União Européia, 
o NAFTA, e a CEI, este último integrado pela pelos 
países que formavam a União Soviética.

Sr. Presidente, com a formação da UNASUL, 
os Governos e povos latino-americanos vão ter maior 
poder de barganha, tanto no que se refere à equação 
das divergências internacionais quanto no que con-
cerne às modificações nas relações entre os países 
que controlam a economia mundial, os emergentes e 
os pobres.

Com o fim de um mundo bipolar, que tinha como 
atores principais a União Soviética e os Estados Uni-
dos, a comunidade internacional ficou praticamente à 
mercê das determinações e dos interesses dos países 
da Europa Ocidental, do Japão e dos Estados Unidos, 
responsáveis por mais da metade do PIB mundial.

Por seu turno, os países emergentes e os pobres, 
muito endividados, passaram a seguir as receitas do 
Fundo Monetário Internacional – FMI, o que levou 
muitos deles a decretar moratória para suas dívidas, 
quando não se consideraram falidos.

A partir de 1989, com a derrubada do Muro de Ber-
lim e o fim do socialismo real, os países, notadamente 
os emergentes, passaram a buscar soluções que equili-
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brassem suas respectivas economias e combatessem a 
inflação que durante décadas prejudicou sensivelmente 
o seu desenvolvimento econômico e social.

A criação da UNASUL, portanto, vai ao encon-
tro dos propósitos das nações sul-americanas, isto é, 
ter mais poder político em um mundo globalizado, o 
que não cabe somente mais o G-7 ou G-8. O Brasil, 
por exemplo, teve um PIB de US$1,3 trilhão no ano 
de 2007, o que o colocou em oitavo lugar no ranking 
mundial. Por isso, é inadmissível que o nosso País não 
integre, de forma permanente, fóruns como o Conse-
lho de Segurança da ONU e o próprio G-7, que deve 
incluir ainda a Índia, a China, a Rússia e a África do 
Sul, entre outros países.

Sr. Presidente, a Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 
vai analisar nos próximos dias matéria concernente 
à criação da UNASUL. A aprovação da proposta vai 
consolidar o bloco e, por conseguinte, evitar conflitos 
comerciais e diplomáticos, como o que está ocorrendo 
entre o Brasil e o Equador, cujo Governo recorreu à 
Câmara de Comércio Internacional, em Paris, com a 
finalidade de questionar uma dívida de US$462 milhões 
decorrente de empréstimo tomado ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social.

Se a UNASUL já estivesse funcionando, certa-
mente conflitos como esses seriam imediatamente 
contornados, e não precisaríamos enfrentar essa si-
tuação de constrangimento entre 2 países que sempre 
se deram bem e se identificaram.

A UNASUL vai ter vocação para a diplomacia, 
para o diálogo, e vai prevenir que desentendimentos, 
como o caso Brasil/Equador, aconteçam na América 
do Sul. Além do mais, vai unir o MERCOSUL à Comu-
nidade Andina. Realizada essa união, completar-se-á 
o sonho de Simon Bolívar, que sempre lutou por uma 
América do Sul forte e unida, a fim de defender seus 
interesses e preservar sua integridade.

O Tratado da UNASUL vai permitir que os Chefes 
de Estados se reunam e discutam questões como a 
crise Brasil/Equador. Contenciosos dessa natureza e 
a defesa dos interesses dos povos latino-americanos 
têm de ser discutidos e debatidos em fórum localizado 
na América do Sul e não em Paris, como está a ocorrer 
por causa do Equador.

Países emergentes como o Brasil, que também 
é influente, não podem ficar à mercê de decisões de 
fóruns distantes, que não conhecem nossa realidade 
e dificuldades. 

Por isso, conclamo meus colegas Parlamenta-
res a apoiarem a iniciativa da Comissão de Relações 
Exteriores, que quer avançar no propósito da criação 
da UNASUL.

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente, 
para dizer tenho andado muito pelo interior da Bahia, 
e me chamou a atenção o interesse dos idosos, dos 
aposentados e dos pensionistas quanto a seus ga-
nhos. De acordo com eles, a cada ano, os benefícios, 
aposentadorias e pensões têm seus valores reduzidos, 
com sistemático prejuízo em seu poder de compra. 
Argumentam – e como razão – que a correção anual 
dos benefícios não passa de 5%, enquanto o reajuste 
do salário mínimo chega, em média, a 12%.

Pessoas simples, do povo – que ganham pou-
co e que trabalharam por mais de 3 décadas – estão 
alerta quanto às ações do Governo Federal no que 
concerne aos benefícios previdenciários. Na cidade 
de Santa Bárbara, fui abordado por um senhor que 
me disse que se aposentou com 4 salários mínimos e 
que hoje seus proventos são equivalentes a 2. Houve 
uma redução e 50%, e hoje ele tem dificuldades até 
para comprar remédios. 

Esses casos se repetem em todo o Brasil. Pro-
jeto de autoria do Senador Paulo Paim corrige esse 
problema, mas até hoje o político gaúcho não conse-
guiu superar obstáculos dentro do próprio Congresso 
Nacional para a aprovação da proposta e, afinal, vê-la 
sancionada pelo Presidente da República. 

A Previdência Social sempre foi alvo daqueles 
que, no Governo, se utilizam de seus recursos para 
investir em outros setores que não o previdenciário. 
O Governo e sua base aliada no Legislativo relutam 
em resgatar essa dívida social que o Brasil tem com 
os pensionistas e os aposentados. Aliás, o Presiden-
te Lula já anunciou que vetará a correção dos valores 
das pensões e aposentadorias com base nos índice 
de reajuste do salário mínimo, decisão que, para mim, 
manchará a biografia de S.Exa. 

A realidade, nua e crua, é que pessoas idosas e 
que trabalharam a vida inteira se encontram em situ-
ação nada confortável e, eu diria, até humilhante. Sei 
desses fatos não porque os tenha visto na televisão, 
mas porque, em várias cidadezinhas do interior da 
Bahia, muitas pessoas me abordaram e questionaram 
o cruel processo de desvalorização monetária de seus 
benefícios previdenciários.

A propósito, Sr. Presidente, já elaborei projeto 
sobre o reajuste dos benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social. Em seu art. 1º, a proposição diz 
que “os benefícios mantidos pelo Regime Geral terão 
seus valores reajustados anualmente pela variação 
da inflação acrescidos do ganho real percentual do 
Produto Interno Bruto (PIB)”.

Ressalto que, de acordo com a Constituição Fe-
deral, é assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preserva-lhes, em caráter permanente, o valor 
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real, conforme critérios definidos em lei. Assim, o ob-
jetivo do meu projeto é definir os critérios de reajuste, 
de forma a recompor o poder aquisitivo dos benefícios 
e assegurar a função social das aposentadorias e das 
pensões, ao trazer melhores de condições de vida por 
meio da elevação dos rendimentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as ren-
das dos aposentados são de muita importância para 
a economia brasileira. Esse dinheiro gira e cria empre-
gos. Além disso, essas pessoas, que trabalharam por 
décadas, sustentam filhos, netos, e, por isso, se trans-
formam em chefes de famílias quase eternos, porque, 
invariavelmente, seus parentes são desempregados 
ou ganham muito pouco.

Considero a deterioração dos benefícios previden-
ciários uma violência sem tamanho, desumana, o que 
tem levado muitos desses cidadãos a adoecer, porque 
entram num processo de desespero e desesperança, 
pois percebem que sofrem injustiças num momento 
delicado da vida, a terceira idade. 

Estudos econômicos mostram os efeitos do au-
mento do salário mínimo sobre os gastos do INSS. O 
impacto sobre o déficit da Previdência Social depen-
derá do comportamento da arrecadação. A decisão 
acerca dos reajustes dos benefícios deverá ser po-
lítica, mas não poderá deixar de levar em conta os 
efeitos considerados para economia nacional. Bons 
efeitos, por sinal.

Proponho que anualmente os valores dos be-
nefícios recebam não somente a inflação, mas uma 
porcentagem referente ao valor do crescimento real 
do PIB. Ao crescer o PIB, crescem os empregos e a 
atividade econômica, o que implica maior nível de im-
postos e contribuições, o que garante os necessários 
recursos para o financiamento da Previdência. Ade-
mais, ao vincular os ganhos ao crescimento do PIB, 
protege-se as finanças públicas de arcar com ônus 
maiores em períodos adversos.

Sr. Presidente, a Previdência Social não está na 
iminência de falir, nem tem saldo negativo, como in-
formam, sistematicamente, os grandes conglomerados 
de comunicação social. A Previdência é rica. Aconte-
ce apenas que seu dinheiro é direcionado para cobrir 
buracos em outros setores. Todos Governos têm feito 
isso. Mas está na hora de parar com essa prática e 
melhorar a vida desses brasileiros que trabalharam 
por décadas.

Solicito que este discurso seja veiculado no Pro-
grama A Voz do Brasil e nos órgãos de comunicação 
desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/

PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministério da Saúde 
divulgou, há poucos dias, mapeamento a respeito dos 
riscos de incidência da dengue no período do verão 
que se aproxima, quando o calor e as chuvas fazem 
aumentar as possibilidades de proliferação do mosquito 
transmissor da doença.

Os indicadores do referido estudo mostram que 
mais de 33 milhões de brasileiros vivem em áreas 
consideradas em situação de alerta ou de risco, quan-
titativo superior ao registrado no verão passado, quan-
do se registrou grande número de casos de dengue, 
inclusive com muitas ocorrências de morte em razão 
da modalidade mais grave da doença, a dengue he-
morrágica.

O Ministério da Saúde, Sr. Presidente, considera 
áreas de risco as que apresentam focos de larva do 
vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, em pelo 
menos 4% dos imóveis analisados. Quando o regis-
tro fica entre 1% e 3,9%, a situação é tida como de 
alerta, considerando-se satisfatório o quadro somente 
quando a presença de larva do mosquito não atinge 
1% dos imóveis pesquisados. Pelos levantamentos, 
existem 71 cidades brasileiras, entre elas 14 Capitais, 
em situação de alerta, e 5 Municípios na condição de 
maior risco.

Não há dúvidas de que os órgãos responsáveis 
pela saúde pública, nos diferentes níveis da admi-
nistração, encontram-se mais bem preparados para 
enfrentar o problema, em comparação com períodos 
anteriores, até mesmo em razão de experiências e 
de conhecimentos técnicos adquiridos. Mas é preciso 
que haja um trabalho permanente de fiscalização, de 
forma ostensiva, organizada e de acordo com efeti-
vo planejamento, pelas Prefeituras Municipais, com 
a participação de entidades e associações comuni-
tárias, visando combater vigorosamente os focos do 
mosquito da dengue.

A prevenção é o remédio efetivamente eficaz, 
porque sem ela a tendência é de proliferação em lar-
ga escala do Aedes aegypti, o que torna praticamente 
impossível conter o alastramento da doença, com mui-
to sofrimento para a população e também com sérias 
conseqüências para os cofres públicos, em face dos 
custos de atendimento, medicação e internação, além 
dos riscos de perdas humanas.

Sr. Presidente, das áreas sob condição de alerta 
fazem parte Capitais importantes, com grande densi-
dade populacional e a presença de turistas nacionais 
e estrangeiros, como Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, 
Recife, Maceió, Aracaju e Natal. Enfatizo novamente: é 
fundamental que haja um trabalho conjunto, sob a co-
ordenação do Ministério da Saúde, com a participação 
das respectivas Secretarias Estaduais e Municipais, a 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55809 

fim de que não tenhamos a repetição da verdadeira 
tragédia do início de 2008 e de anos anteriores.

O Governo Federal adota providências impor-
tantes, como a constituição de grupos de militares 
das Forças Armadas para atuarem nos Municípios em 
áreas com índices insatisfatórios dos focos do mos-
quito, exercendo funções típicas de combate direto, 
não apenas de mata-mosquitos, mas principalmente 
como agentes de educação e mobilização, atividades 
para as quais estão recebendo o devido treinamento. 
A presença dos militares é essencial, porque muitas 
vezes a verificação e eliminação dos focos do mosqui-
to encontra resistências em determinados imóveis, em 
que moradores, por falta de orientação adequada e de 
conscientização, insistem em manter recipientes que 
acumulam água, não permitindo a adoção das medi-
das indispensáveis.

Faço, portanto, uma conclamação aos Prefeitos 
Municipais, principalmente àqueles de localidades 
com maiores riscos de incidência da dengue, para que 
realizem e conduzam com antecedência essa ampla 
mobilização em suas comunidades, no sentido de que, 
sob a forma de verdadeiro mutirão, consigamos pratica-
mente erradicar esse mal que ainda mantém trajetória 
crescente em nosso País, com séria ameaça de fugir 
ao controle, mas que poderá perfeitamente ser evita-
do caso os Poderes Públicos e a sociedade se unirem 
nas ações preventivas a ser adotadas.

O combate à dengue é um problema de toda a po-
pulação e cabe a ela participar ativamente não apenas 
cobrando e exigindo providências das autoridades sani-
tárias municipais, estaduais e federais, como também, 
e principalmente, tomando atitudes e adotando ações 
que realmente contribuam para a adequada remoção 
de lixo e a não acumulação de águas, focos propícios 
à proliferação do mosquito e da doença.

O verão brasileiro, fonte de alegrias, descontração, 
férias escolares e de divisas com o turismo nacional 
e internacional, não pode ser motivo de sofrimento, 
preocupações e afastamento de visitantes, em decor-
rência de problemas tão sérios quanto os provocados 
pela dengue, perfeitamente evitáveis desde que com-
batida a sua causa – o mosquito Aedes aegypti – com 
absoluta tenacidade e eficiência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, acabo de receber comunicação oficial de que o 
Estado do Ceará participará, em 18 e 19 de dezembro 
próximo, da 10ª Rodada de Licitação de Blocos Explo-
ratórios a ser efetuada pela ANP – Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

Segundo o documento, o Brasil já está no patamar 
da auto-suficiência em suas 29 bacias sedimentares 
com potencial para petróleo e gás natural. Mas a rea-
lização de rodadas com a abrangência de blocos em 
bacias interioranas abre perspectiva do aparecimento 
de novos pólos econômicos no País. 

A 10ª Rodada de Licitações será realizada no 
Rio de Janeiro. Com o Rio Grande do Norte, o Ceará 
integra a Bacia de Potiguar, na qual são considerados 
os Municípios Alto Santo, Limoeiro do Norte e Tabu-
leiro do Norte. Tecnicamente considerada madura, a 
bacia conta com inúmeras acumulações rasas, na sua 
parte emersa, as quais contribuem com cerca de dois 
terços da produção. 

O que importa agora é a mobilização de investi-
dores para intensificar as atividades de exploração e 
da produção de hidrocarbonetos em áreas estratégicas 
para o fornecimento da energia necessária ao desen-
volvimento do Estado do Ceará.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, faço 
referência nesta tribuna ao Programa Remédio Fácil, 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Manaus. É 
que agora mesmo a Prefeitura acaba de aumentar em 
92% o numero de medicamentos distribuídos.

Nos últimos 3 anos, Sr. Presidente, a Prefeitura de 
Manaus dobrou o volume de medicamentos distribuídos 
à população através do Programa Remédio Fácil.

Para se ter idéia do que falo, basta dizer que, em 
2005, foram distribuídas 63,6 milhões de unidades far-
macotécnicas – comprimidos, bisnagas ou frascos -, 
enquanto em 2008 foram entregues, mediante a apre-
sentação da receita, mais de 122,8 milhões de unida-
des, o que corresponde a 92% de aumento.

Criado em 2006, o Remédio Fácil distribuiu em 
2007 mais de 113 milhões de unidades de medicamen-
tos, atendendo aproximadamente a 265 mil receituários 
do Sistema Único de Saúde. Este ano, o número de 
medicamentos já ultrapassou a casa dos 122 milhões 
e o de receituários aproximou-se dos 270 milhões, de 
janeiro a setembro.

A cada ano, o acesso da população aos medica-
mentos considerados essenciais aumenta, o que tem 
evitado, entre outras coisas, possíveis interrupções 
no tratamento dos usuários por falta de recursos fi-
nanceiros.

A Prefeitura de Manaus quer que o usuário saia 
da Unidade Básica de Saúde com o remédio na mão, 
bastando para isso que apresente a receita médica.

Atualmente, Sr. Presidente, entre os 62 itens dis-
ponibilizados, estão medicamentos para tratamento de 
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doenças como hipertensão, diabetes, infecções, ane-
mia, inflamações, acidez gástrica e verminoses, além 
dos anticoncepcionais e preservativos destinados ao 
planejamento familiar.

Tais medicamentos podem ser adquiridos nos 
mais de 230 estabelecimentos de saúde, como po-
liclínicas, unidades básicas de saúde, serviços de 
pronto atendimento, maternidade e unidades de saúde 
da família da rede municipal do SUS. Um hipertenso, 
usuário do SUS, que necessite, por exemplo, de 90 
comprimidos ao mês de Captopril de 25mg e 30 com-
primidos de Hidroclorotiazida também de 25mg gas-
taria R$4,80 para adquirir os referidos medicamentos 
na Farmácia Popular do Brasil, do Governo Federal, 
e R$48,00 em uma farmácia particular, o que repre-
senta um impacto de 12,63% no orçamento de quem 
recebe salário mínimo.

Sras. e Srs. Parlamentares, a Política Nacional 
de Medicamentos prevê a distribuição de remédios 
essenciais, isto é, aqueles que são utilizados para 
tratamento das principais doenças que acometem a 
população brasileira.

Essa relação, com 34 medicamentos estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, lá em Manaus foi cuidadosa-
mente avaliada por uma equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde e ampliada para 58 itens. Hoje, 
a relação regionalizada contempla 62 apresentações 
diferentes, e há estudos em andamento para que no 
início de 2009 esse número atinja 70 itens.

Com tudo isso referenciado neste pronunciamen-
to, Sras. e Srs. Deputados, o êxito nas ações empreen-
didas em Manaus não passou despercebido no âmbito 
nacional. O Conselho Federal de Farmácia concedeu 
– e não poderia ter feito diferente – ao Prefeito Serafim 
Corrêa a Comenda do Mérito Farmacêutico, pelo con-
junto das ações que viabilizaram a implementação da 
assistência farmacêutica e a implantação do Programa 
Remédio Fácil, além da valorização do profissional far-
macêutico, com a criação da estrutura organizacional 
para a assistência farmacêutica e apoio ao diagnóstico 
da Secretaria de Saúde do Município.

Feito este registro, Sr. Presidente, quero para-
benizar o Prefeito Serafim Corrêa pela comenda de 
recebeu do Conselho Federal de Farmácias. A outor-
ga é um claro reconhecimento do excelente trabalho 
desenvolvido pela Prefeitura de Manaus na área de 
saúde, com a implantação, entre outras coisas, do 
Programa Remédio Fácil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da 

Câmara dos Deputados registrar o início às celebra-
ções dos 75 anos da presença em Goiás e no Brasil 
dos padres agostinianos da Província espanhola de 
Castela. São sete décadas e meia de trabalho no 
campo religioso, social, educacional e cultural que 
serão comemoradas em Goiás até domingo com en-
contros, homenagens e missas em Goiânia, Jataí e 
Santa Helena de Goiás. 

As duas cidades do sudoeste goiano – Jataí e 
Santa Helena de Goiás – foram a porta de entrada em 
Goiás dos religiosos da Ordem de Santo Agostinho. 
Após desembarcar no porto de Santos, São Paulo, em 
1933, um grupo de padres da Província de Castela veio 
para Goiás, trazendo a doutrina e os princípios do estilo 
de vida religiosa fundado por Santo Agostinho. 

Em Goiás, os agostinianos construíram igrejas 
nas cidades e na zona rural, instalaram escolas e 
iniciaram uma grande obra social e educacional. Em 
1954, os padres vieram para a Capital, Goiânia, onde 
fundaram a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. As 
primeiras missas, conforme lembra o padre César 
Rodriguez Martinez, de 81 anos, foram celebradas na 
capela da Santa Casa de Misericórdia, que funcionava 
no Centro da cidade.

Em 1955, a sede da paróquia foi transferida para 
uma casa alugada na Rua 55 e, depois, para a Rua 
59, onde funcionou até 1974, quando foi inaugurada 
a igreja da Praça do Avião. 

O padre Martinez afirma que o trabalho religio-
so é apenas uma parte da obra dos agostinianos. A 
educação é outro ponto forte da presença da congre-
gação no Brasil e em Goiás. Em Goiânia, os padres 
mantêm desde 1964 o Colégio Agostiniano. A escola 
conta com duas grandes unidades no Setor Aeroporto, 
onde estudam 1,6 mil alunos.

Quero aqui dar o meu testemunho da grande-
za do trabalho na área educacional realizado pelos 
seguidores de Santo Agostinho. Confiei a educação 
básica dos meus 5 filhos aos educadores do Colégio 
Agostiniano e acertei na decisão, uma vez que rece-
beram um ensino pedagógico de extrema qualidade, 
pautado, sobretudo, pela visão cristã e humanista da 
congregação agostiniana. Hoje, meus filhos, todos já 
formados ou em fase de conclusão de cursos univer-
sitários, colhem os benefícios da boa formação na 
primeira e segunda fases de seus estudos.

Ao concluir, manifesto o meu respeito e a minha 
admiração pelo trabalho dos padres agostinianos em 
Goiás e no Brasil. Os 75 anos de presença da Ordem 
de Santo Agostinho constituem-se, sem dúvida alguma, 
num importante marco da vida social, cultural, educativa 
e religiosa do País. Os padres agostinianos merecem 
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a nossa homenagem e o nosso reconhecimento pela 
grande contribuição ao desenvolvimento do Brasil. 

Envio da tribuna da Câmara dos Deputados, 
portanto, os meus cumprimentos a toda comunidade 
agostiniana brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no Brasil, o século XX foi de importância 
capital para o efetivo estabelecimento da profissão 
de jornalista.

Em 1938, ocorreu sua primeira regulamentação; 
em 1947, fundou-se o primeiro curso de jornalismo; e 
em 1969, deu-se o reconhecimento legal da necessi-
dade de formação superior, exigência aperfeiçoada 
pela legislação adotada em 1979.

Todas essas iniciativas, enfronhadas em sepa-
rar o joio do trigo, tanto profissionalizaram, digamos 
assim, o desempenho da atividade quanto valoriza-
ram o atendimento do legítimo interesse público, que 
é sempre plural.

Nos últimos tempos, a aceleração dos tempos 
provocada pela superveniência de modernas e diver-
sas tecnologias tem emprestado caráter cada vez mais 
dinâmico à atuação de jornalistas, aumentando-lhes 
proporcionalmente a responsabilidade na dissemina-
ção das informações.

Contudo, uma grande lacuna ainda resta, con-
siderando que, há pelo menos meio século, se busca 
a criação de uma entidade fiscalizadora do exercício 
da profissão.

Desse modo, a criação de um Conselho Federal 
de Jornalismo, a exemplo do que já existe em relação 
a outras atividades laborais, não pode mais ser adiada, 
sob pena de fragilização das garantias alcançadas em 
termos legais, bem como de favorecimento involuntário 
da leviandade no exercício profissional.

A personificação de um Conselho Federal permi-
tirá a fixação de atribuições profissionais em face do 
currículo de graduação adotado, levando a uma atua-
lização periódica e a uma adequação ao mercado de 
trabalho, sem mencionar a indireta intermediação na 
geração de novos postos, uma vez que resoluções ad-
ministrativas por ele adotadas, com força de lei, podem 
determinar atividades para as quais é imprescindível 
o concurso de jornalistas profissionais.

Há pouco mais de 60 anos da criação do primeiro 
curso de Jornalismo no País, não há mais que esperar. 
O desenvolvimento profissional, por meio da ampliação 
de atribuições e da cobrança de responsabilidades, 
passa necessariamente pela criação do Conselho Fe-
deral de Jornalismo, alternativa que assegurará o futuro 

de todos os profissionais da área, sejam os veteranos, 
sejam os que para ela agora voltam os olhos.

Por tudo isso, e de acordo com meu firme pro-
pósito de contribuir com a sociedade brasileira, é que 
apresentei o Projeto de Lei nº 3.981, de 2008, que 
exatamente “dispõe sobre a criação do Conselho Fe-
deral e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, so-
bre o exercício da profissão de jornalista e dá outras 
providências”.

Entendendo ser imperativo instituir mecanismo 
conciliador entre a liberdade de expressão e a ética 
profissional, defendo que a melhor maneira de subme-
ter uma atividade profissional aos ditames éticos, res-
guardados os sagrados direitos de livre pensamento e 
expressão, consiste em atribuir a judicatura profissional 
a órgão da própria classe, a mais interessada em zelar 
pelo respeito às prerrogativas inerentes ao ofício.

Por isso, conto com o apoio dos nobres pares 
quando da apreciação da matéria nesta Casa, de ma-
neira que os interesses primeiros dos profissionais do 
jornalismo sejam garantidos e fiscalizados por órgão 
apropriado, o que repercutirá em melhor prestação de 
serviços a toda a sociedade brasileira.

Feito este primeiro registro, Sr. Presidente, desejo 
registrar, com muita satisfação, os 18 anos de vigência 
do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por 
representar verdadeiro marco legal. 

Uma das mais expressivas contribuições que po-
demos perceber em seu conjunto normativo reside em 
conferir diferenciado tratamento às relações de consu-
mo. E diferenciação com plena ressonância no texto 
constitucional, que, com muita justiça, buscou proteger 
o interesse do consumidor diante de uma inegável vul-
nerabilidade nas relações jurídicas estabelecidas com 
comerciantes ou fornecedores.

No enfrentamento de possíveis vulnerabilidades 
verificadas em relações de consumo e com permanente 
foco numa previsão normativa moderna, o CDC conju-
gou a defesa do consumidor com um cenário econô-
mico alicerçado nas leis de mercado e na livre concor-
rência. Nessa incansável procura pela harmonização, 
muitos desafios surgiram e, felizmente, foram supera-
dos. Contudo, ainda que consideremos os inúmeros 
avanços obtidos na proteção do consumidor – tantas 
vezes atingido ou mesmo ameaçado por abusos do 
poder econômico -, não devemos deixar de ressaltar 
o longo caminho a ser percorrido para que direitos se-
jam reafirmados de forma categórica nas quotidianas 
relações de consumo.

Nobres Parlamentares, nessa reafirmação de di-
reitos, muitas instituições têm atuado de forma exemplar. 
Destacar o trabalho do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, dos 
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PROCONs, das delegacias, dos órgãos da Justiça e 
do Poder Legislativo – como a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados, da qual tenho 
o imenso orgulho de fazer parte – muito simboliza.

No âmbito da Comissão de Defesa do Consu-
midor, temas de extrema relevância são debatidos, 
como o impacto do mundo tecnológico no dia-a-dia do 
consumidor. As novas tecnologias, na realidade para-
doxal que revelam, trazem a tão desejada moderni-
dade; entretanto, com força análoga, apresentam-nos 
inovadores desafios. No comércio eletrônico, na TV a 
cabo, nos serviços de telefonia móvel, enfim, nos mais 
diversos segmentos, o direito do consumidor sofre 
grandes reflexos.

Como não lembrar os elevados índices de recla-
mação referentes à clonagem de linhas telefônicas, ao 
envio tardio de faturas, às dificuldades no cancelamento 
de serviços, às freqüentes interrupções de sinais na 
Internet, ao descontentamento de usuários de TV a 
cabo com o alto valor cobrado? 

No setor financeiro ou mesmo na atuação de 
empresas de planos de saúde as reclamações tam-
bém se multiplicam. Indevidas cobranças em cartões 
de crédito, tarifas bancárias elevadas e não acompa-
nhadas de melhoria na prestação de serviços, prazos 
de carência em planos de saúde que inviabilizam a 
utilização e oneram em demasia o consumidor são 
apenas alguns aspectos de lesões ainda existentes 
nas relações de consumo de norte a sul do País. De 
fato, esses problemas são representativos de um uni-
verso certamente mais amplo de lesões, responsável 
por tornar o trabalho dos órgãos de fiscalização de 
complexidade ainda maior. 

Sras. e Srs. Deputados, celebremos o Código de 
Defesa do Consumidor por tudo que representou no pla-
no normativo e no delineamento de relações jurídicas, 
mas sem deixar de enfatizar que as lesões ao direito 
do consumidor, ao assumirem novas feições, acabam 
por suscitar questionamentos e respostas.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho defender a instituição da língua portugue-
sa como um dos idiomas oficiais da Organização das 
Nações Unidas – ONU. Assim sendo, o português se 
igualará ao inglês, francês, chinês, russo, espanhol e 
árabe, em condição e representatividade, o que forta-
lece os países de língua portuguesa tanto do ponto de 
vista cultural quanto do ponto de vista econômico.

A idéia, surgida em Portugal – proposta feita du-
rante o encontro do Eros Clube Internacional, da Co-
munidade Lusíada, em 2005 -, é hoje defendida pela 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP 

e conta, em especial, com o empenho do Brasil e de 
Portugal. Fundamentos para torná-la realidade não 
faltam, Senhor Presidente. Afinal, a língua portuguesa 
é a quinta língua mais falada no mundo em números 
absolutos e a terceira no mundo ocidental. São cerca 
de 230 milhões de falantes, em 8 países, de vários 
continentes. A título de comparação, o francês, por 
exemplo, possui menos de 80 milhões de falantes e é 
uma das línguas oficiais da ONU. Além disso, há, sem 
dúvida, razões históricas, culturais e econômicas que 
também fundamentam e justificam o pleito.

Em recente reunião da CPLP o Primeiro-Minis-
tro português, José Sócrates, afirmou que “uma nova 
geopolítica está em andamento, em que haverá uma 
divisão maior de poder no mundo. Nossos países têm 
de estar preparados para ocupar esse novo espaço. 
Aquilo que temos de mais comum, a língua, tem de 
ser um ativo para nosso desenvolvimento”. Na ocasião, 
o Ministro da Cultura do Brasil, Juca Ferreira, alertou 
sobre a necessidade de que a comunidade lusófona 
desenvolva uma solidariedade que a torne estratégica 
no mundo e que fortaleça sua presença no momento 
em que se concretizar o reordenamento geopolítico 
que se anuncia.

A língua portuguesa é, sem dúvida, um patrimônio 
comum a 8 países e, por sua presença bem distribuída 
pelo mundo, por seu número de falantes, pelas carac-
terísticas dos países que a têm como idioma oficial, 
possui toda a legitimidade para se credenciar no sen-
tido de tornar-se uma das línguas oficiais da ONU. O 
Brasil, em particular, fortalece essa legitimidade, tendo 
em vista sua dimensão territorial, seu contingente po-
pulacional, sua liderança no MERCOSUL e sua emer-
gência como potência indiscutível do século XXI.

Ciente disso, o Ministro Juca Ferreira assumiu a 
defesa incondicional da proposta e está de parabéns 
por isso. Quero manifestar aqui meus cumprimentos 
ao Ministro, ao tempo em que manifesto, também, 
meu empenho em defesa dessa idéia brilhante, que 
em breve há de se tornar realidade. 

Com o peso de características históricas, cultu-
rais, sociais e, principalmente, das atuais condições 
políticas e econômicas, o Brasil tem feito valer sua voz 
no cenário mundial a cada dia com mais vigor. É o que 
restou provado, recentemente, nas reuniões do G-20, 
tanto em São Paulo, quanto em Washington. Por certo, 
sua participação nesse processo será decisiva.

A ratificação do Acordo Ortográfico de unifica-
ção da língua, já em processo de finalização, criará, 
sem dúvida, as condições políticas para que a CPLP 
formalize o pleito de fazer da nossa língua um idio-
ma universal, com direito a tradução simultânea nas 
assembléias da ONU e presença garantida em todos 
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os escritórios da instituição, espalhados pelo mundo. 
Por enquanto, as diferenças ortográficas existentes no 
português dos diversos países representam um em-
pecilho à consecução dessa proposta. Obviamente há 
outros, sobretudo de natureza política, mas este é o 
primeiro a ser vencido.

O fato de haver uma ortografia comum, que não 
afeta a liberdade de exercício lingüístico em nenhum 
país, mas que regulamenta e unifica a língua escrita 
dos países-membros da comunidade lusófona, cria 
indiscutíveis possibilidades de intercâmbio científico e 
cultural, de difusão da literatura em língua portuguesa, 
de aumento do número de falantes em outras nações 
e de fomento nas relações de comércio internacional. 
Isso, sem sombra de dúvida, fortalece a comunidade e 
elimina parte significativa dos entraves junto à ONU.

Venho, pois, manifestar meu desejo e meu empe-
nho, no que for possível, no sentido de que a ratifica-
ção do Acordo Ortográfico se dê com a maior urgência 
possível e que sua concretização em termos práticos 
se acelere, para que iniciemos, de fato, a defesa vee-
mente da proposta de que a língua portuguesa figure 
entre os idiomas oficiais da Organização das Nações 
Unidas.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna às vésperas do 
fim do prazo estipulado pela Lei Federal nº 11.706, de 
2008, para o recadastramento de armas de fogo no 
País, anunciar publicamente e defender a prorrogação 
do prazo. A Lei foi resultado de um longo e exaustivo 
trabalho desta Casa, da qual participei ativamente, re-
latando 2 medidas provisórias em 2007, a de nº 379 
e a de nº 394, que acabaram não logrando aprovação 
em face da votação da CPMF, pois o Governo optou 
por revogar uma e editar outra, o que levou o Supremo 
Tribunal Federal a suspender a tramitação.

Assim, nesta sessão legislativa de 2008, o Gover-
no publicou a Medida Provisória nº 417 para reabrir os 
prazos para recadastramento. Tive a grata oportunidade 
de contribuir com o Relator desta MP, Deputado Tadeu 
Filippelli – PMDB, que valorizou todo o trabalho que 
produzi nas MPs anteriores, com o auxílio de muitos 
Parlamentares desta Casa, além dos mais diversos 
segmentos da sociedade. O texto final da MP nº 417, 
acabou por absorver grande parte do trabalho que re-
alizamos resultando na Lei Federal nº 11.706. 

Infelizmente, todo o trabalho realizado não teve 
a continuidade desejada, por alegadas dificuldades 
operacionais, mas principalmente pela falta de foco 
com que o recadastramento foi tratado. Basta ver que 
o Governo priorizou a campanha pró-desarmamento 

em detrimento de uma política de conscientização da 
importância do recadastramento e da segurança jurídi-
ca para quem buscasse a regularização de sua arma. 
Foram gastos, segundo dados divulgados, cerca de 
R$6 milhões de reais em uma campanha acanhada, 
que praticamente não encontrou eco. Esperava-se uma 
campanha pró-recadastramento minimamente equiva-
lente àquela desenvolvida pelo Governo no passado 
em favor do desarmamento.

Para não ficar no campo da retórica e das con-
ceituações, é importante avaliar os números do reca-
dastramento visando entender a necessidade da pror-
rogação dos prazos. Pelos dados divulgados, apenas 
107 mil armas foram recadastradas, sendo que destas 
cerca de 55 mil são armas antigas que não tinham 
documentação. As outras, pouco mais de 50 mil, em 
sua maioria, são armas de empresas de segurança. 
Ou seja, a adesão ao recadastramento foi muito baixa. 
Mesmo que haja divergências enormes nas estimativas 
de armas irregulares – fala-se em 15 milhões, mas o 
Governo estimava 10 milhões, hoje reconhece apenas 
5 milhões -, é inegável que o número de pouco mais de 
100 mil armas recadastradas é decepcionante.

Tais números são o resultado da regulamentação 
tardia, da falta de infra-estrutura para atender o cida-
dão, principalmente as poucas delegacias de Polícia 
Federal no País.

Já no caso de registro de arma nova, outro pro-
blema constado é o número insuficiente de instrutores 
para ministrar cursos e provas de tiro. Só para ilustrar 
essa carência, posso citar o caso do Estado de São 
Paulo, que não celebrou convênios com instrutores 
habilitados para a realização dos exames. Apenas 2 
instrutores precisam atender todos os interessados em 
comprar uma arma, o que faz com que o interessado 
em comprar uma arma tenha que aguardar quase um 
ano para registrar uma arma. 

Infelizmente, portanto, a burocracia ainda dificulta 
o recadastramento. Mas tão grave quanto as dificul-
dades operacionais é a desconfiança do cidadão, que 
não percebe nas autoridades um real interesse pelo 
recadastramento, pois o foco da propaganda ainda se 
fixa no desarmamento.

Apelo às autoridades, ao Diretor da Polícia Fe-
deral, o valoroso gaúcho Luiz Fernando Corrêa, e ao 
Ministro da Justiça, também gaúcho, Tarso Genro, para 
que submetam ao Sr. Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva uma proposta de prorrogação do 
prazo para recadastramento de arma; que se estenda 
até o final de 2009.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em come-

moração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
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cia, é fundamental promovermos reflexões sobre a luta 
das pessoas portadoras de deficiência pela garantia 
de seus direitos. Entre tantos direitos das pessoas com 
deficiência desrespeitados abordo inicialmente um, que 
decorre de falha da legislação muito restritiva e da falta 
de sensibilidade das autoridades ao logo do tempo. 

Há poucos dias, a Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias da Câmara dos Deputados, que tenho 
a honra de presidir neste ano de 2008, realizou audi-
ência pública sobre o limite de renda de 1/4 do salário 
mínimo para que as pessoas com deficiência tenham 
acesso ao Benefício da Prestação Continuada. 

De todo o Brasil, a CDHM recebe regularmente 
expressivo número de reclamações sobre o limite de 
renda de 1/4 do salário mínimo, que exclui a grande 
maioria dos deficientes que necessitam do benefício. 
A audiência pública debateu caminhos para ampliar 
a extensão desse direito de forma compatível com o 
Orçamento da União. Os dados apresentados pelos re-
presentantes do Governo Federal comprovaram que o 
BPC está muito longe de cumprir seus reais objetivos. 
Isso porque o IBGE estima que cerca de 12 milhões 
de brasileiros são portadores de alguma deficiência. 
Logicamente, nem todos têm deficiência incapacitante, 
mas o universo de pessoas que necessitam de auxílio 
certamente atinge um patamar bastante expressivo. 
No entanto, apenas 1 milhão e 400 mil deficientes re-
cebem o BPC.

Na condição de Deputado Federal, sou autor do 
Projeto de Lei nº 3.774, de 2008, que aumenta para 
um salário mínimo per capita o limite de renda familiar 
para a concessão do beneficio assistencial ao porta-
dor de deficiência e ao idoso. A proposta foi acatada 
por esta Casa, que a incorporou ao texto do Estatuto 
da Pessoa Portadora de Deficiência. Infelizmente, o 
Senado Federal não demonstrou a mesma sensibili-
dade e retirou o aumento da renda per capita do texto. 
Tenho a expectativa que a Câmara dos Deputados, ao 
rever o texto, possa recompor essa medida que aten-
derá alguns milhões de pessoas com deficiência que 
necessitam do BPC.

A CDHM atuou em 2008 no sentido de contribuir 
para o avanço na implementação de direitos das pesso-
as com deficiência, com foco em algumas atividades.

Aprovação, pelo Congresso Nacional e sanção do 
Presidente Lula, da convenção da ONU, com força de 
norma constitucional, em defesa da pessoa com deficiên-
cia. Com a articulação e o apoio da CDHM, foi aprovada 
e entrou em vigor em julho de 2008. Com ela, os compro-
missos do Brasil com os melhores padrões de respeito 
aos direitos das pessoas com deficiência passam a ter 
hierarquia constitucional. É o que há de mais avançado 
no mundo. A Convenção foi elaborada em 2006. 

Foi a primeira convenção internacional a ser 
incorporada no ordenamento interno com status de 
emenda constitucional. 

O papel da Comissão de Direitos Humanos foi o 
de contribuir para fazer chegar aos ouvidos das lide-
ranças políticas a voz dos movimentos sociais que se 
mobilizaram em prol dessa conquista, dando o suporte 
necessário e o reforço político da Comissão. 

A convenção assegura à pessoa com deficiência 
igualdade de oportunidades e adaptações necessárias 
a seu livre acesso a bens, serviços e direitos. 

Dados do Censo de 2000 apontam que o Brasil 
tem 24,5 milhões de pessoas com deficiência. 

Outra iniciativa da CDHM, neste ano de 2008, 
foi a realização de audiência pública, em 8 de outu-
bro, para apoiar o direito das pessoas portadoras de 
deficiência decorrente do uso do medicamento tali-
domida. Essa substância foi usada para controlar an-
siedade, tensão e náuseas entre os anos de 1957 e 
1962 no mundo todo. Em 1960, foram descobertos os 
efeitos provocados pela droga quando consumida por 
gestantes: interfere na formação do feto, provocando 
o encurtamento dos membros junto ao tronco. O uso 
da talidomida foi proibido no Brasil em 1965. Isso não 
impediu, no entanto, que hoje tenhamos vítima da 
talidomida de segunda e terceira gerações. A CDHM 
apóia o PL que visa conceder automaticamente, in-
dependente do pleito, indenização por dano moral, a 
cargo dos cofres públicos, às pessoas com deficiência 
física decorrente do uso do medicamento talidomida 
no período de gestação. 

A CDHM está participando e apoiando a II Confe-
rência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
aberta na última segunda-feira em Brasília. Nela são 
analisados os obstáculos e avanços da Política Na-
cional para Integração da Pessoa com Deficiência. O 
tema central da II Conferência Nacional será discutido 
em 3 mesas-redondas, tendo por base a Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – ONU, 
o Plano de ação da década das pessoas com deficiên-
cia – OEA, a agenda social de inclusão das pessoas 
com deficiência e controle social a partir dos seguin-
tes eixos temáticos: saúde e reabilitação profissional; 
educação e trabalho; e acessibilidade.

Ainda sobre a acessibilidade, é importante en-
fatizar que embora as campanhas estejam sendo in-
tensificadas por todas as esferas de governo e a so-
ciedade esteja ficando mais consciente sobre o tema, 
ainda temos muito chão para andar. O que a lei diz é 
uma coisa e a realidade é outra.

Outro grande dilema é o ingresso no mercado 
de trabalho para as pessoas portadoras de deficiên-
cia, que ainda é muito limitado, inferior às exigências 
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legais. A chamada Lei de Cotas, em vigor desde 2001, 
abriu oportunidades para os portadores de deficiência 
no mercado de trabalho. A lei determina que compa-
nhias com mais de 100 funcionários devem reservar 
pelo menos 2% de seus postos de trabalho para defi-
cientes. Para organizações com mais de mil colabora-
dores, o percentual sobe para 5%. A legislação ajuda 
no combate ao preconceito e estimula as empresas a 
criar mais oportunidades para essa parcela da socie-
dade. Mas uma questão importante a ser levada em 
conta é a necessidade das empresas se prepararem 
para recebê-los.

A realidade das empresas do País demonstra 
que o ambiente de trabalho ainda não está totalmen-
te preparado para receber deficientes. As instalações 
físicas precisam ser aperfeiçoadas e os funcionários 
precisam ser conscientizados de que não devem ser 
paternalistas e tampouco preconceituosos com os 
colegas deficientes, abolindo qualquer forma de es-
tigmatização. 

O maior obstáculo das empresas tem sido encon-
trar deficientes com capacitação para atuar em seus 
quadros. O objetivo não é apenas obrigar as empresas 
a abrir vagas, mas também praticar a inclusão social 
dos portadores de deficiência. 

Há, portanto, um longo caminho a percorrer. E 
esta Casa tem que estar atenta a essas demandas 
e cumprir seu papel de indutor do cumprimento dos 
direitos individuais e coletivos da sociedade e da pro-
moção da inclusão social.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Blo-
co/PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em que pesem 
os esforços demonstrados pelo Governo Lula e sua 
equipe econômica visando a diminuir os efeitos que a 
atual crise mundial pode causar ao Brasil, temo que 
o impacto na nossa economia poderá ser muito mais 
maléfico que as expectativas iniciais.

Em suas aparições, o Ministro Guido Mantega, 
da Fazenda, tem procurado afastar toda e qualquer 
possibilidade de que o desemprego, por exemplo, 
deverá afetar o Brasil, afirmando que essa preo-
cupação se acentua, e com maior gravidade, nos 
países ricos. 

Nesse sentido, a crise estaria afetando o Brasil 
somente quanto à não-recuperação do crédito externo, 
circunstância essa que não influenciaria diretamente 
os postos de trabalhos no mercado interno. 

Embora a ambiciosa meta de crescimento do 
Produto Interno Bruto de 4% para 2009 se apresente 
muito elevada, diante do quadro recessivo que se avizi-
nha para os próximos meses no cenário internacional, 
o Ministro Mantega afirma ser perfeitamente possível 

de ser alcançada diante da “coragem do Governo de 
tomar medidas anticíclicas, como aumentar investi-
mentos e reduzir tributos”.

Já a projeção divulgada pelo Banco Central re-
duziu de 3% para 2,8% a estimativa de crescimento 
do PIB para 2009.

No entanto, para renomados analistas, a econo-
mia brasileira pode se contrair durante dois ou até três 
trimestres consecutivos no início de 2009, entrando 
em uma “recessão técnica”. Assim, ao contrário da 
expectativa oficial disseminada pela equipe de Go-
verno de PIB entre 2,8% e 4%, é bastante provável 
que o País termine o ano 2009 com um número bem 
próximo a zero.

Por outro lado, a redução do consumo é vista com 
bons olhos pelo Ministro da Fazenda, já que o recuo 
do consumo interno compensará a pressão inflacio-
nária causada pela desvalorização do real. Segundo 
sua estimativa, o ritmo de crescimento do consumo 
no varejo, hoje na casa dos 14%, deverá cair para 
perto de 10%.

Como a meta de inflação para o ano que vem 
está fixada em 4,5%, o Ministro entende que a desa-
celeração da economia será vantajosa para a manu-
tenção desse índice, afirmando que, apesar da atual 
conjuntura, o consumo interno deverá ainda “ter um 
crescimento chinês”, o qual considera excelente.

Também gostaria de compartilhar desse otimis-
mo, Sr. Presidente. 

Não obstante os esforços conjuntos do Governo 
Federal e de todos nós Parlamentares, que temos in-
condicionalmente apoiado todas as medidas subme-
tidas a esta Casa, mantenho-me preocupado quanto 
à expectativa de atingirmos esses resultados. E essa 
minha visão apreensiva também é comungada pelo 
meu partido, o PMDB, que igualmente acredita que a 
crise é mais grave do que aquela projetada. 

Segundo especialistas, Sras. e Srs. Deputados, 
as agruras pelas quais o mundo atravessa refletem 
muito mais do que uma momentânea adversidade 
econômico-financeira. É, sim, uma grave crise de hu-
manidade. 

Temo ser uma realidade que tenhamos atingido 
os fundamentos que sustentam a sociabilidade huma-
na, quais sejam a confiança, a verdade e a coopera-
ção, todos destruídos pela voracidade do capital, afe-
tando diretamente não apenas a economia mundial, 
mas, sobretudo, a própria capacidade política de os 
governantes contornarem e superarem a crise que se 
irrompeu. 

Não se pode perder de vista que a atual crise 
nasceu e se desenvolveu no seio de outras crises 
ainda mais graves, como a do aquecimento global, 
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que já está produzindo resultados catastróficos para 
milhões de pessoas em nosso planeta, e a da insus-
tentabilidade da Terra, instaurada em decorrência da 
visão meramente produtivista e consumista dissemi-
nada nas últimas décadas, especialmente pelos paí-
ses desenvolvidos que exportam seu modelo para o 
resto do mundo.

Há estudos que comprovam ser necessário um 
terço a mais de Terra, pois nosso planeta já ultrapas-
sou em 30% a sua capacidade de reposição. 

Sendo assim, Sr. Presidente, penso ser equivo-
cada a comparação da atual crise com a vivenciada 
em 1929, porquanto no início do século passado não 
havia necessidade de se preocupar com a sustenta-
bilidade da Terra.

Portanto, não deveria o debate para a superação 
desse difícil momento da economia mundial se restrin-
gir apenas à extensão dos índices da recessão ou do 
nível de desemprego, sob pena de os líderes mundiais 
disseminarem o caos social, com retrocesso no cresci-
mento econômico e na qualidade de vida conquistados 
pela civilização ao longo desses últimos séculos.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, além das enchentes em Campos 
dos Goytacazes, o Norte Fluminense vem enfrentan-
do uma situação muito grave e que, a longo prazo, vai 
com certeza significar o desaparecimento de diversas 
espécies aquáticas e, consequentemente, um sério 
desequilíbrio ecológico na região.

A principal responsável por tal evento é a em-
presa Servatis, sediada em Resende, e responsável 
pelo vazamento do inseticida Endosulfan, no Rio Pi-
rapetinga, afluente do Rio Paraíba do Sul. Devido ao 
vazamento, houve interrupção da captação de água 
pelas concessionárias e também o racionamento na 
sua distribuição. Além disso as comunidades pesquei-
ras estão paradas e sem perspectiva de poderem re-
tornar ao trabalho. Toda a foz do Rio Paraíba do Sul 
está comprometida, nem mesmo o volume excessivo 
de chuvas na região foi capaz de diluir o inseticida 
derramado, o que continua provocando a morte dos 
animais à medida que a mancha tóxica se move ao 
longo do rio deixando um rastro de destruição na foz 
e nas praias dos Municípios de São João da Barra e 
de São Francisco do Itabapoana.

Como agravante, existe a desconfiança de que 
outras empresas se aproveitaram do vazamento para 
também despejar seus rejeitos nas águas do rio.

A empresa responsável, em um primeiro momen-
to, tentou se omitir, depois mentiu sobre a quantidade 
de inseticida despejado na água e, por fim, admitiu não 

só a culpa, mas também que a quantidade do produto 
que vazou para o rio era 10 vezes maior que a inicial-
mente declarada. 

Desde a semana passada, funcionários da Pre-
feitura de São Francisco do Itabapoana trabalham na 
limpeza do litoral recolhendo peixes e outros animais 
mortos. Segundo avaliação de pesquisadores que 
estão estudando o caso, mais de 40 espécies devem 
ter sido atingidas pelo acidente ambiental no Rio Pa-
raíba do Sul.

O mais grave é que o inseticida Endosulfan, assim 
como qualquer lixo ou produto químico que venham a 
contaminar as águas e mesmo o solo, destrói a fauna 
e a flora por onde passa, além de também atingir as 
populações pela ingestão de alimentos que possam 
ter sido contaminados 

Essa é uma agressão ao ambiente cujos efeitos 
serão sentidos por muito tempo, inclusive na econo-
mia local. Uma das principais atividades da região é a 
pesca e esse acidente poderá representar o desapa-
recimento de espécies, mudando todo o modo de vida 
das comunidades atingidas.

Dessa forma senhores, gostaria de deixar aqui o 
meu protesto contra as empresas que não respeitam 
o meio ambiente e solicitar uma fiscalização mais rí-
gida e efetiva por parte dos órgãos responsáveis, bem 
como a punição dos que insistem em burlar a lei de 
crimes ambientais.

Agradeço aos senhores a atenção.
O SR. CARLOS MELLES (DEM-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na condição de Presidente da Frente Parlamen-
tar do Café, que reúne 230 Deputados e Senadores, 
quero hoje cumprimentar o Governador Aécio Neves 
e agradecer pelo gesto concreto de apoiamento ao 
apresentar, ontem no Recife, ao Presidente Lula, as 
reivindicações dos produtores rurais para o enfrenta-
mento da crise econômica que assola o mundo.

Ressalto a importância desse gesto, pois vive-
mos um momento crucial para a busca das soluções 
tão arduamente aguardadas pelos produtores – até 
reconhecidas pelo Presidente Lula em seu discurso 
durante a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola 
e Pecuário 2008/2009 na cidade de Curitiba, no dia 2 
de julho de 2008.

Naquele discurso, caros Parlamentares, o Pre-
sidente afirmou que “o objetivo era encontrar uma so-
lução para a agricultura brasileira, para essas dívidas 
impagáveis.” E o Presidente Lula disse mais, falou que 
os penduricalhos são tantos que a divida cresce de 
tal forma e torna-se impagável, e nós ficamos com o 
nome sujo no Banco do Brasil.
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Sras. e Srs. Deputados, reafirmo que esta dívida 
é impagável porque a agricultura não está tendo ren-
da. Isso acontece com o café, com o leite, com a soja, 
com o milho, enfim, até com o álcool. 

Está certo o Presidente, mas nós, produtores, per-
guntamos: o que foi feito? Certamente reconhecemos a 
extraordinária atenção que temos do Ministro Reinhold 
Stephanes, do Secretário Executivo Silas Brasileiro, 
mas reitero que, no caso da cafeicultura, as medidas 
tomadas até agora são insuficientes e estão agravando 
a desestruturação do setor. Esta Frente Parlamentar, 
em conjunto com o Conselho Nacional do Café e a 
Comissão Nacional de Café da CNA, apresentou uma 
pauta de reivindicações com 13 decisões fundamen-
tais para a cafeicultura brasileira. Para nossa alegria, 
foi responsavelmente acolhida pelo Governador Aécio 
e encaminhada ao Presidente Lula.

Nós, Parlamentares que defendemos a agrone-
gócio, mais do que nunca precisamos reunir esforços 
para buscar soluções definitivas para essas questões. 
O importante é o Governo ter vontade política de en-
tender que estamos pedindo apoio para um setor fun-
damental para a geração de milhares de empregos, de 
renda para quase 2 mil Município e para a promoção do 
desenvolvimento social e econômico de todo o País.

Na condição de Presidente da Frente Parlamen-
tar do Café, conclamo todos os segmentos da cadeia 
cafeeira a dedicar seus esforços na mobilização para 
que consigamos os resultados definitivos esperados 
há muitos anos. Quando falo em mobilização peço es-
pecial atenção dos Srs. Vereadores, dos Srs. Prefeitos, 
dos dirigentes de sindicatos e cooperativas, enfim, das 
forças das comunidades que vivem da agropecuária, 
do café e do leite.

No ano em que colhemos a segunda maior safra 
da história, vemos o fruto do nosso trabalho ser vendi-
do abaixo do custo de produção. Isso é jogar no lixo o 
suor do trabalhador e do produtor brasileiro, é o retrato 
claro da falta de uma política agrícola. 

Faço questão de frisar: não temos política agrí-
cola. E política agrícola nada mais é do que dar con-
dições para que o produtor possa produzir e ter um 
mínimo de renda.

A classe produtora está morrendo e essa situação 
me fez entrar hoje com um requerimento na Comissão 
de Agricultura desta Casa pedindo uma audiência públi-
ca com representantes de todos os setores envolvidos 
e o Governo, para discutirmos amplamente e encon-
trarmos soluções para evitar tamanha distorção.

O setor cafeeiro tem sido um dos mais atingidos 
com a crise econômica mundial. Nas solicitações fei-
tas pelo Governador Aécio Neves ao Presidente da 
República está a suspensão imediata das dívidas da 

cafeicultura, sejam elas de custeio ou de comerciali-
zação. O objetivo é recuperar a estabilidade no fluxo 
de pagamentos dentro da cadeia produtiva.

O Governador também solicitou ao Presidente que 
seja feito um novo contrato de opção de venda de café 
por meio da Companhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB. A meta seria a retirada de circulação de 6 
milhões de sacas. Em 2002, quando o setor viveu uma 
de suas piores crises, a CONAB realizou com sucesso 
esse tipo de operação, garantido a estabilidade dos 
preços da safra daquele ano.

No caso do leite, o Governador oficializou que 
os produtores de leite também querem a liberação 
imediata do preço mínimo no Ministério da Fazenda, 
atingindo o patamar de R$0,60 por litro. Essa medida 
colocaria em funcionamento a Linha Especial de Crédi-
to – LEC para o setor leiteiro, aprovada pelo Conselho 
Monetário Nacional.

Diante disso, Sr. Presidente, quero de público 
agradecer mais uma vez ao nosso Governador Aécio 
Neves pela sua sensibilidade em compreender nosso 
apelo e pedir ao Presidente Lula que releia com muito 
carinho e atenção o seu discurso de 2 de julho, em Curi-
tiba, e que se junte a nós nesse esforço em encontrar 
soluções imediatas para que o Brasil seja realmente 
um importante protagonista no enfrentamento dessa 
crise econômica mundial.

Muito obrigado.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, comemoramos, no último 23 de novembro, 130 
anos do Município de Ibiapina, localizado a noroeste 
do Estado do Ceará, distante cerca de 360 quilômetros 
da Capital Fortaleza. 

Conhecida pelas belas trilhas e cachoeiras, bem 
como pelo clima agradável e vegetação típica de ser-
ra, Ibiapina é uma excelente escolha para roteiros 
ecoturistas. 

Com aproximadamente 24 mil habitantes, o Muni-
cípio contribuiu para a construção da história brasileira, 
tendo em vista que foi palco de muitas guerras, entre 
piratas franceses e colonos portugueses, tornando-
se verdadeiro reduto histórico escondido no meio da 
Chapada de Ibiapaba. 

Atualmente, pertence ao Estado do Ceará, mas 
em determinado momento da história já foi parte do 
Estado do Piauí, voltando a ser integrada ao nosso 
Estado em meados de 1741.

Sr. Presidente, parabenizo os Vereadores pelo 
cumprimento da promessa assumida perante o povo 
Ibiapinense de construção de uma sede própria para a 
Câmara Municipal de Ibiapina, inaugurada no primeiro 
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semestre deste ano, o que necessariamente consolidou 
a legitimidade do Poder Legislativo na cidade. 

Como em todos os Municípios cearenses, em 
Ibiapina não seria diferente. Problemas sociais, prin-
cipalmente na área da saúde, dificultam uma melhor 
qualidade de vida da população. Mas como defensora 
e representante do Ceará trabalho incessantemente 
para reverter essa realidade e prevenir o Município de 
novos males. O desenvolvimento das cidades cearenses 
é minha prioridade e dever diante do clamor social.

Parabéns Ibiapina! Parabéns aos ibiapinenses!
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia In-

ternacional da Pessoa com Deficiência foi instituído 
pela Organização das Nações Unidas em outubro de 
1992, para ser comemorado a cada 3 de dezembro, 
com a finalidade de estimular a reflexão, em âmbito 
mundial, sobre os direitos dessas pessoas.

Consoante esse preceito, a Câmara vem imple-
mentando, desde 2004, uma política de inclusão de 
pessoas com necessidades especiais, de modo a con-
tribuir para eliminar preconceitos, disseminar o respeito 
às diferenças e tornar esta Casa um exemplo de res-
ponsabilidade social na administração pública. Nesse 
contexto, promove ações como o Dia da Acessibilida-
de, voltadas a disponibilizar tanto o seu ambiente real 
quanto o virtual, bem como os serviços e produtos que 
oferece ao maior número possível de cidadãos.

Entre essas ações, é importante ressaltar: a elimi-
nação de barreiras arquitetônicas e de comunicação; o 
rebaixamento de meios-fios; a adaptação e sinalização 
de sanitários e plenários; a instalação de equipamentos 
como plataformas elevatórias, impressoras de código 
Braille, cadeiras de rodas e triciclos motorizados para 
visitantes; a capacitação de funcionários para o aten-
dimento a deficientes; a adequação das páginas do 
Portal da Câmara na Internet; a disponibilização, em 
áudio, da Constituição Federal e de outras leis, como 
as de Acessibilidade e o Estatuto do Idoso; a contra-
tação de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS para eventos.

Além dessas, há uma grande diversidade de 
iniciativas já em andamento ou previstas, que, certa-
mente, ajudarão a melhorar o relacionamento entre as 
pessoas com deficiência e a Câmara dos Deputados. 
Ao mesmo tempo, concorrerão para conscientizar as 
demais pessoas da importância que as políticas de 
inclusão e de igualdade de oportunidades podem ter 
sobre a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Afinal, a acessibilidade interessa não apenas aos 
deficientes, mas ao conjunto da sociedade, no qual 
acabam recaindo, em última análise, os benefícios da 

disseminação do respeito aos direitos humanos e, em 
conseqüência, da consolidação da democracia.

Nesse sentido, a atuação da Câmara deve servir 
de modelo a outras instâncias do Poder Público. 

No meu Estado, o Ceará, por exemplo, as ações 
públicas de atendimento aos portadores de necessi-
dades especiais ainda são incipientes. De acordo com 
dados do IBGE, entre os quase 8,2 milhões de cearen-
ses, há 17,34% com algum tipo de deficiência física. A 
maioria pertence a famílias de baixa renda e, portanto, 
depende fortemente de iniciativas governamentais para 
ter seus direitos reconhecidos na prática.

Estima-se que menos de 200 mil deles estejam 
efetivamente incluídos no processo educacional ou no 
mercado formal de trabalho. Dessa forma, acesso a 
educação e a emprego representam duas das maio-
res dificuldades ainda enfrentadas pelos deficientes do 
Ceará, lado a lado com as barreiras arquitetônicas, a 
falta de meios de transporte adequados, bem como a 
carência dos demais serviços básicos.

Faltam até dados oficiais quanto à real dimen-
são do problema: nem o Ministério do Trabalho nem 
a Delegacia Regional do Trabalho possuem nenhuma 
informação sobre a realidade dos trabalhadores com 
deficiência. 

Por isso, iniciativas como a da Câmara, exem-
plificada pelo Dia da Acessibilidade, são de extrema 
importância, a fim de estimular, em todos os pontos 
do Brasil, a criação de condições para que as pessoas 
com necessidades especiais participem ativamente da 
vida em sociedade.

Muito obrigada.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero deixar registrado o meu apoio às 
mobilizações da Frente Contra a Prorrogação dos Con-
tratos de Pedágios no Rio Grande do Sul, no momento 
em que a população gaúcha acompanha com atenção 
e preocupação o debate no Parlamento gaúcho sobre 
a proposta do Executivo estadual de prorrogar os con-
tratos de concessão das rodovias no Estado. 

É importante lembrar que a Governadora Yeda 
Crusius encaminhou o projeto à Assembléia Legislativa 
com uma série de irregularidades, como por exemplo 
a ausência de realização de novo processo licitatório. 
Também não buscou a anuência do Governo Federal 
sobre a matéria e sequer submeteu a proposta de pror-
rogação à avaliação da AGERGS – Agência Estadual 
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul. 

Portanto, são fundamentais as iniciativas da so-
ciedade civil organizada e de entidades representativas 
no sentido de ampliar o debate em torno do projeto 
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para adequá-lo ao interesse público, de forma que seja 
economicamente viável para o Estado e para aqueles 
que dependem profissionalmente do tráfego nas rodo-
vias – transportadores e caminhoneiros -, assim como 
socialmente justo para os usuários. 

Conforme levantamento da Frente, em 1.800 qui-
lômetros de rodovias, apenas 162 quilômetros estão 
previstos para serem duplicados no prazo de 20 anos. 
Os empresários do setor alertam ainda que o projeto 
da Governadora Yeda prevê, a partir de 2010, que os 
pedágios para caminhões terão um aumento nominal 
de 40% nas tarifas, além dos ajustes de inflação.

Hoje à tarde, a Frente Contra a Prorrogação dos 
Contratos de Pedágios no Rio Grande do Sul, compos-
ta por mais de 50 entidades representativas, realiza 
uma série de mobilizações, a partir das 14h. Os atos 
vão ocorrer na praça da Matriz, em frente ao Palácio 
Piratini e à Assembléia Legislativa, e também em vá-
rios pontos do Centro de Porto Alegre e nas principais 
avenidas da cidade.

Somo-me à luta da Frente, integrada por SE-
TCERGS e FETRANSUL, Sindicatos de Transportes 
do Interior do Rio Grande do Sul, FECAVERGS, FE-
CAM – autônomos -, União dos Caminhoneiros, CUT, 
OAB, Sindicatos de empregados de transportes, SI-
NECARGA, Associação dos Usuários das Rodovias 
Concedidas do Estado, Coredes, universidades, FA-
MURS, União Municipalista Gaúcha, movimentos so-
ciais, associações comerciais e industriais de diversas 
regiões do Rio Grande do Sul.

Iniciativas como a da Frente Contra a Prorro-
gação dos Contratos de Pedágios no Rio Grande do 
Sul enriquecem o processo democrático e valorizam 
a participação da sociedade nos espaços de interes-
se público.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, inicia-se hoje em Brasília a terceira edição do 
Congresso Mundial de Engenheiros (WEC), antes rea-
lizado em Hannover (Alemanha) e Xangai (China).

O Brasil lidera o ranking de inscrições – 3 mil -, 
equivalente a 60% do total esperado para o evento, 
que reúne engenheiros de todo o mundo.

O Congresso é organizado pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em parceria 
com a Federação Brasileira de Associações de Enge-
nheiros, a Federação Mundial de Engenheiros, tendo o 
patrocínio, entre outros, da Confederação Nacional da 
Indústria, Serviço Social da Indústria, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial e Instituto Euvaldo Lodi.

O número de visitantes é de 7 mil pessoas, oriun-
das de todo o País, presença que marcará o incontes-
tável sucesso do evento.

É extraordinária a importância do WEC 2008, 
não somente por se realizar no Brasil, mas também 
por sua gama de objetivos e atividades paralelas, a 
exemplo da Feira de Tecnologia e dos fóruns temáticos 
– mulher, desenvolvimento sustentável, meio ambien-
te, estudantes e jovens engenheiros -, das palestras e 
das visitas técnicas.

É um orgulho saber que o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva abrirá o evento e que a Ministra Dilma 
Rousseff será palestrante, no dia 5, abordando o tema 
Desenvolvimento Sustentável. É uma prova de que o 
Governo Federal está presente em acontecimentos que 
destacam o nosso País como parceiro do progresso, a 
que se dedicam engenheiros de todo o mundo, de todos 
os continentes, de todos os rincões do mundo.

Sr. Presidente, desta tribuna, como engenheiro 
e Parlamentar, dou as boas-vindas a esses missioná-
rios que põem sua vida a serviço da humanidade, dos 
povos livres, e que lutam nos canteiros de obras, nos 
oceanos, nas oficinas, no ar, na solidão das florestas, 
nas pranchetas, nas usinas, pela felicidade de todos 
os seres humanos.

Aos engenheiros a minha mais profunda ad-
miração, conhecedor que sou de que eles, mais do 
que ninguém, personalizam e levam aos limites um 
dos pensamentos que mais se ajustam à sua missão: 
“Nunca andes pelo caminho traçado, pois ele conduz 
somente onde os outros já foram”.

No final, meus cumprimentos à comunidade de 
engenheiros de Pernambuco, na pessoa dos presiden-
tes de todas suas entidades, registrando o nome de 
Roberto Muniz, presidente do CREA-PE, que, através 
de sua Assessoria de Comunicação, enviou-me o hon-
roso convite para o WEC 2008.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em sua 

terceira visita a Pernambuco neste ano, o Presidente 
Lula celebra novamente a identificação do seu Gover-
no com o seu Estado natal. Também reafirma, com ini-
ciativas concretas, o perfil social de sua trajetória na 
Presidência da República, o interesse na recuperação 
dos valores humanos dos pobres deste País.

Em primeiro lugar, faz a exaltação do Programa 
Luz para Todos, criação do Governador Miguel Arra-
es, cuja memória é lembrada todas as vezes em que 
ações governamentais vão ao encontro dos anseios 
da grande maioria do nosso povo.

Lançado em Pernambuco há 4 anos, o Programa 
já levou energia elétrica para quase 400 mil residên-
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cias, sem que esse investimento tenha custado 1 só 
centavo às famílias beneficiadas.

A esse respeito, assim falou o Presidente Lula:

“São 790 mil quilômetros de fios, suficien-
tes para enrolar o planeta Terra 30 vezes.

Nós levamos luz de graça, colocamos três 
tomadas e três bicos de luz. Demos o pontapé 
inicial, tirando as pessoas do século XVIII.

Mais de 8,9 milhões de pessoas já foram 
beneficiadas em todo o País, 50% das quais 
no Nordeste”.

O segundo objetivo da visita do Presidente é o da 
instalação, no Recife, mais especificamente no Bairro de 
Santo Amaro, do primeiro Território de Paz, programa que 
também terá amplitude nacional e cuja finalidade é o com-
bate à violência, ao tráfico e ao consumo de drogas.

As ações do Território de Paz fazem parte do Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), do qual, ainda este ano, só em Pernam-
buco, serão desembolsados 77 milhões de reais.

Sr. Presidente, o Bairro de Santo Amaro abriga 
grupos armados que vivem do crack, da cocaína e da 
maconha, uma espécie de Baixada Fluminense e de 
periferia de São Paulo.

Segundo o Ministério da Justiça, a intenção do 
Território de Paz é a de mudar a perspectiva sobre a 
política de segurança pública nos bairros. Além da “po-
lícia de proximidade”, a finalidade é a de livrar essas 
comunidades da violência e das ações criminosas que 
hoje as envolvem, sobretudo a juventude.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff 
participam, em Olinda, de extensas solenidades de 
inauguração de centro habitacional nas comunidades do 
V-8 e do V-9 e das obras do Canal da Malária, projetos 
incluídos no PAC quando visitaram a área em 2006.

São 128 casas para moradores que viviam em 
condições miseráveis nas duas comunidades, e a de-
finitiva proteção de milhares de famílias dos efeitos 
das marés e das chuvas que transbordavam o velho 
e infecto Canal da Malária.

A Prefeitura de Olinda recebeu 30 milhões de re-
ais para investir nessas obras de longo alcance social 
e de efeitos humanos incontestáveis.

Sr. Presidente, como se não bastassem tantas 
intervenções em favor de Pernambuco, o Governa-
dor Eduardo Campos assina contrato com a Caixa 
Econômica Federal no valor de 379 milhões de reais, 
destinados à construção do primeiro dos 3 hospitais 
metropolitanos prometidos por ocasião da campanha 
eleitoral de 2006 – o Hospital Governador Miguel Ar-
raes, na cidade de Paulista.

Sras. e Srs. Deputados, ouçam V.Exas. outro 
dado de alto significado para Pernambuco: neste ano, 
Pernambuco já recebeu 1 bilhão e 200 milhões de re-
ais do BNDES, valor inédito em nossa história mais 
recente, mas que, no Governo Lula e no Governo 
Eduardo Campos, converte-se numa vitória para o 
nosso Estado.

Em que pese todo esse arsenal de ações que 
beneficiam Pernambuco, alguns invejosos tentam des-
qualificar o trabalho de Eduardo Campos, que, no Es-
tado, igualmente ao que ocorre com o Presidente Lula, 
vem sofrendo mesquinha e insólita campanha dos que 
pregam o “quanto pior, melhor”.

Parabéns, Presidente Lula e eminente Governador 
Eduardo Campos, por terem sentimentos e pensamen-
tos iguais quando se trata de trabalhar pelo bem-estar 
do povo brasileiro, em especial dos pernambucanos!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o saneamento básico está diretamen-
te ligado à prevenção de doenças e à promoção de 
saúde, o que inclui abastecimento de água, rede de 
esgotos e coleta de lixo. Alcança ainda o controle de 
animais e insetos, o saneamento de alimentos e es-
paços ocupados pelo homem. Pela amplitude do setor, 
é fácil concluir que se trata de um tema de absoluta 
prioridade em qualquer política de governo.

Ao resolver os problemas de saúde pública pela 
raiz, o saneamento assume importância estratégica. 
Afinal, é de onde partem os mecanismos utilizados 
na busca do controle e da prevenção de doenças. 
Trata-se, portanto, da saúde pública em seu primeiro 
e mais importante momento. É quando as medidas 
sanitárias vão impedir, amenizar ou controlar o surgi-
mento da doença.

Em meu Governo no Estado do Acre, foi o setor 
que recebeu prioridade absoluta, o que pode, aliás, 
ser percebido e comprovado pelas inúmeras obras 
que ainda hoje beneficiam a população da Capital e 
do interior.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a litera-
tura médica aponta mais de 100 doenças diretamen-
te ligadas à falta ou à deficiência no saneamento, o 
que comprova a necessidade e a premência de in-
vestimentos, sob pena de as epidemias, os surtos e 
as endemias exigirem volume de recursos cada vez 
maior para a Saúde. O resultado é uma inversão de 
prioridades, transformada num círculo vicioso, caro e 
sem respostas definitivas.

É a própria Fundação Getúlio Vargas – FGV que 
aponta o saneamento como problema gigantesco, ain-
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da que o Brasil tenha, acanhadamente, aumentado o 
número de cidadãos com acesso a rede de esgotos, 
o que não deve nem pode mascarar a dimensão do 
problema.

Em metrópoles regionais como Belém, Estado 
do Pará, 87% das casas não têm rede de esgotos, 
enquanto que em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, os índices chegam a 73%, segundo pesquisa 
realizada pela FGV. 

No mesmo levantamento há um dado ainda mais 
esclarecedor: cada real gasto com saneamento básico 
equivale a 4 reais gastos na Saúde.

A pesquisa, realizada em cidades brasileiras com 
mais de 300 mil habitantes, dá o diagnóstico e aponta 
o norte para o tratamento do problema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até por 
questões de engenharia, as obras de saneamento não 
têm a visibilidade nem a publicidade desejadas para 
o meio político, daí por que muitas vezes ficam rele-
gadas a segundo plano, ainda que sejam essenciais. 
Basta lembrar que ainda hoje perto de 2 mil municípios 
brasileiros não contam com água tratada, o que dá a 
grandeza e a complexidade do problema. Problema, 
aliás, que vai exigir esforço concentrado da sociedade 
e do meio político em busca de soluções definitivas. 

No Acre, as obras essenciais de saneamento, em 
sua grande maioria, foram realizadas durante o meu 
Governo, há 18 anos, o que apenas reforça a neces-
sidade de se retomar o saneamento como prioridade 
das políticas públicas.

Segundo a mesma pesquisa, o déficit de aces-
so à rede de esgoto no Acre vem-se agravando. De 
acordo com os dados divulgados, enquanto em 1992 
o déficit era de 75,21%, em 2007 saltou para 79,58%, 
o que comprova o descaso com o tema por parte das 
autoridades do Governo local.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por to-
das as razões expostas anteriormente, venho solicitar 
ao Governo Federal que mantenha em seu montante 
original previsto os recursos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) destinados às obras de 
saneamento.

É do que o Acre precisa e o que os acreanos 
desejam.

Muito obrigado.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o assunto que me traz hoje a esta tribuna 
refere-se à conquista de milhões e milhões de pes-
soas portadoras de deficiência. Estou falando do Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, conhecido 
como o Dia da Acessibilidade.

A data comemorativa vem sendo promovida pelas 
Nações Unidas desde 1998, com o objetivo de promo-
ver uma compreensão mais ampla dos assuntos afetos 
à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, 
dos direitos e do bem-estar das pessoas. Proporcionar 
a essa boa gente condições mais eficazes de acesso 
à vida política, social, econômica e cultural é um de-
ver de todos nós: cidadãos, políticos, empresários e 
entidades civis. 

Não resta dúvida, Sr. Presidente, de que o aces-
so às tecnologias de informação e de comunicação 
cria excelentes oportunidades a todos na sociedade, 
mas, principalmente, para pessoas com alguma defi-
ciência, fazendo com que as barreiras sociais geradas 
pelo preconceito e pela infra-estrutura desapareçam 
de uma vez por todas do nosso meio.

A Câmara dos Deputados tem dado a sua con-
tribuição. Hoje, no Espaço do Servidor, foi lançada a 
Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumi-
dor e outras leis em áudio, no formato MP3 e no forma-
to livro digital acessível – Lida. Outro exemplo positivo 
foi a assinatura de um contrato com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal 
(APAE/DF) que prevê a prestação de serviços de hi-
gienização de livros e documentos, por pessoas com 
deficiência, na biblioteca do Centro de Documentação 
e Informação da Câmara dos Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, estamos avançando 
para que o Dia Internacional das Pessoas com Defi-
ciência não seja apenas uma data de discursos, mas, 
sobretudo, um momento para comemorarmos resul-
tados concretos. 

Parabéns, Presidente Arlindo Chinaglia, pela 
iniciativa e pelo respeito a todas as pessoas com de-
ficiência. 

Muito obrigada.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousse-
ff, afirmou, nesta quarta-feira, que serão mantidos os 
investimentos do PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento ao pré-sal e aos programas sociais que, 
juntos, formam um tripé que permite ao País manter o 
ciclo de crescimento, ter posição estratégica na área 
de energia e gerar emprego e renda. 

Em audiência pública, promovida por 6 Comis-
sões da Câmara, Dilma Rousseff fez um diagnóstico 
da crise financeira mundial e afirmou que o PAC aju-
dará o País a reposicionar sua economia. 

“O PAC, o pré-sal e os gastos sociais são 
condição para a superação dos desequilíbrios 
regionais e das desigualdades sociais e para o 
fortalecimento do mercado interno, com conti-
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nuidade do desenvolvimento. O PAC não tem 
obras desnecessárias”, disse a Ministra.

Sr. Presidente, a Ministra afirmou que a atual 
crise internacional tem reflexos negativos em todo o 
mundo e é difícil prever sua duração e profundidade. 
Segundo ela, a crise é mais grave do que a de 1929 e 
a dos anos 90, mas o Brasil tem hoje produto, empre-
go, renda e investimento em expansão, após 25 anos 
de crescimento baixo e volátil. O Brasil tem condições 
de enfrentar a crise e aproveitar oportunidades. Vamos 
fazer um esforço conjunto para enfrentar a situação.

A Ministra destacou que a crise provocou um 
impacto menor nos países emergentes, onde se con-
figura uma desaceleração de crescimento, mas sem 
recessão. O quadro, afirmou, é de redução de crédito e 
elevação do custo financeiro, além de saída de capitais 
(remessas ao exterior de lucros das empresas, venda 
de ações na Bolsa e outros ativos para cobrir prejuízos 
em outras praças) e desvalorização cambial. 

No entanto, o Brasil está melhor preparado porque 
rompeu com o círculo vicioso das crises anteriores, da 
década de 90 e dos anos 2001 e 2002, quando tinha 
uma economia mais frágil, dívida interna fortemente 
indexada ao dólar e baixo nível de reservas. Os acordos 
com o FMI – Fundo Monetário Internacional ajudavam 
a aumentar a crise: corte no investimento e restrição 
ao consumo aprofundavam a recessão.

Por outro lado, disse, o País está hoje mais pre-
parado para enfrentar crises e o Governo promoveu 
um novo ciclo de desenvolvimento, com melhoria da 
situação fiscal e menor dívida pública (36,6% do PIB, 
em 2008, contra 52,4% em 2003); reservas elevadas 
em dólar (US$205,7 bilhões em novembro de 2008); 
controle da inflação e sistema financeiro com bons 
fundamentos, com bancos públicos fortes.

“O governo tem instrumentos para enfren-
tar a crise, com manutenção dos investimentos 
do PAC/pré-sal/programas sociais e contenção 
do crescimento do gasto de custeio”, disse.

Chegamos à conclusão de que é possível rever 
os gastos de custeio e avaliar o que é possível cor-
tar. Temos também de analisar como se comportará 
a arrecadação. A arrecadação só tem queda expres-
siva se cair o nível de atividade, de investimento e de 
emprego. Não é o que está acontecendo em nosso 
País. A geração de emprego tem demonstrado que a 
economia está aquecida e capaz de resistir qualquer 
crise financeira. 

Obrigado.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, são 3 os tópicos que desejo abordar, todos muito 

preocupantes. O primeiro refere-se à crise financeira 
global, que tem trazido preocupações aos represen-
tantes da comunidade científica brasileira, que temem 
o impacto que ela pode ter sobre uma das frentes de 
pesquisa mais promissoras em questão de mudança 
climática: a da modificação genética das plantas.

No futuro a necessidade dos transgênicos será 
enorme, e existe entre os pesquisadores o temor de 
que a crise atinja o financiamento das pesquisas. Em-
bora muitos não saibam, os transgênicos têm a solu-
ção para a alimentação de da numerosa população do 
Brasil e do mundo inteiro. 

Para o futuro próximo, nós teremos de buscar a 
economia da água na planta, e isso só se consegui-
rá via transgenia, segundo afirmam os especialistas. 
Basta lembrar, Sr. Presidente, como culturas de clima 
temperado, antes confinadas a determinadas regiões, 
hoje ganharam novas áreas no País. É o caso do trigo, 
do Sul para o Centro-Oeste, e do arroz, do irrigado para 
o de sequeiro, cultivado sobretudo no Mato Grosso. 
Tudo isso graças à transgenia.

Com perspectivas econômicas tão pouco alvis-
sareiras para o próximo ano e o adiamento de inves-
timentos anunciado pelas empresas, o temor é que o 
financiamento – privado e público – esvazie projetos 
já historicamente rejeitados por alguns setores da so-
ciedade, dados os impactos incertos sobre o ambiente 
e o homem. 

A maior prova de que o agronegócio brasileiro 
derrubou barreiras é o crescimento, em volume, de 
110% no período de 1991 e 2008. Até concordo, Sr. 
Presidente, em que não devemos nos assustar com o 
aquecimento global, que é um fenômeno até certo ponto 
natural e previsível na natureza. No entanto, embora a 
agricultura seja adaptável, temos de nos preparar para 
enfrentar essa nova circunstância mais adversa, uma 
vez que isso leva tempo.

Outra questão que me preocupa sobre o meio 
ambiente é que o Plano Nacional de Mudanças Climá-
ticas, apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente, é 
muito fraco. O Ministro Carlos Minc até esticou o prazo 
de 31 de outubro para 10 de novembro, para receber 
mais sugestões da sociedade. 

São muitas as críticas que podemos fazer ao ler 
o plano. Sua principal falha é que se trata de um pla-
no fraco, sem estratégias e, principalmente, sem me-
tas de cortes de emissão de gases-estufa que sejam 
quantificáveis, reportáveis e verificáveis, como o Brasil 
se comprometeu a fazer desde a 13ª Conferência do 
Clima das Nações Unidas, em Bali, em 2007. O plano 
não traz metas, não tem uma métrica clara, que per-
mita comparação entre as ações que estão lá. 
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É um plano tímido, sem senso de urgência ne-
nhum, sem ações inovadoras. Não tem, por exemplo, 
uma linha sequer sobre como proteger áreas marinhas. 
E isso é uma falta grave, uma vez que metade do car-
bono do planeta é retirado da atmosfera pelos oceanos. 
O plano é só uma colagem do que o Governo já vem 
fazendo. Tenho certeza de que a comunidade interna-
cional esperava mais das autoridades brasileiras.

Curiosamente, na semana passada, o Ministro 
Minc disse que o Brasil deveria adotar metas obrigató-
rias de redução de gases-estufa – o que significa um 
passo adiante ao que o plano deveria fazer e não faz. 
Parece que o Ministro tem muito boa intenção, mas 
não tem conseguido transferi-la para o papel. Metas 
obrigatórias de corte de emissão de gases-estufa só 
os países industrializados e ricos têm, à exceção dos 
Estados Unidos que nunca aceitaram as obrigações 
do Protocolo de Kyoto. 

O Diretor-Executivo do Greenpeace, Marcelo Fur-
tado, foi contundente na crítica: “O plano mostra que o 
Governo não leva a sério as mudanças climáticas. Ou 
é isso ou é incompetente com a questão”. 

O terceiro tópico desse meu pronunciamento, 
talvez o mais crucial, Sr. Presidente, diz respeito à 
minha preocupação com a produção de alimentos no 
Brasil, no contexto dessa temática do aquecimento 
global. Os anos de fartura de grãos brasileiros serão 
seriamente comprometidos pelo aquecimento global 
num futuro não muito distante. Isto se nada for feito 
para reduzir a velocidade das mudanças climáticas e 
se não aumentarem os investimentos em pesquisas 
para minimizar os efeitos sobre a agricultura. 

Estimativas indicam que as perdas na produção 
de alimentos, por exemplo, deverão beirar R$7,4 bilhões 
em 2020, subindo para R$10,7 bilhões em 2050 e atin-
gindo R$14 bilhões em 2070. No cenário mais pessimis-
ta, esses prejuízos chegarão a R$10,2 bilhões. A soja, 
que colocou o País em 2º lugar no ranking mundial, 
perdendo apenas para os EUA, deverá ser a primeira 
da lista entre as culturas mais afetadas. 

No pior cenário, as perdas poderão atingir 40% 
dentro de 62 anos, contabilizando prejuízos de até 
R$7,6 bilhões. Os dados constam do estudo intitulado 
Aquecimento Global e Cenários Futuros da Agricultura 
Brasileira, realizado pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária – EMBRAPA, em parceria com a 
Universidade de Campinas – UNICAMP. 

As 2 únicas culturas que terão ganhos com um 
cenário mais aquecido é a da cana-de-açúcar, cuja 
safra renderá R$27 bilhões a mais que a de 2006, ano 
tomado como base pelo estudo. A outra cultura é a da 
mandioca, cuja safra, em 2070, poderá ser R$1 bilhão 
superior à atual. 

As previsões são de longo prazo e os especialis-
tas lembram que esse é o pior cenário. O que de fato 
acontecerá depende de uma série de fatores climáticos 
e do sucesso das pesquisas. A própria EMBRAPA está 
iniciando 2 grandes projetos em rede que contemplam 
o impacto das mudanças climáticas, um deles estuda 
as doenças e plantas daninhas; o outro traça modelos 
futuros para o comportamento das plantações e me-
lhoria das espécies. A intenção é subsidiar políticas 
públicas que possam reduzir o impacto do clima so-
bre o agronegócio brasileiro, que tem sido o principal 
alavancador de nossas exportações. 

Até agora, as colheitas vêm aumentando. A previ-
são para a safra 2008/2009 está entre 142,03 milhões 
de toneladas e 144,5 milhões de toneladas, ou seja, 
estima de uma queda de 1,2% a aumento de 0,5% so-
bre a safra anterior, de 143,8 milhões de toneladas, até 
então a maior da história. Os dados foram divulgados 
no último dia 8 de outubro pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB. 

O cenário de abundância, no entanto, Sr. Pre-
sidente, poderá mudar para escassez se Governo e 
sociedade civil não dobrarem esforços imediatamente. 
Entre as culturas analisadas está a do café arábica, 
que também se destaca dentro do cenário de perdas. 
Mesmo nas áreas de baixo risco para esse tipo de grão, 
que se estendem por São Paulo e Minas Gerais, a safra 
poderá minguar 9,48% no ano de 2020, apesar de um 
possível aumento de produção no Sul do País. 

O feijão e o arroz, alimentos básicos do brasileiro, 
contabilizariam prejuízos acentuados. O primeiro, cujo 
cultivo é voltado principalmente para o abastecimento 
interno – 67% da produção vem da agricultura familiar -, 
teria uma perda calculada da ordem de R$155 milhões 
em 2020, podendo alcançar R$473 milhões no ano 
de 2070. O feijão é produzido em quase todo o Brasil, 
sendo Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Goiás 
e Santa Catarina os principais Estados produtores. 

Já o arroz, considerado uma cultura de alto risco, 
devido à extrema sensibilidade às variações climáticas, 
em 2020, totalizaria perdas de R$417 milhões e uma 
redução em sua área apta para o plantio de quase 10% 
nas áreas produtoras. Em 2070, as perdas atingiriam 
R$610 milhões. Hoje a maior lavoura do arroz encontra-
se em regiões com níveis de chuva mais propícios, em 
especial no centro-norte do Mato Grosso. 

Embora não seja possível quantificá-los com pre-
cisão, os danos que o aquecimento global causarão 
na agricultura não serão pequenos. Esses estudos 
mostram os riscos que todos nós corremos a partir de 
agora e no médio prazo.

Até 2100 é previsto um aumento de até 5ºC na 
temperatura, num cenário mais pessimista. Nós su-
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portaremos, mas como se comportarão os inimigos 
naturais e as pragas? As pragas poderão ter um de-
senvolvimento muito maior com prejuízos significativos, 
difíceis de serem avaliados. Mas o fato é que temos 
que evitar que isso aconteça.

As pesquisas voltadas para o setor permitiram 
que nas últimas décadas o País aumentasse significa-
tivamente a produtividade agrícola, colocando o Brasil 
em uma posição de liderança mundial. A continuação 
dessas pesquisas também pode evitar esse futuro ne-
gro. Esperamos que a situação de crise internacional 
não venha afetar esse setor tão pujante da economia 
brasileira, que tem sabido se livrar de sucessivas e 
graves vicissitudes. O Brasil tem tudo para ser o celeiro 
do mundo. Temos de aproveitar mesmo essa conjun-
tura internacional desfavorável e usar a nosso favor o 
momento que nos parece tão adverso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho mais uma vez a esta tribuna para chamar 
a atenção desta Casa para um grave problema que 
continua a persistir em Sergipe. Trata-se dos constan-
tes ataques à comunidade de pescadores e posseiros 
da Resina, povoado de Brejo Grande, que fica a 137 
quilômetros da Capital sergipana, Aracaju. Em outras 
oportunidades, já me manifestei aqui contra aquela 
situação, que atenta contra toda a nossa ordem legal, 
até mesmo contra os direitos individuais e coletivos 
expressos na nossa Constituição.

A terra é um fator indispensável à estabilidade 
social e econômica do homem do campo, muito mais 
ainda para as comunidades nativas, tradicionais ou re-
manescentes de quilombolas, que retiram unicamente 
da terra o seu sustento e o de suas famílias. O que 
vem ocorrendo no povoado Resina é muito grave. Lá, 
o que querem fazer valer é a força do poder econô-
mico contra as comunidades mais pobres, e o uso do 
jaguncismo como forma de opressão do povo humilde 
daquela região, reavivando as tristes práticas do co-
ronelismo de tempos passados, que tanto sofrimento 
impingiu a quem se opunha à tirania e à prepotência 
dos coronéis abastados, contando com a conivência 
do Estado.

Nas últimas semanas, prezados Deputados e 
Deputadas, ações de truculência e arbitrariedade têm 
sido postas em prática pela Construtora Norcon, uma 
das maiores e mais poderosas do Nordeste, diga-se 
de passagem, para expulsar o povo da Resina, legí-
timos donos de suas terras por serem comunidades 
tradicionais da região. A Norcon alega ter comprado 
a imensa área de terras da Resina, às margens do 
Rio São Francisco, onde lá já residiam há mais de 60 

anos cerca de 57 famílias de pescadores artesanais 
e posseiros. Ocorre que a área em questão, a Fazen-
da Resina, é composta por inúmeras lagoas naturais, 
e os órgãos do Governo Federal já identificaram a lo-
calidade como área de terras da União. A construtora 
quer aquela área para construir um hotel de luxo, e 
para isso tenta expulsar, usando vários artifícios, os 
pescadores tradicionais.

As terras na Resina, que fique bem claro, são de 
ocupação tradicionalmente pesqueira e são terras pú-
blicas de lagoas marginais, onde as famílias pescam 
no rio, nos lagos, no manguezal e plantam pequenas 
roças. É período de colheita de coco, quando as famí-
lias tiram daí uma pequena renda. A Norcon, alegando 
já ter comprado a propriedade, não aceita a resistência 
daquela comunidade e nem que retirem seu sustento 
daquelas terras.

Pois bem, 2 ações violentas chamam a nossa 
atenção e merecem ser aqui relatadas para que as 
Sras. e os Srs. Deputados tenham a exata dimensão 
dos fatos. 

No dia 18 de novembro último, o Sr. Juarez Alves 
Santos, pescador tradicional na Resina, teve sua casa 
visitada pelo funcionário da Norcon, gerente de fazen-
da, de apelido Manelão. Ele estava acompanhado por 
2 policiais militares: o 3º Sargento da PM, Jamilton, 
conhecido como Cuia, lotado no Município de Ilha das 
Flores, e o soldado Barbosa, destacado em Brejo Gran-
de. Depois de ser interrogado sobre a retirada de 400 
cocos na área dos pescadores, o Sr. Juarez foi preso, 
acusado de roubo de coco e obrigado, naquela mesma 
hora, a ir até a delegacia sem qualquer ordem judicial. 
Durante todo o percurso, o pescador foi agredido ver-
balmente pelo Sargento Cuia, sendo apontado como 
ladrão e que “ladrão devia morrer”. 

Na delegacia, em depoimento ao delegado da 
Polícia Civil do Município de Brejo Grande, Sr. Julio Fi-
gueiredo de Aquino, o pescador voltou a ser agredido 
verbalmente, sendo imputada a ele a acusação liderar 
uma quadrilha ou bando que roubou mais de 4 mil co-
cos das terras da Norcon, além do próprio delegado 
ter dado prosseguimento no desrespeito ao pescador. 
Vejam que absurdo! Mesmo alegando que não tinha 
ocorrido tal furto de cocos, o pescador foi preso junto 
a 2 homens acusados de homicídio. Só depois da in-
terferência de advogados é que o Sr. Juarez foi solto, 
mas sob ameaças do delegado e do Sargento Cuia.

A outra ação brutal dos capangas da Norcon se 
deu na tarde da última quinta-feira, 27 de novembro, 
quando eles voltaram à comunidade de pescadores 
para destruir 12 barracos de pessoas que aceitaram 
da Norcon, depois de muita pressão, uma casa num 
conjunto habitacional da comunidade de Saramém, 
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em Brejo Grande, para que assim deixassem as ter-
ras livres para o tão almejado empreendimento imo-
biliário de luxo.

Mas no dia seguinte, não satisfeita, porque a 
maioria dos pescadores posseiros continuava resistin-
do à expulsão de suas terras, a Norcon voltou àquela 
comunidade com seus capangas e, numa rápida ação, 
continuaram com a destruição, sendo que dessa vez 
atearam fogo em mais 3 barracos sem qualquer auto-
rização dos moradores, que nem estavam no local. Os 
funcionários da Norcon queimaram as casas e vários 
apetrechos de pesca, como rede, caixas de isopor, rede 
de dormir, entre outros pertences. E o primeiro barra-
co a ser queimado com tudo dentro foi justamente o 
do pescador Juarez Alves Santos, preso injustamente 
como já relatei. Tenho, inclusive, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, um farto material fotográfico mos-
trando à destruição dos barracos na Resina.

Ouçam o depoimento de uma pescadora da Re-
sina, Iraneide Machado, colhido no local e que passo 
a relatar: 

“Foi tanto fogo que a gente ficou desnor-
teado; os adultos e as crianças ficaram tudo 
sufocados com a fumaça; eles pegaram fachos 
de fogo e não tiveram piedade. A Polícia Fe-
deral chegou na quarta-feira e perguntou se a 
Norcon tava maltratando a gente, e nós disse-
mos que tava, bastava ver a situação. Só que 
eles não fizeram nada; até o delegado estava 
com a equipe da Norcon. Mas, na sexta-feira, 
quando a gente chamou a polícia por causa 
do fogo, eles não vieram.” 

A pescadora Iraneide já foi ameaçada de mor-
te, assim como Padre Isaías Nascimento, da Cáritas 
Diocesana de Própria, que acompanha a situação 
dos moradores. As famílias de pescadores artesanais 
da Resina não aceitam sair da área e, organizada, a 
comunidade promete reagir às próximas investidas 
da Norcon na área. A empresa ameaça, além de des-
truir barracos e atear fogo, ampliar as cercas, colocar 
máquinas, homens e materiais de construção para 
iniciar as obras de um hotel na comunidade, mesmo 
sabendo que se trata de terras da União, ocupadas 
pela comunidade.

O que nos chama mais a atenção, além da vio-
lência, da truculência e da arbitrariedade dessas ações 
da Norcon contra os posseiros e pescadores, é o en-
volvimento direto de agentes das forças públicas de 
segurança do Estado em favor do grande capital e con-
tra os pescadores, em investidas que podemos aqui 
chamar claramente de terrorismo imobiliário.

Vale lembrar que antes, a comunidade da Resina 
sofria por causa dos grandes proprietários de terras, 
que impediam a comunidade de plantar e pescar nas 
lagoas. Agora, é a empresa Norcon que há quase 1 ano 
tenta de todas as maneiras a retirada dos moradores. 
Essa região possui ecossistemas frágeis, de mangues 
e lagoas marginais, que exigem proteção, mas que aca-
baram privatizados e explorados pelo grande capital, 
e vêm sendo, sistematicamente, destruído com vivei-
ros de criação de camarão e desmatamentos. Aliás, 
a prática da Norcon, em detrimento do meio ambien-
te, não é novidade alguma. As agressões ambientais 
produzidas pela aludida empresa podem ser vistas 
por toda a nossa capital aracajuana, tão sofrida com 
a finalização de suas áreas de mangue.

O clima na região chegou ao extremo da tensão. 
Podemos antever, Sras. e Srs. Deputados, que se ne-
nhuma ação intervencionista e pacificadora for feita 
por parte do Estado nesta caso, com respeito às leis 
e, principalmente, à Constituição, muito provavelmen-
te teremos derramamento de sangue naquela bonita 
paisagem sergipana. Vamos agir para evitar essa trá-
gica possibilidade.

Era isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos San-
tana. 

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar sobre 
a paralisação de 48 horas dos funcionários da Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU.

A paralisação marcada em âmbito nacional para 
os dias 2 e 3 de dezembro teve ontem cerca de 90% 
de adesão, e hoje conseguimos paralisar cerca de 93% 
do pessoal em todo Brasil. A categoria exige do De-
partamento de Coordenação e Controle das Empresas 
Estatais – DEST, uma posição sobre a proposta de re-
enquadramento da categoria, assim como o Plano de 
Cargos e Salários – PCS da categoria que já vem se 
arrastando a muito tempo por uma aprovação. 

O motivo pelo qual a categoria reivindica esse 
reenquadramento é por ter o menor salário do setor 
de transporte na esfera nacional.

Esses companheiros estão sendo prejudicados, 
porque os estudos baseados nas tabelas de reajustes 
salariais, elaborados pelos sindicatos e entregues há 1 
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mês à diretoria da CBTU, a pedido da própria empre-
sa, não foram encaminhados como proposta conjunta 
entre empresa e funcionários ao – DEST, órgão que 
define os pisos salariais.

Peço a sensibilidade dos representantes da CBTU 
e do DEST para aprovarem o mais rápido possível 
essa reivindicação dos trabalhadores ferroviários, que 
vêm sofrendo ao longos desses anos com um grande 
achatamento dos seus salários 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 4 será 
comemorado o transcurso dos 75 anos de existência 
do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista – SINDI-
LOJAS do meu Estado, o Ceará, em meio a extensa 
programação que objetiva realçar esse evento de ex-
traordinária significação para o desenvolvimento de 
nossas atividades comerciais.

Na fluência da efeméride, serão relembradas 
personalidades que, ao longo tempo, ofereceram de-
cidido apoio às iniciativas da categoria, ensejando a 
que justas reivindicações viessem a ser concretizadas 
no contexto da respectiva conjuntura.

O Presidente José Cid Sousa Alves do Nascimen-
to e seus colegas de Diretoria empenham-se para que 
as festividades se revistam de excepcional brilhantismo, 
transformando-se em acontecimento capaz de reper-
cutir intensamente entre o empresariado nordestino.

O Jubileu de Diamante assume, por isso, expres-
sividade histórica, merecendo destaque especial a 
concessão da comenda Edson Queiroz à Sra. Yolanda 
Vidal Queiroz, dirigente do poderoso grupo econômico 
fundado graças à clarividência de seu saudoso esposo, 
responsável por conglomerado de empreendimentos 
que contribui decisivamente para impulsionar as nos-
sas atividades produtivas, e José Airton Boris Ponte, 
cujo desempenho na esfera do lojismo, no comando 
de uma cadeia de estabelecimentos óticos no Estado, 
é sempre referenciado como padrão de proficiência e 
dinamismo ético.

Empresta-se, por isso, significação especialissíma 
a essa aludida programação, ainda mais porque aquela 
entidade sindical foi das primeiras a estruturar-se no 
Polígono das Secas, reunindo, agora, imenso cabedal 
de serviços prestados ao Ceará e ao País.

Registro, pois, desta tribuna – e creio poder fazê-
lo em nome de nossa bancada -, esse notável marco 
em nossos fatos históricos, assinalado por efetivas 
realizações, de dimensão incomensurável.

Quero também, Sr. Presidente, comunicar à Casa 
que acaba de ser eleito Presidente do Tribunal de Con-
tas da União o ex-Deputado e hoje Ministro Ubiratan 
Aguiar, que, nesta Casa, na condição de Parlamentar e 
de 1º Secretário, pontificou pelo seu espírito público.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o Deputado Paulo Henrique Lustosa.
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, solidarizo-me com o Sena-
dor Mauro Benevides na homenagem a nosso colega 
e conterrâneo Ubiratan Aguiar, que agora assume a 
Presidência do Tribunal de Contas da União.

Sr. Presidente, estamos chegando ao fim do ano: 
em dezembro, começamos os preparativos para en-
cerrar o ano legislativo e chegamos ao meio de nos-
sa Legislatura. Como a sorte me deu a oportunidade 
de vir a esta tribuna durante o Grande Expediente no 
mês de dezembro, quero fazer um breve balanço dos 2 
anos de nossa atuação nesta Casa e, ao mesmo tem-
po, compartilhar com nossos colegas Parlamentares 
o que fizemos e agradecer o apoio e a participação a 
muitos deles em nossa caminhada. Pretendo também 
fazer uma prestação de contas para nosso eleitorado, 
para nossos conterrâneos cearenses.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite um 
aparte, Deputado Paulo Henrique Lustosa?

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Por fa-
vor.

O Sr. Mauro Benevides – No momento em que 
V.Exa. inicia essa prestação de contas, eu me antecipo 
– e creio que posso fazê-lo em nome da nossa bancada 
– para testemunhar seu desempenho proficiente não 
apenas neste Plenário, mas também nas Comissões 
e, inclusive, no Conselho de Altos Estudos desta Casa, 
deixando patente o seu inquestionável espírito público 
e honrando as melhores tradições políticas, sociais 
e econômicas do Estado do Ceará. Portanto, V.Exa. 
merece, em nome de nossa bancada – e eu me torno 
intérprete neste instante -, os cumprimentos por esses 
2 anos de fecunda atuação como Deputado Federal 
representante de nossa unidade federada. 

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Muito 
obrigado, Dr. Mauro Benevides. 

Sr. Presidente, nesses 2 anos de mandato e, 
acho, ao longo dos 4 anos, se assim Deus e o tempo 
nos permitirem, elegemos como um centro, um foco 
de nossa atuação parlamentar a idéia de que é res-
ponsabilidade desta Casa, acima de tudo, construir e 
preparar um Brasil melhor para o futuro.

Nesse sentido, nossa pauta, ainda que reconhe-
cendo a necessidade de discussões sobre temáticas 
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candentes, pontuais e momentâneas, tem-se volta-
do para atuar com os olhos no Brasil que queremos 
e precisamos construir. Isso passa, por um lado, por 
nossa atuação na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
onde tivemos a sorte de encontrar vários amigos, vá-
rios companheiros Deputados que nos têm ajudado 
em nossa atuação, falando, neste presente ano, pelo 
partido, pelo PMDB na Comissão. Encontramos lá, 
no Deputado Julio Semeghini e, agora, no Deputado 
Walter Pinheiro, Presidentes da Comissão nesses 2 
anos, apoio para nossas ações.

Participamos, juntamente com nosso colega, De-
putado Emanuel Fernandes, membro da Comissão, de 
debate profícuo sobre a necessidade de que o País 
invista na universalização do acesso aos serviços de 
telecomunicações, fazendo com que as camadas mais 
pobres da população acessem tais serviços, funda-
mentais para o Brasil do futuro. 

Também nessa mesma linha, no Conselho de Al-
tos Estudos, já mencionado pelo Deputado e Senador 
Mauro Benevides, participamos de várias discussões. 
Entre elas, fomos responsáveis pela elaboração de re-
latório em que discutimos o programa Um Computador 
por Aluno, que vem sendo desenhado pelo Governo 
Federal, ao qual nos associamos, na necessidade de 
levar também essas ferramentas para as redes públicas 
de ensino, sejam elas federais, sejam elas estaduais, 
sejam elas municipais. Isso para fazer também com que 
o computador e a tecnologia da informação cheguem 
a nossas crianças na idade mais tenra, permitindo-
lhes que, quando chegarem, no futuro, ao mundo do 
trabalho, ao mercado de trabalho, estejam adaptadas 
e preparadas para os novos tempos.

Na Comissão de Minas e Energia, da qual somos 
membros suplentes, também temos atuado com um 
olhar para o Brasil que queremos construir, um Brasil 
sustentável. Daí nossa participação, entre outras coi-
sas, em Comissão que discute a questão das energias 
renováveis, a questão da energia eólica, em que nosso 
Estado do Ceará tem enorme potencial.

Ademais, vimos atuando fortemente, junto com 
vários outros colegas, sob a batuta do Presidente da 
Frente Parlamentar pelos Direitos da Juventude, De-
putado Reginaldo Lopes, em políticas da juventude. No 
presente momento, ocupamos o assento da Câmara 
Federal no Conselho Nacional de Juventude, honro-
samente substituindo a Deputada Manuela d’Ávila, 
que era nossa antecessora nesse cargo. E, a partir de 
nossa participação no CONJUVE, temo-nos engajado 
em vários debates sobre juventude e conseguimos, 
junto com a Deputada Alice Portugal e vários Depu-
tados da Frente Parlamentar, uma vitória importante 

no mês passado: a aprovação, em segundo turno, da 
PEC da Juventude.

O Sr. Bilac Pinto – V.Exa. me permite um aparte, 
Deputado Paulo Lustosa?

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Por favor, 
Deputado Bilac Pinto.

O Sr. Bilac Pinto – Deputado Paulo Henrique 
Lustosa, congratulo-me neste momento com V.Exa. pelo 
extraordinário trabalho que faz à Frente da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, 
por sua participação na política do Estado do Ceará 
e, acima de tudo, por seu dinamismo, sua capacidade, 
sua integridade e pela relevante contribuição que dá 
ao Brasil na área na qual atuamos naquela Comissão. 
Meus parabéns pelo brilhante discurso que V.Exa. faz 
neste momento.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Agrade-
ço ao nobre Deputado Bilac Pinto, colega também da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, o aparte. Reafirmo 
que temos conseguido avançar no trabalho graças aos 
bons companheiros e ao apoio que temos recebido de 
todos nesse processo. 

Feito isso, gostaria de concentrar-me neste Gran-
de Expediente em uma das áreas em que vimos atu-
ando, que tem a ver com esse marco mais amplo de 
construir um Brasil melhor para o futuro. Neste ano, 
tivemos a chance de fazer trabalho mais amplo atu-
ando na Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Já desde o ano passado, desde o 
início do mandato, vimos engajando-nos no trabalho 
com vários integrantes – a Frente Parlamentar é mista 
e hoje tem 30 Senadores e 100 Deputados -, nessas 
discussões sobre a garantia dos direitos das crianças 
e dos adolescentes no Brasil. 

No final de 2007, trabalhamos como coordenador 
das demandas orçamentárias das políticas para a in-
fância e para a adolescência. Neste ano de 2008, por 
conta das eleições municipais, as 2 Coordenadoras da 
Frente, Senadora Patrícia Saboya, do Ceará, e a De-
putada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, foram 
candidatas a Prefeita nas respectivas Capitais de seus 
Estados, e assumimos interinamente a Coordenação 
da Frente Parlamentar no Congresso Nacional. Agora, 
quando as 2 Coordenadoras regressarem – infelizmente 
para S.Exas., que não se elegeram, e felizmente para 
nós, da Frente Parlamentar -, S.Exas. reassumirão a 
Coordenação da Frente Parlamentar. 

Por conta disso, também me sinto na obrigação de 
fazer a todos os companheiros da Frente Parlamentar 
a prestação de contas do que conseguimos avançar 
neste ano de 2008. Começo pelo último evento, tal-
vez o mais destacado que tivemos, que encerrou na 
semana passada, no Rio de Janeiro, e contou com a 
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participação do Congresso Nacional, especialmente 
da Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Refiro-me ao III Congresso Mundial de 
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O congresso mobilizou mais de 3 mil 
pessoas, recebeu delegações de 137 países, foi aberto 
pelo Presidente Lula, pela Rainha Silvia, da Suécia, 
presidido pela Primeira-Dama, D. Marisa Letícia, e 
contou com amplo envolvimento das organizações da 
sociedade civil, da Secretaria dos Direitos Humanos, 
de várias e várias empresas privadas, de organismos 
das Nações Unidas, como o UNICEF e a Organização 
Internacional do Trabalho. E, pela primeira vez nas 3 
edições do congresso, houve participação ativa do 
Legislativo do País que recebia o evento. 

O Congresso Nacional, por intermédio da sua 
Frente Parlamentar, com o apoio da Presidência da 
Câmara dos Deputados, esteve presente. Estrutura-
mos, Sr. Presidente, um fórum para discutir exclusiva-
mente o papel do Legislativo na garantia dos direitos 
da criança e do adolescente numa escala mundial. 
Discutimos, com o UNICEF, com as demais agências 
do sistema das Nações Unidas, mecanismos que pos-
sibilitem o monitoramento do grau de implementação 
das conferências e das convenções internacionais que 
tratam do direito das crianças, especialmente a Con-
venção sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil 
é signatário e que é o paradigma para nosso Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Tivemos também possibilidade de realizar ampla 
discussão com uma série de ombudsmen de vários 
países do mundo, de discutir o papel do Legislativo 
como órgão responsável por monitorar, acompanhar 
e supervisionar as políticas públicas para a infância 
e a adolescência e seus impactos e produzimos uma 
série de contribuições e discussões para o texto final 
da conferência.

O Sr. Colbert Martins – V.Exa. me concede um 
aparte, Deputado Paulo Henrique Lustosa?

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Ouço 
com prazer o Deputado Colbert Martins.

O Sr. Colbert Martins – Deputado Paulo Henrique 
Lustosa, cumprimento-o pelo discurso que faz e, mais 
do que por isso, pelo testemunho que temos de V.Exa. 
Tenho a honra de dizer que somos colegas e que par-
ticipamos juntos de várias atividades na Câmara dos 
Deputados. Sou testemunha de seu trabalho, sempre 
responsável, representando de forma muito tranqüila 
e respeitosa e com qualidade seus eleitores do Ceará. 
Faço referência a seu trabalho no Conselho de Alto Es-
tudos com relação aos computadores, especificamente 
ao programa Um Computador por Aluno; à forma qua-
lificada como V.Exa. trabalhou aquele assunto, como o 

faz também na Comissão de Ciência e Tecnologia e na 
área da juventude. Faço este depoimento com muita 
tranqüilidade: temos um representante à altura do povo 
do Ceará e do povo brasileiro. Sei que V.Exa. faz exce-
lente trabalho e tem as qualidades necessárias, que 
herda de seu pai, Paulo Lustosa, grande amigo, para 
trilhar um grande caminho, o que sei que fará nesta 
Câmara dos Deputados. Parabéns a V.Exa.!

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Muito 
obrigado, Deputado Colbert Martins. O PMDB é tam-
bém em grande parte responsável pelo sucesso, pelos 
avanços que nosso mandato tem alcançado nesta Casa. 
O partido tem aberto espaço para nossa participação. 
Fico muito lisonjeado com sua fala e com a menção a 
meu pai, o ex-Deputado Paulo Lustosa. 

Ainda fazendo um balanço sobre o congresso, 
tivemos lá a participação de 8 Parlamentares represen-
tantes do Congresso Nacional, desta nossa Casa, da 
Câmara baixa. Além de minha pessoa, participaram a 
Deputada Maria do Rosário, Coordenadora da Frente 
Parlamentar; da Deputada Rita Camata; do Deputado 
Eduardo Barbosa. Juntos, participamos do debate de 
vários temas. 

O Deputado Eduardo Barbosa levou a experiên-
cia de membro da CPMI e também destacou – e de-
via ter destacado, pois é importante – a ratificação da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, que recentemente aprovamos como emenda 
à Constituição.

A Deputada Maria do Rosário e a Senadora Pa-
trícia Saboya expuseram suas experiências em toda 
a discussão na CPMI da Exploração Sexual. A Sena-
dora e a Deputada Rita Camata manifestaram-se a 
respeito das discussões sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Também foi brilhante o depoimento da Deputada 
Rita Camata sobre a atuação da Frente Parlamentar, 
quando, na elaboração da Constituição de 1988, defen-
deu uma série de direitos e de obrigações do Estado 
para com a infância brasileira, futuro do País.

Quanto à nossa participação no congresso, ex-
pusemos, entre várias outras coisas, a necessidade de 
caminhar mais celeremente para harmonizar a legisla-
ção que trata do enfrentamento da exploração sexual 
de crianças e adolescentes em todo o mundo.

Hoje não é concebível – ou é um atraso em nos-
so esforço de enfrentar essa chaga da humanidade 
– que países ainda tratem e tipifiquem de forma dife-
rente esses crimes e esses atentados aos direitos das 
crianças e dos adolescentes, que são perpetrados de 
forma repetida e acintosa em vários países. E o Brasil 
não fica de fora.
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Cabe destacar também a importância nessa dis-
cussão do papel de supervisor e de fiscal da execu-
ção das políticas públicas, tanto no Executivo quanto 
no Judiciário, que o Congresso precisa assumir. Para 
citar um exemplo, a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito que investigou a exploração sexual em 2003 
e 2004 escolheu 80 casos considerados exemplares 
de exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Brasil. Os 80 casos, Deputado Chico Lopes, tiveram 
ampla cobertura da mídia, foram destacados. Evidên-
cias e indícios muito fortes do abuso e da exploração 
de meninos e meninas no Brasil inteiro foram apontados 
pela CPMI. Os 80 casos foram os que mais revoltaram 
e estarreceram a sociedade brasileira.

Pois pasmem agora. Nosso conterrâneo – recen-
temente candidato a Prefeito de Fortaleza – Renato 
Roseno, a convite do UNICEF, fez um balanço do que 
aconteceu, 4, 5 anos após as denúncias, com esses 80 
casos mais relevantes e gritantes de exploração sexual 
denunciados entre 800 casos identificados pela CPMI. 
Desses 80 casos, apenas 34 deram origem a proces-
sos judiciais. Dos 34 que deram origem a processos 
judiciais, apenas 7 foram julgados, e, dos 7 que foram 
julgados, houve apenas 3 condenações.

Ou seja, fazer lei, parte do papel desta Casa, até 
que temos conseguido. Mas, infelizmente, precisamos 
lembrar-nos de que também é papel desta Câmara ga-
rantir que as leis aqui aprovadas tenham cumprimento 
e efetividade. Isso requer que o Congresso assuma o 
papel de fiscal, de vigilante do Direito e das leis aqui 
aprovadas.

O Sr. Chico Lopes – V.Exa. me concede um 
aparte?

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Ouço 
V.Exa., Deputado Chico Lopes.

O Sr. Chico Lopes – Fico impressionado como 
os organismos de defesa da criança e do adolescen-
te. Os organismos, até os policiais, vão lá, descobrem, 
jogam duro, mas, quando chega à Justiça, há esse 
resultado preocupante. E acho – sou um jovem mili-
tante nessa área e ainda tenho muito caminho para 
percorrer – que não é problema de leis desta Casa. Até 
que esta Câmara, emocionalmente, quando acontece 
qualquer coisa com uma criança, cria várias leis, mas 
e o resultado prático? Conheço Roseno, conheço a 
Senadora Patrícia, enfim, todos os que militam nessa 
área, sei de sua dedicação – não existe sábado, nem 
domingo, nem horário noturno. Depois de toda essa 
coisa, uma pessoa já está próxima de sair, porque o 
advogado vai lá e resolve. Não tenho nada contra o 
advogado. Advogado é exatamente para isso. Mas 
não será que há muita benevolência dos senhores jul-
gadores da Justiça com esse tipo de doença social? 

Porque o monstro que faz isso com uma criança, com 
um adolescente não merece perdão de ninguém, mi-
nha gente. Parabéns!

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Muito 
obrigado, Deputado Chico Lopes. Também é claro o 
fato de considerarmos que cabe à Câmara esse ou-
tro papel de monitoramento, de supervisão da gestão 
e dos impactos da efetividade da lei. E a Casa não 
pode também esquecer que temos projetos de lei em 
andamento.

Hoje, no Senado Federal, há 4 projetos de lei, 
oriundos da CPMI, que já foram aprovados na Câmara 
dos Deputados e aguardam votação no Senado. Entre 
eles merece destaque o projeto para o qual a Ministra 
Dilma, na abertura da palestra que fez no III Congres-
so, chamou a atenção: aquele que trata do depoimento 
sem dano. Trata-se da modificação no Processo Penal 
para que crianças e adolescentes que foram vítimas 
de exploração sexual e foram chamados para prestar 
depoimento, no ato de instrução do processo, não se-
jam submetidos a processos que novamente as viti-
mem, que as exponham, que as ofendam mais, além 
da ofensa já sofrida.

Temos de cobrar do Senado. Aprovamos pronta 
e recentemente o projeto de lei do Senador Magno 
Malta, que trata dos crimes de pedofilia na Internet, e 
devemos pedir ao Senado que agilize os projetos que 
estão sob sua apreciação.

Ouço o Deputado Zezéu Ribeiro, Coordenador 
da bancada nordestina.

O Sr. Zezéu Ribeiro – Obrigado, Deputado Pau-
lo Henrique Lustosa. Quero ressaltar o trabalho que 
V.Exa. tem desenvolvido nessa questão e dizer que 
fizemos também um encontro com o UNICEF a res-
peito do tema. Ontem, na reunião dos Governadores, 
em Recife, foi entregue o selo das cidades que têm o 
pacto do semi-árido como prioridade em suas ações, 
trabalho para o qual V.Exa. contribuiu e que se iniciou 
no Ceará. Parabéns pelo pronunciamento!

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Muito 
obrigado. É verdade. Temos assistido, temos acom-
panhado, soubemos. Infelizmente, estávamos no Rio 
de Janeiro em razão do Congresso e não pudemos 
participar da discussão que houve com o UNICEF e a 
Frente Parlamentar.

Sr. Presidente, além de abordar a questão do 
congresso, quero chamar atenção para o trabalho de 
reflexão que fizemos com a Frente Parlamentar, em 
comemoração aos 18 anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. O Deputado Pompeo de Mattos, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, aten-
dendo a nossa sugestão e a nosso pleito, com apoio 
dos membros, criou Comissão Especial para discutir 
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os avanços e os desafios que ainda temos para trans-
formar o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
totalmente numa realidade.

Deputado Rafael Guerra, quanto à saúde na in-
fância, temos ainda muito para avançar em termos de 
garantia dos direitos. É mais do que garantia do serviço. 
É a garantia do direito da mãe e da criança ao longo 
de seu desenvolvimento a uma saúde que contribua 
para esse fim.

Queremos destacar também a participação que a 
Frente Parlamentar teve em apoio à Fundação Abrinq 
no Programa Prefeito Amigo da Criança. Cabe desta-
car inclusive que nossas 2 Coordenadoras foram as 
primeiras signatárias de termo de compromisso que 
tentamos fazer, a fim de que todos os candidatos a 
Prefeito e a Vereador assumam compromisso com po-
líticas para a infância e para a adolescência em seus 
Municípios já no mandato que se inicia.

Temos de destacar também a parceria – e aí, mais 
uma vez, queremos agradecer ao Presidente Arlindo 
Chinaglia – Desta Casa com a Organização Interna-
cional do Trabalho num programa de enfrentamento 
do trabalho infantil, com a participação do Plenarinho, 
programa institucional da Câmara dos Deputados que 
todos os Parlamentares deveriam conhecer.

Num balanço final, Sr. Presidente, concluo dizen-
do que ainda temos muito, muito, muito que avançar 
em termos dos direitos da criança e do adolescente, 
mas acho que a Câmara dos Deputados – eu acho 
não, eu sei – e a Frente Parlamentar vêm envidando 
esforços para que os direitos das crianças no Brasil 
sejam respeitados e se materializem em termos de 
políticas efetivas.

Por conta disso, recebemos convite do UNICEF, 
em Nova Iorque, onde fizemos palestra sobre a expe-
riência brasileira. E, na próxima semana, visitaremos 
Tirana, Capital da Albânia, onde também discutiremos 
com Parlamentares do antigo bloco soviético sobre 
nossa experiência de legislação em prol dos direitos 
da criança. Enfim, temos aprendido muito com essas 
oportunidades.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primento V.Exa., ilustre Deputado Paulo Henrique Lus-
tosa, que produz nesta tarde oportuna reflexão sobre 
os direitos da criança e os direitos sociais. Certamente, 
seu pronunciamento traz grande contribuição para o 
debate nacional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador inscrito para o Gran-
de Expediente, ilustre Deputado Zezéu Ribeiro, do PT 
da Bahia.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta 
é a primeira vez que fui sorteado este ano para ocupar 
a tribuna no Grande Expediente. 

Vou tratar um pouco das questões urbana e re-
gional em nosso País. 

Inicialmente, associo-me aos milhões de bra-
sileiros que se têm solidarizado com as vítimas dos 
estragos provocados pelas chuvas no Vale do Itajaí e 
em outras áreas em Santa Catarina. 

Quero destacar a capacidade do nosso povo de, 
em momentos como estes, ser capaz de socorrer os 
seus irmãos em situação de calamidade. Desde as 
camadas mais abastadas até as mais pobres, mesmo 
nos Estados onde as catástrofes já ameaçavam sua 
população, como o Rio de Janeiro, nosso povo tem 
buscado atender à população de Santa Catarina.

Frisamos também o pronto atendimento da defe-
sa civil que fez um grande esforço para o socorro das 
vítimas, embora saibamos que muitas não puderam 
ser salvas. A todas as famílias vitimadas queremos 
trazer também a nossa solidariedade.

Eu já havia feito um registro anteriormente e re-
solvi pegá-lo como gancho para tratarmos do trabalho 
realizado. Mas temos de lembrar que esse desastre tem 
causas que poderiam ser evitadas ou reduzidas. 

A relação do evento com as mudanças climáti-
cas, embora não possa ser confirmada, é inteiramente 
possível. Para o cientista Carlos Nobre, do Instituto de 
Pesquisas Aeroespaciais – INPE, coordenador dos es-
tudos sobre mudanças climáticas no País, a tragédia 
ocorrida em Santa Catarina é um espelho do futuro 
das cidades brasileiras. Embora diga que seriam ne-
cessários estudos com dados de 100 anos para esta 
afirmação, ele considera que já é possível dizer que, 
se o aquecimento continuar, as cenas de Santa Cata-
rina serão muito repetidas.

É possível, porém, afirmar que a urbanização 
inadequada ajudou a provocar o desastre naquele 
Estado, o que se pode repetir na maioria das nossas 
cidades, onde a ocupação urbana desordenada permi-
te essas ocorrências e faz com que a população mais 
pobre seja a mais vulnerável e a que mais perde com 
os desastres desse tipo.

Como sabemos, a urbanização brasileira se deu 
de forma muita rápida, a partir dos anos 50 do século 
passado, com o início do processo de industrialização, 
e foi ao longo dos anos se tornando cada vez mais ex-
cludente, com um processo de ocupação do solo feita 
pelo nosso sistema capitalista que expulsa a popula-
ção pobre para as áreas mais críticas das cidades e 
explora até o limite da exaustão as riquezas naturais do 
País, com grandes desmatamentos na Amazônia, com 
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a utilização desenfreada dos nichos de Mata Atlântica, 
com a degradação das áreas do cerrado e da caatinga 
e com a poluição dos cursos de água.

Se a Europa e os Estados Unidos se urbaniza-
ram durante o período de 200 anos, da Revolução In-
dustrial até meados do século passado, os países do 
Terceiro Mundo, os países subdesenvolvidos, fizeram 
esse processo de urbanização em 50 anos, na segun-
da metade do século passado. Aliado a isso, houve 
carência de políticas públicas que viessem patrocinar 
e apoiar esse processo de urbanização.

O processo de ocupação do solo feito pelo nosso 
sistema capitalista expulsa a população pobre para as 
áreas mais críticas das cidades e explora até o limite 
da exaustão as riquezas naturais do País. Retratamos 
aqui que construímos cidades da exclusão e não da 
inclusão.

O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa. um 
aparte, Deputado Zezéu Ribeiro?

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – É necessário alterar 
profundamente essa situação. Estamos às vésperas 
da posse dos novos Prefeitos e precisamos reafirmar 
os princípios da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, 
que define o direito à cidade como usufruto eqüitativo 
dos seus espaços dentro dos princípios de sustenta-
bilidade e da justiça social. Esse é um direito coletivo 
dos habitantes das cidades, em especial dos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, com o objetivo de al-
cançar o pleno exercício do direito a um padrão de 
vida adequado. 

Naquele documento já se denunciou que o ace-
lerado processo de urbanização torna mais distante a 
satisfação aos direitos humanos e fortalece a crescente 
tendência de pobreza nas cidades, com a localização 
das populações em zonas vulneráveis, com a ameaça 
constante de desastres.

Ouço o Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Zezéu Ri-

beiro, o aparte que solicitei a V.Exa. direciona-se para 
o preâmbulo do seu discurso na tarde de hoje referen-
temente à situação de Santa Catarina. Diria a V.Exa. 
que em 1983 os meus olhos divisaram espetáculo se-
melhante a esse, primordialmente na cidade de Blu-
menau. Naquela ocasião, eu estava absolutamente 
convicto de que o Governo Federal em sintonia com 
a administração estadual e municipal, os 3 setores da 
Administração conjugariam esforços para diminuir o 
impacto climático que atingiu agora implacavelmente 
o Estado de Santa Catarina. Lamentavelmente, afluiu 
todo esse espaço de tempo – 20 anos depois – e nós 
nos defrontamos com essa calamidade que estarre-
ceu o País, que compungiu a alma do povo brasileiro, 
e que V.Exa. relembra agora no início do seu pronun-

ciamento. Portanto, era essa recordação, essa relem-
brança, para advertir que em opportuno tempore não 
assumimos as medidas indispensáveis ao atendimento 
da população catarinense.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Obrigado, Deputado 
Mauro Benevides. V.Exa. tem contribuído enormemente 
com os debates nesta Casa. 

Nos últimos anos, conseguimos algumas vitórias 
com o avanço das lutas populares e a organização do 
povo na conquista pelos direitos sociais.

O Governo Lula atendeu à antiga reivindicação do 
movimento social por reforma urbana – criou o Minis-
tério das Cidades – e tem investido em programas de 
incentivo à produção de moradias de interesse social 
e na retomada dos programas de saneamento, coisas 
que haviam sido esquecidas pelos governantes ante-
riores, desde a extinção do BNH e do PLANASA.

Com erros e acertos, tínhamos uma visão na-
cional dessa questão. A partir daí, passamos a mero 
atendimento de balcão, a demandas clientelistas, e 
sem continuidade, atendendo a interesses muitas ve-
zes privados. O que mais valia era o contrato, e não 
a obra per se.

O Estatuto da Cidade é fundamental instrumento 
para induzir as formas de uso e ocupação do solo, a 
concepção de gestão democrática das cidades e a par-
ticipação direta dos cidadãos nos processos decisórios 
de gestão das cidades, além de criar instrumentos de 
regularização das posses urbanas.

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social é importante ferramenta de financiamento das 
cidades, e o Conselho Nacional das Cidades, o prin-
cipal instrumento de sua gestão democrática.

Mas é preciso fazer muito mais. É necessário 
que os novos Prefeitos, que assumem seus manda-
tos em janeiro, adotem processos de gestão como o 
Plano Diretor e o Orçamento Participativo e tenham, 
nos Conselhos Municipais das Cidades, espaço de 
discussão dos principais problemas de infra-estrutura 
e serviços dos seus Municípios.

A qualidade de vida nas cidades deve enfatizar 
nova maneira de promoção, proteção e defesa dos 
direitos humanos e ter como princípio a função social 
do solo urbano.

O Parlamento brasileiro vem tratando da revisão 
da lei do parcelamento do solo e da introdução de es-
pecífico capítulo sobre a regularização fundiária, que 
tem como preocupação reduzir o elevado grau de desi-
gualdade social e territorial, considerando que grande 
parcela da população urbana vive em favelas ou em 
outras formas de habitações precárias e que precisam 
ser incorporadas ao processo de construção das nos-
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sas cidades – cidades que incluam, e não cidades da 
exclusão, que desagreguem.

Independentemente da nossa capacidade de 
solucionar em curto prazo esses problemas, temos 
de colocar o assunto como prioridade na pauta do 
Congresso e cada vez mais envolver as organizações 
governamentais e as da sociedade na discussão das 
questões sociais e ambientais que envolvem a ges-
tão urbana.

Estamos mobilizados em ampla campanha na-
cional pela aprovação da PEC nº 285, de 2008, a PEC 
da Moradia, da qual sou um dos autores, que vincu-
la recursos orçamentários da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos 
Fundos de Habitação de Interesse Social e cuja ad-
missibilidade e constitucionalidade foram aprovadas 
ontem na CCJ.

Para a melhoria da qualidade da construção e 
reforma de moradias populares, elaboramos projeto 
de lei que trata da Assistência Técnica para Habita-
ção de Interesse Social, construído em conjunto com 
as entidades do Fórum Nacional de Reforma Urbana, 
tendo à frente a Federação Nacional dos Arquitetos e 
Urbanistas. O referido projeto foi aprovado nesta Câ-
mara e agora se encontra na pauta do Senado para 
ser apreciado. Aguardamos sua votação para hoje ou 
amanhã, o que caracterizaria esta semana como sig-
nificativa nas conquistas pelo direito à moradia e pela 
função social dos engenheiros e dos arquitetos na 
promoção da habitação em nosso País. Isso se daria 
com a aprovação da constitucionalidade do Fundo da 
Moradia, com o envio da proposta ao Presidente da 
República e ao Conselho Federal de Arquitetura e Ur-
banismo e com a possível aprovação, ainda esta se-
mana, da lei que garante assistência técnica gratuita 
às populações de baixa renda na construção e na re-
forma de suas habitações.

O projeto, uma vez sancionado pelo Presidente 
da República, permitirá que a construção e reforma 
das habitações da população de baixa renda tenham 
a atenção técnica necessária para definição dos ma-
teriais a serem usados e para que se dê conforto e 
segurança aos moradores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi a for-
ça do povo que fez constar na nossa Constituição um 
capítulo sobre a política urbana e, posteriormente, 
por emenda constitucional incluir a moradia entre os 
direitos sociais, como o são a educação, a saúde, o 
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância e a assistência 
aos desamparados.

Porém, para que esses direitos não passem de 
intenções, é necessário que tenhamos a clareza de 

que isso só se faz com compromisso político e com 
a mudança de foco das políticas públicas. Enfrentar o 
desafio de priorizar os que sempre foram preteridos 
tem sido a marca do nosso Governo, com ações claras 
em defesa da população mais carente.

Claro que não é possível que se mude de uma 
hora para outra, com uma assinatura, com um decreto, 
concepções arraigadas ao longo de séculos de privilé-
gios e de exploração dos trabalhadores e depredação 
dos recursos naturais.

A nossa história foi construída sob o signo dos 
privilégios e as mudanças de paradigmas só se tor-
nam possíveis quando a ameaça de perdas assusta 
aos que sempre foram beneficiados. 

O mundo enfrenta uma crise sem precedentes 
que se forma no âmago do sistema capitalista e, como 
diz Tânia Bacelar, nossa companheira de luta, de cons-
trução de políticas públicas neste País, “surpreende 
o capitalismo em estágio avançado de globalização 
submetido à voracidade e à ousada leviandade da 
acumulação financeira”. 

O que nos dá alento no Brasil é que o Governo 
Lula foi capaz de superar uma longa fase de baixo 
crescimento, hiperinflação, crise fiscal aguda e de-
sequilíbrio externo e se colocar em uma posição de 
enfrentamento desta situação, com uma força que 
poderá fazer com que saiamos da crise com um des-
gaste muito menor do que poderia ter acontecido e, 
quem sabe, num quadro de fortalecimento de alguns 
segmentos de nossa produção.

Temos promovido essa discussão na bancada 
do Nordeste, que tenho a honra de coordenar, e nos 
nossos eventos tradicionais do Café da Manhã, nos 
quais recebemos autoridades do Governo Federal e 
de instituições nacionais que têm a questão regional 
como foco em seus programas. Na maioria das vezes, 
tem ficado a sensação de que existe a necessidade 
de fortalecermos a visão da superação das desigual-
dades regionais como forma de tornar mais eqüitativo 
o nosso desenvolvimento.

É necessário tratarmos os desiguais de manei-
ra desigual. Se tratamos os desiguais de igual forma, 
mantemos a desigualdade. Então, a superação da de-
sigualdade está no tratamento diferenciado àqueles 
mais prejudicados.

Há poucos dias, recebemos representantes do 
UNICEF, que tem um programa com foco para o semi-
árido nordestino, dirigido para crianças e adolescentes, 
onde foi demonstrada a falta de prioridade dispensada 
ao Nordeste pela grande maioria dos nossos governan-
tes, o que tornou a região economicamente desigual 
nos âmbitos de educação, saúde e renda em relação 
ao restante do País.
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Essa situação tem mudado, na medida em que, 
ao lado dos programas assistenciais, associaram-se 
investimentos estruturadores e, principalmente, de 
crédito para as diversas formas de produção, espe-
cialmente para a agricultura familiar, aquela que fixa 
efetivamente o homem ao campo.

Na nossa pauta de discussões na bancada, hoje, 
recebemos o Ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente, 
que nos deu uma visão do que vem sendo feito no País 
para superar as graves questões do desmatamento e 
de todo o processo de degradação dos frágeis biomas 
que ocorrem no Nordeste.

O Ministro destacou o lançamento do Plano Na-
cional sobre Mudança do Clima, na segunda-feira pas-
sada no Palácio do Planalto, o qual se constitui como 
um marco importante para a integração e harmoniza-
ção das políticas públicas ambientais.

Ao lembrar que o plano tem como foco inicial a 
Amazônia, o Ministro reconhece, porém, que a caatin-
ga é mais ameaçada que a Amazônia e que a deser-
tificação atinge os Estados em várias áreas, além de 
ser o segundo sistema mais intensamente habitado e 
urbanizado no País, seguido da Mata Atlântica, que se 
concentra no litoral brasileiro. O segundo maior bioma 
em intensidade de uso, de ocupação, é a caatinga. A 
caatinga é, paralelamente a isso, o elemento cataliza-
dor das economias na região. 

Na maioria das nossas outras regiões, particu-
larmente da Mata Atlântica, os efeitos econômicos 
são exógenos a essa realidade. Na caatinga, a sobre-
vivência da grande maioria da população é endóge-
na ao próprio bioma que é habitado. E aí novamente 
se encontram os problemas urbanos e ambientais. A 
vulnerabilidade das grandes cidades e as suas contri-
buições ao aquecimento global é um ponto ressaltado 
na fala do Ministro.

Isso, aliás, já tinha sido motivo de preocupação da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, quando trou-
xemos para uma audiência pública o Dr. Carlos Nobre, 
a quem me referi no início. Daquela reunião, tiramos 
uma decisão de fazer uma emenda ao Orçamento que, 
viabilizada, conclui os estudos da vulnerabilidade de 
nossas cidades em relação ao aquecimento global 
junto ao Ministério do Meio Ambiente.

Buscamos sempre articular as emendas da ban-
cada de Desenvolvimento Urbano a ações com o Mi-
nistério da Integração Nacional e a ações com o Mi-
nistério do Meio Ambiente, entendendo que a questão 
urbana perpassa todos esses aspectos.

Recebemos hoje também, em audiência públi-
ca, a Ministra Dilma Rousseff, que veio a esta Casa a 
convite das Comissões de Desenvolvimento Urbano, 
Fiscalização Financeira e Controle, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio, Minas e Energia e 
Finanças e Tributação. 

A Ministra destacou que o Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC vai ajudar o Brasil a supe-
rar os efeitos da crise financeira, por se tratar de um 
“grande instrumento” para a manutenção da política 
anticíclica, que garante os investimentos em períodos 
de retração econômica, utilizando as reservas geradas 
em períodos de crescimento.

Segundo a Ministra, o principal impacto da crise 
mundial nos países emergentes, como o Brasil, é a de-
saceleração do crescimento econômico, enquanto os 
desenvolvidos já passam por recessão. Ela citou que 
a crise provocou nos emergentes uma “brutal” queda 
na oferta de crédito; saída de capitais, com queda nas 
bolsas de valores e nas remessas de lucros; desvalori-
zação cambial, com a fuga dos investidores para títu-
los do Tesouro americano; e deterioração da balança 
em conta corrente. 

Foi importante a sua afirmação de que a situação 
do Brasil é melhor, mesmo frente a outros mercados 
emergentes, porque o País “rompeu” com o ciclo vi-
cioso da década de 90, quando o Governo brasileiro 
era forçado a recorrer ao FMI sempre que havia crises 
internacionais, para, entre outros motivos, recompor 
os níveis de reservas financeiras.

Isso garantirá a continuidade dos investimentos 
em habitação e saneamento, já assegurados nos pro-
gramas de governo e que superam em muito todos os 
outros investimentos feitos nos últimos 20 anos nes-
ses setores.

Para se ter idéia, o Governo Federal, no primeiro 
mandato de Lula, investiu cerca de R$14 bilhões em 
saneamento, aproximadamente 13 vezes mais do que 
foi investido nos 4 anos anteriores, e até o final do seu 
atual mandato deverá investir mais R$40 bilhões.

Portanto, meus companheiros, temos que lutar 
com todas as forças para superar a crise econômica, 
para não nos abatermos com as vicissitudes do clima 
e manter a nossa proposta de um país menos desi-
gual, em consonância com a política adotada pelo 
Presidente Lula.

Fiz um questionamento à Ministra hoje, falando 
da necessidade de contrastarmos as políticas públicas, 
estabelecermos 2 cortes fundamentais na implemen-
tação das políticas em nosso País.

Um é o corte de classe, que defina que a priori-
dade tem de ser efetivamente o atendimento à grande 
massa de trabalhadores, à grande massa do povo bra-
sileiro deserdada dos benefícios civilizatórios; o outro é 
um corte regional, de tratar, conforme já me referi, de 
maneira desigual os desiguais, de tratar com benefí-
cios as situações mais específicas e deterioradas em 
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nosso País, e fiz referência específica, Deputado Nilson 
Mourão, à Amazônia e ao Nordeste brasileiro.

Lula herdou um país que perdia o seu sentimen-
to de Nação, que crescia concentrando renda e ter-
ritório. Era um Brasil de costas para o seu interior. O 
Governo recolocou a possibilidade de construção da 
Nação, que começa no plano internacional com a ne-
gação da ALCA – que traria conseqüências inimaginá-
veis nesta crise atual – e privilegiou as relações com 
o MERCOSUL, as relações SUL/SUL, e que trabalha 
pela integração na nossa América sem hegemonismo, 
mas com parcerias. 

Hoje, menos de 15% de nossa produção é para 
exportação. A China, com um 1,3 bilhão de habitantes, 
tem 43% de sua produção dedicada à exportação. O 
Brasil constituiu, nesse período, um mercado interno 
importante e catalisador, garantindo a soberania na-
cional e permitindo o acesso a milhões de brasileiros a 
bens de consumo e a uma melhor qualidade de vida.

Essas diretrizes levaram a um processo de fi-
xação do homem no campo, com a reforma agrária, 
com a política de desenvolvimento regional, com pro-
gramas como o Luz para Todos, o PRONAF e com o 
processo de descentralização e interiorização do en-
sino superior público.

Isso possibilita que tenhamos uma universidade 
como elemento de transformação da realidade, não só 
como muitos se referem, mas também enquanto espa-
ço de formação de novos quadros, como um elemento 
que conheça profundamente a realidade, que tenha o 
território como base de aprendizagem. Na Bahia, fomos 
contemplados com 2 novas universidades, uma dividida 
com o Nordeste, que é a Universidade do Vale do São 
Francisco, outra, genuinamente baiana, originada do 
desmembramento da Universidade Federal da Bahia, 
a Universidade do Recôncavo – todas as 2, na sua 
concepção, têm o território como espaço de aprendi-
zagem. Dessa forma, poderão reconhecer o específi-
co e o universal, a realidade local e a transcendental, 
no sentido de promover as mudanças necessárias e 
a alavancagem dessas regiões.

A mesma coisa ocorre com as escolas federais. 
Isso acaba por produzir outra realidade que extrapo-
la à questão da universidade de per se mas que é 
conseqüência do uso do espaço em que está retida. 
Refiro-me à forma de ocupação do espaço brasileiro. 
A atração de professores, técnicos e estudantes para 
essas universidades cria nova dinâmica nas cidades 
em que se instalam. 

Não tenho dúvida de que, daqui a 15 anos, pos-
samos fazer uma avaliação desse processo e constatar 
que o efeito da interiorização promovida pela descen-
tralização universitária no Brasil terá na ocupação do 

território nacional um efeito superior ao que teve Bra-
sília enquanto Capital nacional, construída num único 
território, numa única localização. Temos também esse 
processo de implantação de escolas técnicas e das 
universidades em todo o território brasileiro, criando 
nova dinâmica de ocupação de espaço. 

Concedo um aparte ao Deputado Nilson Mou-
rão.

O Sr. Nilson Mourão – Ilustre Deputado Zezéu 
Ribeiro, quero, em primeiro lugar, agradecer a V.Exa. 
pelo aparte que me concede. Pedi este aparte para 
elogiar seu pronunciamento, um extraordinário balanço 
a respeito do Presidente Lula que V.Exa. tece ao povo 
brasileiro. Quero destacar o último parágrafo de seu 
discurso, relativo aos investimentos feitos na área de 
educação, particularmente no fortalecimento das ins-
tituições públicas federais de ensino superior com a 
criação de novas universidades. V.Exa. se referiu a 2 
universidades às quais a Bahia terá acesso, mas nosso 
Governo ampliou muito mais a rede de ensino superior 
do País. Parabéns, Deputado Zezéu Ribeiro, pelo ex-
celente pronunciamento feito hoje nesta Casa.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Obrigado, Deputado 
Nilson Mourão. De fato, são 17 novas universidades 
federais.

Prossigo, Sr. Presidente.
Enfrentaremos esta crise com bases muito mais 

consistentes do que a enfrentaríamos tempos atrás, e 
chegaremos a 2010 com nova propositura de enfren-
tamento das adversidades mundiais, por termos feito 
uma base econômica sustentável, e teremos de apren-
der com as crises para dar a volta por cima.

Finalizo, saudando os Prefeitos e Vereadores 
eleitos, chamando-os à responsabilidade das tarefas 
que têm pela frente, particularmente aqueles compa-
nheiros que conosco têm marchado na construção 
de um Brasil livre e soberano, desejando-lhes uma 
profícua atuação.

Aproveito a ocasião, Sr. Presidente, neste final 
de legislatura, para desejar a todos os parceiros e aos 
ouvintes um bom Natal e um feliz ano-novo, de muitas 
realizações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primentamos o ilustre Deputado Zezéu Ribeiro pelo 
pronunciamento desta tarde, uma grande contribuição 
ao debate no Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Reto-
mamos a lista para breves comunicações a partir dos 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Ma-
galhães.
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O SR. PAULO MAGALHÃES (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a saúde não tem partido. Assim tem 
governado o Presidente Lula, assim tem se portado o 
Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Mas na Bahia, mais precisamente no Município 
de Itabuna, está-se partidarizando sobremaneira a 
saúde no meu Estado. 

Vejam os senhores que Itabuna atende a 123 
municípios de toda a região cacaueira, a sofrida re-
gião cacaueira que, no passado, tanto já deu ao Brasil. 
Hoje ela está sendo mais uma vez vilipendiada pela 
crueldade de um Secretário de Saúde que se espe-
cializou no SUS. Especializou-se não para servir, mas 
para maltratar, para castigar, para trazer ao povo da 
Bahia uma situação desconfortável, como está sendo 
o descredenciamento da Saúde Plena do Município 
de Itabuna. 

É assim que se comporta o Sr. Secretário, que 
se juntou à sua assistente – que hoje responde como 
Secretária no Município de Vitória da Conquista, inte-
grante da Bipartite – para maltratar, castigar, vilipendiar 
o povo de Itabuna. 

Isso porque, Sr. Presidente, o Capitão Azevedo, 
um homem humilde, mas um homem sério, um homem 
que se elegeu com uma frente significativa em Itabu-
na, ao lado do Dr. Vieira, tem na saúde uma situação 
calamitosa. Ele recebe o município sem condição de 
governar em função dessa partidarização do Secre-
tário de Saúde e alguns asseclas. 

Trouxeram para o Ministério uma versão errada. 
Se na administração atual existem erros, que se punam 
os administradores, que se punam os responsáveis. O 
que não é possível, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é 
o povo de uma região, que tem sofrido tanto, que tem 
sido maltratado e que tanto já deu ao Brasil, como o 
da região cacaueira, perder a Saúde Plena.

É isto que venho pedir ao Presidente Lula, que 
tem dado tanta demonstração de altivez, de amor ao 
Brasil, de presteza no atendimento: que revogue, que 
veja com o Ministro Temporão que a Bahia não pode 
ser castigada. Os baianos da região cacaueira não 
podem ser castigados como estão sendo, em função 
da má-fé de um Secretário que não tem responsabi-
lidade nem boa vontade em servir ao povo da região 
cacaueira.

Venho a esta tribuna para convocar os Deputados 
baianos, que formam uma bancada significativa, para 
que nos unamos todos no sentido de restabelecer, de 
dar à região cacaueira, de volta, a Saúde Plena, para 
que o Capitão Azevedo possa governar e começar 
ajustando seu Governo aos ditames do Ministério da 
Saúde, e assim possamos juntos realizar a saúde de 

que o povo daquela terra precisa e que nós estamos 
dispostos a dar ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero falar da região cacaueira, fazendo 
um apelo, mas não na linha do pronunciamento do 
Deputado que me antecedeu, o nobre Deputado Pau-
lo Magalhães. Acredito que é importante tratarmos da 
área da saúde e creio que o nobre Secretário Jorge 
Solla tem demonstrado muito empenho nesse sentido. 
E nós faremos aqui, Deputado Paulo Magalhães, todo o 
esforço no sentido de que Itabuna recupere uma ques-
tão central como a municipalização da saúde, perdida 
por incompetência da gestão. O povo de Itabuna não 
pode pagar esse preço. Mas é bom registrar que não 
é uma perseguição do Secretário Jorge Solla, mas 
sim fruto de uma atitude ruim daqueles que estavam 
gerenciando a saúde no Município.

Quero falar sobre a região cacaueira para abor-
dar outro tema importantíssimo e que está na ordem 
do dia, a reforma tributária. Já tomamos providências 
no sentido de apresentar uma emenda à proposta e 
de discutir com o Ministro Palocci e com o Relator a 
alteração de um dispositivo que consta do parecer do 
Deputado Sandro Mabel e que pode prejudicar, meu 
caro Deputado Geraldo Simões, o pólo de informática 
de Ilhéus, assim como o pólo de informática de Santa 
Rita do Sapucaí, o pólo de informática da Paraíba, o 
pólo de informática de Pernambuco, enfim, os pólos 
de informática que foram constituídos nas Regiões 
Norte e Nordeste.

Nós queremos que a reforma tributária conce-
da a extensão do prazo para Manaus, nos mesmos 
moldes do texto da Lei de Informática aprovada nesta 
Casa, para permitir, Deputado Narcio Rodrigues, que 
Santa Rita do Sapucaí, Ilhéus e outras cidades pos-
sam ter oportunidade de se desenvolver. Portanto, é 
fundamental que todos os Parlamentares e, particu-
larmente, os Governadores, mobilizem-se no tocante 
a esse tema.

Não estou falando sobre um tema qualquer. Para 
a Bahia, Deputado Mão Branca, a reforma, do jeito que 
está, pode significar a eliminação de uma movimentação 
de 2 bilhões de reais, montante de recursos movimen-
tado pelo pólo de informática no ano passado.

Com a Lei de Informática, criamos a possibilida-
de de incentivar o crescimento e o desenvolvimento 
industrial em todo o País, acabando com a centrali-
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zação que havia em São Paulo, permitindo cada vez 
mais que isso se estendesse a outros Estados. Essa 
foi a intenção. Não quisemos atacar Estado algum, mas 
permitir que Sergipe tivesse o seu pólo, assim como 
a Bahia, o Piauí. Isso é desenvolvimento econômico, 
é geração de emprego e renda.

E isso é importante não só para Ilhéus, como 
também para Salvador. Nós estamos discutindo, por 
exemplo, em Salvador, o nosso pólo de software, o 
parque tecnológico. Então é fundamental que tenha-
mos uma política para o software na reforma tributária 
que também enxergue esse setor dentre aqueles que 
necessariamente precisam de apoio. E não se trata 
aqui de incentivo, mas sim de apoio para o desenvol-
vimento da indústria de software, assim como para a 
indústria de hardware.

É esse o apelo que temos feito e é nesse senti-
do que estamos trabalhando. Agora há pouco partici-
pamos de conversa com o Ministro Palocci. Vamos a 
uma reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia e 
estamos fazendo todo o esforço para que consigamos 
manter os incentivos para a nossa querida Manaus 
e para o País inteiro, para permitir que a indústria se 
desenvolva em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, antes eu fiz um pequeno registro e quero 
ampliá-lo agora. Nas breves comunicações de 1 mi-
nuto, eu registrei que, na Legislatura passada, viajei 
por cerca de 20 presídios do País, pela Comissão de 
Direitos Humanos.

Em todos esses presídios, além dos problemas 
de desrespeito aos direitos humanos, uma coisa cha-
mava atenção: os presos diziam que eram inocentes, 
que estavam ali por injustiça. Lembrei desse detalhe 
ontem, ao assistir ao noticiário de âmbito nacional, 
quando os advogados de Daniel Dantas diziam que o 
Juiz De Sanctis condenou um inocente. Deve ser tão 
inocente quanto aqueles presos que eu visitei para 
verificar as condições de direitos humanos nos presí-
dios do nosso País. 

Na inocência de Daniel Dantas, provavelmente, só 
deve ter um juiz que acredita: Gilmar Mendes, que re-
centemente veio a condenar a participação de policiais 
em campanhas eleitorais e em partidos políticos. 

Seria interessante que o Ministro Gilmar Mendes 
respondesse àquilo que a Carta Capital mostra, a sua 
participação em eleições na cidade onde nasceu. De 
acordo com a Carta Capital, há a insinuação de que 
processos para julgar o desvio de recursos feito pelo 

seu irmão como Prefeito não são julgados por influ-
ência superior; que ações que tramitam nos tribunais 
eleitorais são engavetadas por influência do Sr. Gilmar 
Mendes. Está tudo na Carta Capital. 

Provavelmente, deve ser esse Juiz Gilmar Men-
des, que sempre se manifestou politicamente, desde 
a AGU, desde que participava, por indicação política – 
como o são todos para o STF -, do Governo Fernando 
Henrique Cardoso; que sempre tomou decisões acima 
da Justiça, sempre tomou decisões políticas, como a 
de soltar Daniel Dantas no segundo habeas corpus 
que concedeu.

Portanto, está de parabéns pela sua ação o Juiz 
De Sanctis, que tem atuado de acordo com o que se 
exige no nosso País, no combate à corrupção e pela 
moralidade pública.

Concluo dizendo que, mesmo que a justiça não 
seja feita, o Dr. De Sanctis tem mantido a ordem, como 
diz o Ministro Eros Grau. Em recente entrevista, S.Exa. 
disse que não estava no STF para fazer justiça, mas 
para manter a ordem, porque as leis brasileiras são 
para manter a ordem.

Então, se é para manter a ordem, Daniel Dantas 
tem que ser punido, porque, ao longo de sua vida, nos 
processos de privatização, atuou sempre contra a or-
dem pública, inclusive contra as ações de justiça.

Portanto, se não fez justiça, pelo menos para 
manter a ordem, assim julgou o Juiz De Sanctis, que 
está de parabéns.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Geraldo 
Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero ajudar meu conterrâneo Deputado 
Paulo Magalhães, bem votado na cidade de Itabuna 
e no sul da Bahia, por conta do seu comentário em 
relação ao Secretário de Saúde, um dos melhores do 
Brasil, Dr. Jorge Solla . Não está havendo perseguição 
contra Itabuna. O Município foi desabilitado da gestão 
plena da saúde, por unanimidade, no Conselho Estadual 
e no Conselho Nacional, inclusive com a participação 
de Secretários ligados ao partido do Prefeito eleito e 
do atual, que é do DEM.

O que acontece, Sr. Presidente, é que Itabuna 
atende a uma região com 100 Municípios e, por má 
administração e desvio de dinheiro, conforme o Minis-
tério Público averiguou, o seu sistema da gestão plena 
faliu. Para V.Exa. ter idéia, esta semana uma criança 
teve uma pilha introduzida no ouvido e não consegui-
ram tirá-la porque não havia pinça no hospital.

Recentemente, no hospital, administrado pelo 
Município, Sr. Presidente, um munícipe morreu por-
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que tinha que ser submetido a uma cirurgia simples 
de apendicite, mas não havia luva para o médico. Es-
peraram a luva chegar ao meio-dia; esperaram a luva 
chegar às 14h; quando a luva chegou às 15h, o pa-
ciente já havia falecido.

Sem contar, Sr. Presidente, que uma cidade im-
portante como aquela é bicampeã de dengue no Bra-
sil. Quando a dengue atinge o percentual de 1%, já é 
risco; em Itabuna, é de 15,5%.

Itabuna atende a 100 Municípios na gestão ple-
na, na área de média e alta complexidades, mas eles 
estão pedindo para sair de Itabuna para serem aten-
didos pela Capital, Salvador, com deslocamento de 
até mil quilômetros.

Então, o Secretário Jorge Solla agiu como homem 
público responsável, inteligente, que entende de saúde 
pública, ao fazer a desabilitação. E o Estado agora vai 
fazer a gestão, pagar em dia, porque há hospitais, clí-
nicas e laboratórios que não recebem há 3 meses.

Digo isso no intuito de ajudar o Deputado Pau-
lo Magalhães na formação de uma opinião. Não está 
havendo, de forma nenhuma, perseguição do Secretá-
rio. Não é do seu feitio. O Secretário está, sim, agindo 
com responsabilidade para com a saúde do Estado 
da Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

a palavra o Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, demais senhoras e senhores pre-
sentes, os que estão acessando a Internet e aqueles 
que sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em 
todo o Brasil, especialmente a população do Estado 
de Minas Gerais, a quem tenho o orgulho de aqui re-
presentar, venho à tribuna para parabenizar o jornal 
Hoje em Dia, de Minas Gerais, pelos 20 anos de cria-
ção, comemorados este ano.

São 2 décadas de informação correta, imparcial, 
equilibrada, precisa e responsável. O Hoje em Dia nas-
ceu moderno e à frente do seu tempo, com notícias 
criteriosamente selecionadas e impressão colorida 
desde a primeira edição, em fevereiro de 1988. Ele foi 
o pioneiro no processo de informatização, implantando 
modernos computadores em toda a sua redação, de for-
ma a garantir maior agilidade e precisão dos trabalhos 
desenvolvidos. A esse pioneirismo se soma a ampla 
cobertura do periódico, que mantém correspondentes 
em Brasília, Divinópolis, Governador Valadares, Montes 
Claros, Patos de Minas, Ipatinga e Varginha e chega 

ainda aos veranistas mineiros no Espírito Santo, na 
Bahia, em Cabo Frio e na Região dos Lagos.

O Hoje em Dia cresce dia a dia. Números do Ins-
tituto Verificador de Circulação apontam alta de mais 
de 14% na circulação do jornal, entre novembro de 
2006 e novembro de 2007.

O jornal é sinônimo de credibilidade e imparcia-
lidade para os mineiros, conforme atesta a recente 
cobertura das eleições municipais em Belo Horizonte. 
O compromisso com o leitor é o maior patrimônio do 
Hoje em Dia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, de-
mais senhoras e senhores, a imprensa e a política 
têm uma missão comum, atender o interesse público 
e trabalhar pela democracia, com responsabilidade 
social. O jornalismo livre e plural do Hoje em Dia con-
tribui para o aperfeiçoamento de nossas instituições 
democráticas.

Parabéns, Hoje em Dia, pelos seus 20 anos! Mi-
nas Gerais agradece os incontáveis serviços prestados 
desde o momento de sua fundação.

Parabenizo também Carlos Macedo e o jornalista 
Carlos Lindenberg, pessoa de total credibilidade em 
Minas Gerais, que dá respaldo e comprovação a todo o 
trabalho que o jornal vem fazendo em Minas Gerais.

Parabéns, portanto, jornal Hoje em Dia, pelos 
seus 20 anos!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Pre-

sidência se associa à manifestação de V.Exa. nesta 
homenagem muito justa que presta ao jornal Hoje em 
Dia, das Gerais.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
a palavra o Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar no plenário da Casa mais 
uma demonstração pública do vigor e da força da classe 
trabalhadora brasileira com a realização da V Marcha 
Nacional da Classe Trabalhadora.

A Central Única dos Trabalhadores e as demais 
centrais sindicais brasileiras convocaram seus sindica-
tos filiados para participarem dessa grande marcha, que 
representa a unidade da classe trabalhadora, particu-
larmente neste momento, em que atravessamos uma 
grande crise econômica, com recessão nos Estados 
Unidos e em vários países da Europa, cujas repercus-
sões serão consideráveis em nosso País.

A bandeira essencial da V Marcha foi trazer a sua 
mensagem, fazer uma pressão legítima e dizer “Esta-
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mos aqui!” ao Presidente Lula, do Poder Executivo, ao 
Poder Judiciário e a nós, do Poder Legislativo.

A mensagem foi clara. A nós, do Poder Legisla-
tivo, que estamos em fase de exame e de elaboração 
do Orçamento Geral da União, a V Marcha pede que, 
no Orçamento da União, estejam incluídos recursos 
para garantir a execução das principais bandeiras da 
classe trabalhadora brasileira.

Sr. Presidente, na condição de Parlamentar do 
PT, integrante da base do Governo do Presidente Lula, 
creio que devemos ouvir mesmo, estar atentos, sim, e 
de braços abertos para acolher as reivindicações da V 
Marcha Nacional da Classe Trabalhadora. 

O que vislumbramos no futuro deste País? Até 
o presente momento, ainda não conseguimos sen-
tir grande impacto da crise financeira mundial – mas 
isso será inevitável – na criação de novos empregos, 
sobretudo na execução de grandes obras do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, do Governo do 
Presidente Lula.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mensa-
gem deixada, esse apelo feito pela V Marcha Nacional 
da Classe Trabalhadora deve repercutir nesta Casa 
e também no Poder Executivo. Que os Srs. Ministros 
possam rever determinadas rubricas no Orçamento e, 
com toda a firmeza e segurança, inserir as principais 
reivindicações da classe trabalhadora: emprego, salá-
rio, melhores condições de vida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra à Deputada Manuela d’Ávila.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o Estado do Rio Grande 
do Sul, há alguns meses, acompanha a grande crise 
financeira que sua maior universidade privada enfrenta 
e que assusta a todos nós. 

Por que essa crise nos assusta, Deputado Ibsen 
Pinheiro? Porque a situação não diz respeito apenas a 
centenas de professores que lecionam nessa universi-
dade ou aos mais de 150 mil estudantes que têm dú-
vidas em relação à continuidade de seus estudos. No 
Rio Grande do Sul há uma situação particular: quase 
75% do sistema público de saúde são ofertados pelos 
hospitais filantrópicos. Essa universidade, Deputada 
Sueli Vidigal, conta com 4 hospitais. A possibilidade de 
encerramento de suas atividades assusta os gaúchos, 
porque cria a perspectiva de colapso do sistema de 
saúde, sobretudo nas cidades de Porto Alegre e de 
Tramandaí, por ser o único hospital da região no lito-
ral do Estado.

Há pouco, houve uma reunião da Comissão de 
Educação. Os Deputados João Matos, que preside a 

Comissão, Maria do Rosário, Gastão Vieira e nós, da 
bancada gaúcha, fomos pedir ao Presidente Arlindo 
Chinaglia a criação de uma comissão externa para me-
diarmos a situação de crise por que passa essa univer-
sidade e fazermos com que o Ministério da Educação 
não tenha de realocar 150 mil estudantes e tenha de 
suportar 4 grandes hospitais, responsáveis por uma 
significativa parcela do atendimento do Sistema Único 
de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, pedimos a instalação de uma comissão 
externa para que a Câmara dos Deputados auxilie na 
mediação de conflito de uma universidade que é, sim, 
filantrópica. Portanto, tem relação com o Poder Público, 
que cria crise na educação e na saúde, não só no Rio 
Grande do Sul, mas em pelo menos mais 4 Estados.

É o que pedimos à Presidência da Câmara, a 
fim de contribuirmos para a mediação do conflito da 
Universidade Luterana do Brasil. 

Esperamos que nem a saúde pública gaúcha, 
ofertada pela rede filantrópica, nem os nossos estu-
dantes e professores sejam obrigados a conviver com 
soluções que pressuponham falta de continuidade.

Nós queremos continuidade na saúde, na educa-
ção e soluções rápidas para terminarmos 2008 e co-
meçarmos 2009 sem que o Rio Grande do Sul continue 
enfrentando essa que pode ser uma das maiores crises 
já vivenciadas pela educação privada brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero associar-me a todos os Deputados 
que saudaram a V Marcha Nacional da Classe Traba-
lhadora, realizada pela CUT, CGT, Força Sindical, UGT, 
CONTAG, FETAEG, SINTEGO, SINDSEP, sindicatos 
e centrais sindicais, na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, em prol de um orçamento que faça o Brasil 
superar a crise e gerar mais emprego e renda. Não po-
demos aceitar que os grandes golpes do capitalismo 
internacional repercutam aqui, e a classe trabalhadora 
tenha de pagar.

Saúdo o Presidente da CUT de Goiás, Sr. José 
Antônio, e todos os militantes que vieram até Brasília 
lutar pela geração de emprego, pela reforma agrária 
e por políticas públicas para educação e saúde de 
qualidade.

Saibam os manifestantes que estamos aqui. Esta 
Casa é a trincheira que escolhemos para travar nos-
sa luta em favor do povo trabalhador da cidade e do 
campo.

Por isso, Sr. Presidente, quero saudar todos os 
trabalhadores que, presentes em Brasília, dão uma 
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resposta ao Brasil, uma resposta ao Presidente Lula e 
a todos nós que queremos um Brasil desenvolvimen-
tista, um Brasil para todos os brasileiros. 

Além disso, mais uma vez, quero parabenizar o 
Congresso Nacional por ter realizado uma homenagem 
ao grande brasileiro defensor do meio ambiente e da 
Amazônia Chico Mendes. A homenagem foi presidida 
pelo Senador Tião Viana e contou com a participação 
de vários Senadores e Deputados. 

A propósito, solicito a V.Exa. seja publicado nos 
Anais da Casa texto que escrevi sobre Chico Men-
des, intitulado Chico Mendes – Caminheiro da huma-
nidade

Quero ainda registrar, Sras. e Srs. Deputados, 
que estive hoje com os Srs. Darcy Accorsi, Wilson Tei-
xeira, Ernesto Teodoro e outras lideranças de Goiás, 
para discutir a questão da militância e do compromisso 
histórico do Partido dos Trabalhadores.

Para concluir, convido todos os Deputados que 
participam da luta pela fé e pela ética na política para 
um grande momento, a realizar-se no dia 5 de dezem-
bro, às 15h, no plenário desta Casa, quando será re-
alizada uma sessão solene em homenagem à Chiara 
Lubich, grande cristã, que soube promover o diálogo 
com muçulmanos, budistas, católicos e judeus e de-
fendeu que o diálogo entre todas as religiões deve 
conduzir à paz e não à guerra.

Portanto, trago a todos o convite do Movimento 
Político pela Unidade, o Movimento dos Focolares, 
para uma grande sessão solene, no dia 5 de dezembro, 
sexta-feira próxima, em homenagem a Chiara Lubich, 
essa cristã que soube levar a paz, a solidariedade, 
a luta em favor de todos os povos – Da cidade e do 
campo; da América, da Europa, da Ásia, da África e 
da Oceania. Um outro mundo é possível, um mundo 
de solidariedade e justiça social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

TEXTO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

CHICO MENDES – CAMINHEIRO DA HUMANIDADE

Pedro Wilson Guimarães

1. Conhecemos Chico Mendes nas lutas pela 
redemocratização brasileira e na defesa dos povos 
da floresta na luta pela paz. Chico Mendes na cons-
trução do Conselho Nacional dos Seringueiros. E na 
luta dos direitos humanos, na construção do PT e da 
CUT por um Brasil melhor para todos. Assim conhece-
mos aquele homem em São Paulo, Brasília, Goiânia, 
Porto Velho, Rio Branco, Londres (Prêmio Global 500 
da ONU/1987), Nova Iorque (Medalha da “Sociedade 
para um Mundo Melhor/1987), Brasiléia, Cobija, Xa-

puri e no Acre de toda a sua vida. Conhecemos Chico 
Mendes pelos jornais lutando pela defesa de índios, 
ribeirinhos, seringueiros, posseiros, trabalhadores, pes-
cadores que sabiam viver, trabalhar e preservar a terra, 
as matas, as águas e os bichos da Amazônia. Chico 
Mendes lutando pelos empates. Falar de Chico Men-
des é lembrar da luta contra a devastação da floresta 
amazônica pelos grileiros e fazendeiros latifundiários 
que tendo destruído terras da mata atlântica, pampa, 
cerrado agora invadiam suas terras com nelores der-
rubando sem dó seringueiras, castanheiras, madeiras 
de lei, árvores frutíferas para colocar o capim colonião, 
depois braquiaria, depois... O gado valia mais que o 
povo. Assim da noite para o dia machados, tratores, 
moto serras e fogo faziam o serviço desta invasão para 
o surgimento de pastagens, cercas de arames farpados, 
uso de agrotóxicos, como os tordons da vida, agentes 
laranja, usados nas terras vietnamitas para envenenar 
as vidas humanas, as águas e as terras. E os finan-
ciamentos do Banco Mundial/BM, BID, empreiteiras e 
grileiros? Chico Mendes saltou fora de dentro da en-
tão pacata Xapuri/Acre que surgia agora como estado 
da federação nacional e ainda em plena ditadura para 
uma das maiores lutas brasileiras do fim do século XX. 
Luta pela vida, estilo, modo de vida em que o homem 
e a natureza convivem. Utopias dentro do capitalismo 
selvagem e devorador de homens/mulheres e nature-
zas mil a serviço do progresso sem limites. Progressos 
geradores agora e no futuro de desertos, desastres 
naturais, ações predatórias que vão destruir nações 
indígenas, poluir rios com minerações, migrações de-
senfreadas para abrir o coração da floresta e roubar 
sua paz para sempre. Tempos idos e vividos. Chico 
Mendes lá estava com raimundos, terezinhas, jacque-
lines, zezés, joãos, josés, antônias, marias, henriques, 
sebás, jorges, nilsons, tiãos, marinas, elios, betinhas, 
lucianos, julianas, binhos, brents, wilsons, stelas, marys, 
biancas lutando nas trilhas das seringueiras, cupua-
çus, graviolas, sãodaimes, palmeiras, árvores, águas 
e terras da vida. Um dia uma espingarda disparou o 
tiro certeiro na floresta, no coração da Amazônia que 
ecoou por todo mundo, matando não somente Chico 
Mendes mas trazendo medo. Morte que matava aqui, 
ali e lá no latifúndio denunciado por Pedro Casaldáliga. 
Agora matava mais uma vez o prêmio global da ONU 
por uma floresta de paz na guerra insensata, irredenta, 
inconclusa feita pelos neocolonizadores da Ameríndia, 
terras de maias, tupis, xavantes, incas, caiapós, carajás, 
gaviões, craós, pataxós, xingus, boca do acre. Urueu 
wau wau, terenas, suruís, guaranis, cimi, funai, aba, 
unb, ufac, ucg, ufg, cns, itabira, ailton krenak, megaron, 
osmarino, cardoso, raoni, samuel, gumercino, wilson 
pinheiro. E Izalmar, Elenira e Sandino (filhos de Chico 
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Mendes), Júlio Nicácio, Júlio Barbosa, Binho, Mourão, 
Padre Avalone, Padre Asfuri, Raimunda, Pascoal, Ma-
noel Pacífico, Marcos Afonso, CESE, MNDH/CDDH, D. 
Moacir. Cada nome uma história, memória e compro-
missos passados, presentes e futuros com os povos 
das florestas dos cerrados e das amazônias da vida 
digna de ser vivida. Existem muito mais nomes que 
neste momento a memória não alcança, mas todos 
dignos da luta de Chico Mendes pela Amazônia.

2. Chico Mendes, filho da floresta, Acre, Xapuri, 
antes de ser cidadão do mundo foi seringueiro, sindica-
lista, ambientalista, fundador do PT e da CUT. Funda-
dor dos sindicatos de trabalhadores rurais de Brasiléia 
e Xapuri. Vereador do MDB de Xapuri. E participante 
das lutas dos seringueiros contra os desmatamentos 
através dos chamados “empates”. Por defender pos-
ses dos povos locais foi ameaçado continuamente de 
morte, como de fato aconteceu. Foi enquadrado na 
lei de segurança nacional, acusado de subversão por 
defender a Amazônia, julgado e absolvido pelo tribu-
nal militar de Manaus, 1984. Chico Mendes começou 
andar mais pelo Brasil e pelo mundo na promoção e 
defesa da Amazônia e da humanidade (“no começo 
pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, 
depois pensei que estava lutando para salvar a flores-
ta amazônica. Agora, percebi que estava lutando pela 
humanidade”). Organiza o primeiro encontro e con-
selho nacional dos seringueiros/CNS com a proposta 
para União dos Povos da Floresta (índios, castanhei-
ros, seringueiros, pescadores, ribeirinhos, posseiros, 
camponeses, quebradeiras de cocos) com as reservas 
extrativistas, uma espécie de reforma agrária sem der-
rubadas das matas. Milhares de pessoas, lideranças, 
entidades pedem pela segurança de Chico Mendes 
mesmo premiado globalmente pela ONU e homena-
geado por dezenas de organização e parlamentos do 
Brasil e do mundo. Há hoje centenas de parques, ave-
nidas, prêmios, medalhas com nome de Chico Mendes, 
mas gostaríamos mesmo é que ele estivesse vivendo 
o Brasil do século XXI. Foi assassinado pelos latifun-
diários que migraram para Amazônia já tendo destru-
ído outras matas, como fizeram com Rose, Margarida, 
Nativo, Sebastião Rosa da Paz, Padre Burnier, Índio 
Simão Bororó, Adelaide, Rodolfo, Teixeirinha, Chê, 
Camilo, D. Romero, Sandino e agora Dorothy Stang 
americana como Luther King nas lutas de ontem e hoje 
pela paz e direitos civis, direitos humanos? Todos na 
luta pela humanidade peregrina de Deus do planeta 
amazônico, terra, água, ar, clima, planeta azul, planeta 
de Francisco Alves Mendes Filho.

3. Nestas andanças conhecemos Chico Mendes 
e sua dinâmica atividade apoiada pelo movimento na-
cional dos direitos humanos em Rio Branco e em todo 

Brasil. Assim nos encontramos como militantes dos 
direitos humanos, das universidades, do PT, da CUT 
e principalmente nas suas idas por Brasília onde se 
preparava para ajudar a realizar a assembléia nacio-
nal constituinte para superar a lenta e gradual abertura 
do regime militar por uma democracia cidadã, livre e 
soberana. Nestes tempos e espaços, reitor da UCG e 
professor da UFG (depois da luta pela anistia ampla, 
geral e irrestrita, diretas já e mobilizações por todas 
partes brasileiras verdes amarelas como a Amazônia). 
Pude ver, assistir, colaborar e participar de andanças 
do caminheiro Chico Mendes que alargava nossas vi-
sões sobre problemas que grassavam em sua terra, 
nossa terra: estradas, polonoroeste, usinas, migra-
ções, desmatamentos, queimadas, conflitos, mortes, 
ações predatórias. E brasileiros no Paraguai e na Bo-
lívia, brasiguaios e brasilianos? Borrachas, madeiras, 
sojas, minérios, contrabandos, narcotráficos, armas? 
Cobiças, podres poderes pobres?

4. Chico Mendes com suas denúncias e anúncios, 
lutava pelos empates. Estava nas defesas das flores-
tas, defesa de uma sociedade mais justa e fraterna. 
Realizava em Brasília/Câmara Federal – Comissão de 
Meio Ambiente no auditório Nereu Ramos o encontro 
de gente solidária com os povos da floresta com par-
ticipação de Carmem Junqueira, Betty Midlin, Mary 
Alegretty, José Lutzemberg, Adrian Cowell, Mauro Le-
onel, ABA, UNB, UCG, CNS, Secretaria de Educação 
do Amapá, Raquel Capiberibe, Itabira, Suruí, Marcos 
Terena, Vicente Rios, Vanderlei Castro, Mário Arruda, 
FUNAI, CIMI, UCG/CIDA (Canadá), PNUD. Os ecos 
das queimadas e derrubadas e conflitos estavam por 
todos os lados, Amazônia, Bico do Papagaio (1986 
morte do Padre Josimo e os irmãos canutos), Para-
ná, RS, Pontal, Cerrados, Nordeste, MST, CONTAG, 
universidades, mídias, Correio Braziliense, Jornal de 
Brasília e a Câmara dos Deputados, tudo registrava. 
Com este encontro entre 1985 e 86 começava uma 
nova e grande caminhada de Chico Mendes e com-
panheiros pela Amazônia, em defesa das florestas e 
seus habitantes nativos. De Brasília para Porto Velho, 
1986, para Goiânia 1987 depois de volta para Brasília 
constituinte.

5. Encontro de Porto Velho em 1986. Participa-
vam UCG, UFG, UnB, CNS, ABA, ONGs, Lutzemberg, 
Governador Angelim, Pedro Wilson, reitor da UCG, 
indígenas Paacas Novos, Cintas Largas, Suruis, Ga-
viões, IGPHA, Vanderlei, Mário, Vicente Rios, Gabriel, 
Raimundo, Renato, Sanches. Denúncias e mais denún-
cias de desmatamentos, mercúrio nas águas do Rio 
Madeira, polonoroeste e também polocentro, estradas 
ameaçavam as florestas e os tapiris dos urueu wau 
waus e as reservas do Rio Guaporé, Rio Javari, Ja-
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mari e minerações nas terras indígenas. Era tempo de 
constituinte de 1987 para 1988. Lideranças como Chico 
Mendes, Ailton Krenak, Raimundo, Apoena Meirelles, 
Mary Alegretti gritavam pela natureza, pela floresta. 
Todas florestas. Muitas pressões em Brasília possibi-
litavam avanços na Constituição Cidadã e ambiental 
de Ulysses Guimarães. Estes encontros de Brasília, 
Porto Velho, Goiânia, Rio Branco e outros lugares pos-
sibilitaram mais argumentos para serem inseridas na 
Constituição de 1988, o ano que não terminou para 
Chico Mendes. 

6. Assim em 1987 foi realizado um terceiro encon-
tro dos povos da floresta com o nome de “semana da 
paz” por causa do acidente radioativo Césio 137 que 
aconteceu em Goiânia com repercussão mundial. Na 
Faculdade de Educação da UFG, centenas de lideran-
ças indígenas, seringueiras, componesas, professores, 
estudantes, técnicos, igrejas, mídias debateram sobre 
o acidente Césio 137 – até hoje não resolvido passa-
dos vinte anos, com graves sequelas para famílias, 
pais e filhos que tiveram contados diretos e indiretos 
do bairro popular de Goiânia. E lógico voltaram a tona 
temas relativos a garimpos em terras indígenas, es-
tradas cortando áreas dos índios. Ameaças a tribos 
isoladas como a dos Urueu wau wau em Rondônia e 
mais desmatamentos e queimadas. E ameaças aos 
seringueiros que respondiam pacificamente com seus 
empates. Presentes gente do museu Goeldi do Pará, 
Megaron, Raoni, Mary Alegretti, Fernando, Adriana, 
Marcos, Donald, equipes da Universidade Católica de 
Goiás – Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 
– IGPHA e da Universidade Federal de Goiás/Museu 
Antropológico, UnB. Mário Arruda, Vicente, Vanderlei, 
professores, pesquisadores, estudantes de Goiânia e 
Brasília, cobertura da imprensa local, regional: O Po-
pular, Dmanhã, TBC. Agora era caminhar para 1987 e 
1988 – anos da constituinte/constituição cidadã.

7. Gostaríamos de lembrar e homenagear todo 
um conjunto de pessoas e entidades que estiveram 
na luta de Chico Mendes (durante e depois). Muitos 
hoje são destacadas lideranças nacionais, estaduais 
e municipais. Assim queremos lembrar da grande con-
quista, resultado da luta de Chico Mendes e de mui-
tos outros. E que são considerar a Amazônia, bioma 
e patrimônio natural brasileiro, e a primeira dezena de 
governos petistas no Acre, com a dupla Jorge Viana 
e Binho, o Prefeito de Rio Branco, Angelim. E muitos 
Deputados Estaduais e Federais, Senadores, Secre-
tários, Governadores e dezenas de Prefeitos e Verea-
dores que realizam e constróem juntos muitas utopias 
sonhadas por Chico Mendes (sonhos sonhados juntos) 
com o Presidente Lula e Marina Silva no desenvolvi-
mento sustentado e na cidadania. Lembrar do CDDHD, 

CDHEP, CIMI, CNS, COMIN, CPI/AC, CPT/AC, CTA, 
CUT, FETACRE, GTA, MORHAN, PESACRE, Projeto 
Aquiri, RAMH, SOS Amazônia, SIMDECAF, SINDSEP, 
SINPASA, SINTEST, STR Brasiléia, STR Sena, STR 
Xapuri e UNI. Lembrar da Fundação Chico Mendes 
nas pessoas de Izalmar (sua esposa) e da atual Pre-
sidenta e filha, Elenira Mendes, e de toda diretoria e 
filiados, que empreendem a boa luta herdada deste 
grande companheiro, sangue derramado que fertilizou 
– e muito – a luta social que é Chico Mendes. Noticia-
se que no dia 22 de dezembro próximo (e perto do 
Natal de Jesus Cristo da Boa Nova/Evangelicamente 
radical e revolucionariamente do amor) o Presidente 
Lula falará a nação brasileira de todos nós e sempre 
de Chico Mendes.

8. Antes e ao longo destes encontros citados es-
tiveram e sempre estão no Brasil equipes da CIT/PLC 
de Londres, coordenada por Adrian Cowell e associa-
da ao IGPHA-UCG que produziram os mais belos e 
veementes apelos e denúncias sobre a destruição da 
Amazônia. A década da destruição foi registrada com 
a realidade sendo filmada passo a passo nos enfren-
tamentos com as dramáticas e vermelhas queimadas. 
Chico Mendes esteve no início, não pôde estar no fim, foi 
assassinado de 22 de dezembro de 1988. A equipe do 
extraordinário homem e amigo do Brasil Adrian Cowell 
(veio para ficar um ano, já está há 28 anos) foi formada 
por gente de fora e do Brasil. Registramos Cristopher, 
Macfaller, Jimmy Dibling, Albert Baylle, Vicente Rios, 
Rafael Carvalho, Roger James, Terry Tuigg, Auro Luz, 
Mário Arruda, Apoena, Godofrey, Clive Fendry, Nélio 
Rios, Andrew Mason, Stephen, Vanderlei Castro (re-
centemente falecido e que deixa em Diorama, Goiás, 
a Agrotec, uma experiência vitoriosa agroextrativista, 
fitoterápica, agricultura familiar solidária nos cerrados/
sertões/savanas do Centro Oeste brasileiro dos Rios 
Araguaia e Caiapó, que poderá ter uma reserva ambien-
tal em homenagem a esse grande ambientalista que foi 
Vanderlei, e Solange, sua companheira que continua a 
luta com outros companheiros), e muito mais gente que 
não vai ser citada, mas que ajudaram muito nesta luta. E 
nestas obras e serviços prestados relevantemente para 
o Brasil do século XXI. Filmes, documentários como: 1) 
Caminhos de Fogo, 2) Na Trilha dos Urueu Wau Wau; 
3) Nas Cinzas da Floresta; 4) Financiando o Desastre; 
5) Montanha de Ouro; 6) Chico Mendes Quero Viver; 7) 
Amazônia em Chamas; 8) Tempestades na Amazônia; 
9) Fugindo da Extração; 10) Fragmentos de um Povo; 
11) O Destino dos Urueu Wau Wau; 12) Barrados e 
Condenados; 13) Uma Dádiva para a Floresta; 14) O 
Sonho do Chico; 15) Matando pela Terra; 16) Na Batida 
da Selva. Acontecerá uma mostra destes documentários 
em Brasília de 8 a 12 de dezembro e uma outra mostra 
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em Rio Branco e Xapurí de 15 a 22 de dezembro. São 
documentos definitivos para a história (erros e acertos) 
do desenvolvimento sustentado (ou não) da Amazônia 
e mesmo dos cerrados de Rondônia e Brasil Central. A 
história já está julgando, e é preciso que o amigo de Chi-
co Mendes, o Presidente Lula, abra ainda mais os olhos 
para esta realidade que é presente e futuro do Brasil, 
dependendo das propostas e realizações das políticas 
públicas agrícolas e ambientalistas nestes século XXI. 
Chico Mendes ontem, hoje e sempre vivo na memória 
e na história: “No começo pensei que estivesse lutando 
para salvar seringueiras, depois pensei que estava lu-
tando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebi 
que estava lutando pela humanidade”. Chico Mendes, 
caminheiro da humanidade do século XX para o século 
XXI na construção conjunta de uma sociedade ecologica-
mente correta, justa e fraterna. Oxalá. Viva a vida. Todas 
vidas humanas, animais, vegetais, águas e minerais da 
terra de mil sóis, luas, ventos, ares, climas saudáveis. 
E, no fim de janeiro de 2009, em Belém, Pará, Amazô-
nia acontecerá um novo Fórum Social Mundial porque 
a história segue e outro mundo é possível (é possível 
superar esta grave crise mundial neoliberal e imperial 
e ultrapassar com muitas lutas sociais e democráticas 
este capitalismo selvagem). É desejável e urgente neste 
século XXI. Vamos combater o bom combate por uma 
sociedade libertária e igualitária para todos homens e 
mulheres no planeta azul/verde, dos direitos humanos 
universais.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
a palavra a ilustre Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de registrar que hoje foi realizada 
sessão solene do Congresso Nacional, no plenário do 
Senado Federal, destinada a reverenciar a memória 
do líder sindical e ecologista Chico Mendes, ausente 
há 20 anos.

Lá estiveram o ex-Governador Jorge Viana, o Pre-
feito da Capital, representantes do Tribunal de Contas 
do Estado e dos vários setores da sociedade acreana 
e da Amazônia brasileira, inclusive dos movimentos 
sociais e ambientais.

A sessão contou também com a presença de 3 
Ministros de Estado: os Ministros da Justiça e do Meio 
Ambiente, que resgataram a luta de Chico Mendes, e 
o Secretário Especial dos Direitos Humanos, que en-
fatizou a necessidade de resgatar o direito de Chico 
Mendes à anistia.

Sr. Presidente, foi um evento importante, que 
resgatou os ideais de Chico Mendes em defesa do 

que chamamos “florestania”, que significa cidadania 
da floresta e, ao mesmo tempo, um mundo e uma so-
ciedade melhores.

Lembro que Chico dizia, um pouco antes de 
morrer, que num primeiro momento pensou que es-
tava lutando em defesa dos seringueiros, dos ribeiri-
nhos, dos trabalhadores rurais; depois percebeu que 
estava fazendo a defesa da Amazônia; mais à frente 
compreendeu que sua luta era em defesa do planeta, 
do meio ambiente.

São muitos os ensinamentos que o líder serin-
gueiro Chico Mendes nos deixou.

O Deputado José Genoíno lembrou, na sessão 
solene, num de seus apartes, que Chico Mendes co-
meçou sua luta na esquerda, militando pelo PCdoB, 
pelo PT e depois pelo PV. Mas era um cidadão comum, 
um lutador, um filho da floresta, como as mulheres e 
homens honrados do Acre, que fez a defesa, até a 
morte, da necessidade de se cuidar do ambiente em 
que se vive, do planeta, para não colocarmos em risco 
as gerações futuras.

Li hoje, naquela sessão, Sr. Presidente, um bilhe-
te que Chico escreveu para os jovens do futuro, para 
os jovens de 2015. Era uma forma sua de sonhar com 
uma sociedade melhor e um mundo mais justo.

Muito obrigada.
O JULIÃO AMIN – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

a palavra o Deputado Julião Amin.
O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de registrar documento da 
Secretaria de Estado de Segurança do Maranhão que 
rebate algumas acusações feitas à política de segu-
rança pública maranhense.

Vou abordar de forma sintética esse documento, 
que mostra a redução dos indicadores de violência no 
nosso Estado após a implantação da Secretaria de 
Estado da Segurança Cidadã, criada em janeiro de 
2007, quando tomou posse o Governador Jackson 
Lago. Ela é bem reconhecida inclusive pelo Ministério 
da Justiça. O modelo que aplica, como muito bem diz 
o Secretário Nacional de Segurança Pública, Ricardo 
Balestreri, dá retorno à polícia e à população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso de-
monstra como é tratada a Secretaria de Segurança 
no Estado do Maranhão. Alguns paradigmas foram 
quebrados, um deles muito emblemático: atualmen-
te uma mulher comanda a Secretaria de Estado de 
Segurança Publica – único caso no País -, órgão que 
vem dirigindo com competência e rigor, observando 
os direitos do cidadão.
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Esse documento mostra alguns mapas estatísti-

cos em que se constata e comprova a redução da vio-

lência no Maranhão, transformando-o num referencial 

para o Brasil. É um Estado que evoluiu no seu primeiro 

ano de administração. Contratou 20% de todo o efetivo 

da Polícia Militar para seus quadros de novos policiais, 

adquiriu viaturas, capacitou os profissionais.

Sr. Presidente, gostaria que este documento, que 

mostra a evolução do sistema de segurança pública 

em nosso Estado, constasse deste meu pronuncia-
mento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Mesa pede a V.Exa. que encaminhe o documento, 
que será anexado, na íntegra, ao seu pronunciamento 
e terá ampla divulgação pelos veículos de comunica-
ção da Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros e com-
panheiras, quero registrar a audiência pública que se 
iniciou hoje de manhã e entrou pela tarde e reuniu 6 
Comissões da Câmara dos Deputados – Finanças e 
Tributação; Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio; Viação e Transportes; Fiscalização Finan-
ceira e Controle; Desenvolvimento Urbano; Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. 
Nessa audiência tratou-se do impacto da crise no sis-
tema financeiro internacional nas obras do PAC – Pro-
grama de Aceleração do Crescimento.

Da audiência pública participou também a Ministra 
Dilma Rousseff. Quero destacar sua excelente apresen-
tação na exposição inicial, quando, entre outras coisas, 
deixou claras as medidas que o Governo Federal vem 
adotando para fazer frente a esta crise, que não é uma 
crise econômica do Brasil, mas do sistema capitalista. 
S.Exa. deixou clara também a intenção do Governo e o 
grande esforço que vem fazendo para que a crise não 
tenha efeitos profundos no País e não cause paralisia 
ou diminuição do ritmo das obras do PAC.

Sr. Presidente, quero destacar alguns pontos 
da manifestação da Ministra Dilma Rousseff. S.Exa. 
mostrou que as medidas adotadas pelo Governo terão 
reflexos diretamente no setor público, mas também no 
setor privado. Vários setores da produção da econo-
mia brasileira vêm recebendo benefícios do Governo 
Federal. A Ministra citou as pequenas e microempre-
sas e os setores de agricultura, construção civil e au-
tomobilístico. 

Tive oportunidade, Sr. Presidente, de perguntar 
à Ministra Dilma Rousseff acerca das medidas para 
se evitar uma crise maior do setor de duas rodas no 
Brasil, a produção de motocicletas. As fábricas de mo-
tocicletas se localizam no pólo industrial de Manaus. 
Daí nos preocuparmos muito com o nível de desem-
prego nesse segmento. 

A Ministra referiu-se, além das medidas já ado-
tadas, à diminuição do IOF e a outras medidas que 
em breve serão anunciadas pela Fazenda, com dis-
ponibilização de 1 bilhão de reais em créditos, para 
não permitir que caiam as vendas e, assim, aconteça 
desemprego em cadeia não só em Manaus, mas tam-
bém no Brasil inteiro; já são 3 mil os pontos de venda 
de motocicletas no Brasil. 

Cumprimento a Ministra por sua atuação, hoje, 
na importante audiência pública da Câmara dos De-
putados. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado An-
tonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos de parabéns e temos que 
cumprimentar o Juiz Fausto De Sanctis pela brilhante 
sentença que condenou Daniel Dantas.

O juiz mostra que o Poder Judiciário é indepen-
dente. Superou a crítica feita pelo Ministro-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, que disse ser contra o 
independentismo dos magistrados, e mostrou o que é 
um magistrado verdadeiramente independente. 

A independência do Poder Judiciário é uma prer-
rogativa especial de todos os magistrados e de todos 
nós jurisdicionados. O juiz que prolata uma sentença 
como essa, embora provisória, demonstra quais são 
as prerrogativas de um verdadeiro magistrado, porque 
ele condena a 10 anos um caso explícito e comprova-
do de corrupção ativa. Nunca vi prova tão contundente 
como essa. É lógico que a defesa alega nulidade, alega 
suspeição, mas não há argumento. A prova é irrefu-
tável. São 310 páginas de um trabalho magistral, que 
deve servir como exemplo a todos os estudantes de 
Direito, a todas as pessoas preocupadas com a exata 
aplicação da lei.

Por tudo isso, quero cumprimentar, da tribuna da 
Câmara dos Deputados, no exercício do meu mandato 
parlamentar, esse magistrado, que superou, enfrentou 
todas as pressões e ameaças que vieram, inclusive 
algumas ainda pendentes no Conselho Superior de 
Justiça.

Evidentemente que, por outro lado, quando de-
cretou a prisão preventiva de Daniel Dantas, ele estava 
agindo corretamente. 

Esse é um exemplo típico do que é a prisão pre-
ventiva como garantia da ordem pública e da instru-
ção criminal, uma corrupção ativa filmada. Houve a 
apreensão do valor de 1 milhão de dólares destinado 
à corrupção. 

A Operação Satiagraha, o Delegado Protógenes 
Queiroz, o Procurador Rodrigo de Grandis, todos estão 
de parabéns. Essa sentença consolida e dá tranqüili-
dade àqueles que querem acreditar o Judiciário como 
um poder que efetivamente soluciona todos os conflitos 
que ocorrem na sociedade; é aquele Poder que dá a 
última palavra. Ele é essencial numa democracia. 

Portanto, são decisões como essas que engran-
decem o Poder Judiciário. 

Por isso, Daniel Dantas teme tanto os juízes de 
primeiro grau e nossa Polícia Federal e parece ter al-
guma tranqüilidade com os tribunais superiores. Seu 
temor é razoável, justificável. 

Parabéns ao Juiz Fausto De Sanctis por essa 
sentença e por essa decisão condenatória. 

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apre-
sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAPÁ 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 12

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de AMAZONAS 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de RONDÔNIA 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc

Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de ACRE 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de TOCANTINS 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de MARANHÃO 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 14

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mainha DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
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Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de PERNAMBUCO 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 

Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira DEM 
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 28

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 39

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 31

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de SÃO PAULO 40

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 3
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de GOIÁS 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 22

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 

Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 22

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 333 Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 445-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 445-A, de 2008, que dispõe 
sobre a dispensa de recolhimento de parte 
dos dividendos e juros sobre capital pró-
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prio pela Caixa Econômica Federal; tendo 
parecer do relator da Comissão Mista, pro-
ferido em Plenário, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela adequação financeira 
e orçamentária; pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa desta; e, no 
mérito, pela aprovação desta e das Emen-
das de nºs 9 e 16, na forma do projeto de lei 
de conversão apresentado, e pela rejeição 
das demais emendas (Relator: Deputado 
Paulo Pimenta).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 20-11-
2008 

PRAZO NA CÂMARA: 4-12-2008 
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-12-2008 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-2008 + 

74 DIAS

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 117, VI, do Regi-
mento Interno, a retirada da pauta da Medida 
Provisória nº 445/08, constante do item 01 da 
presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 
2008. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do DEM.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tomamos 
conhecimento de que houve uma reunião, não sei se 
formal ou informal, entre V.Exa. e Líderes, e quería-
mos saber se houve algum acordo de procedimento 
para que pudéssemos sair da obstrução e dar enca-
minhamento a uma votação consensual entre Oposi-
ção e Governo. 

Estou aqui exercendo a Liderança do dia e solici-
to a V.Exa. que informe a pauta que permanecerá, se 
será a que está distribuída ou se há alguma alteração 
ou, eventualmente, alguma proposta para podermos 
acordar, de alguma forma, o andamento dos trabalhos 
nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
facilitou meu trabalho, Deputado Claudio Cajado, por-
que, de fato, fiz uma reunião com o Líder ACM Neto. 
Também estava presente o Deputado Arnaldo Jardim. 
Fiz um pedido ao PPS, ao Democratas e ao PSDB. Qual 

é a minha preocupação? De obstrução em obstrução, 
não estamos votando muita coisa e, quando votamos, 
fica-se aquém daquilo que, na minha opinião, seria 
possível se produzíssemos acordos. Conseguiríamos 
avançar mais.

Dessa conversa, fiz um pedido que tem 2 mo-
mentos. O primeiro é que, nesta sessão, se houvesse 
possibilidade, votássemos a MP 445/08 e a PEC dos 
Municípios, sem obstrução. Eu abriria mão da pauta 
que quero votar, a proposta de alteração do trâmite 
das medidas provisórias. Esse é o primeiro tempo. No 
segundo tempo, se conseguíssemos produzir algum 
acordo que envolvesse objetivamente a reforma tribu-
tária, por exemplo, poderíamos então, hipoteticamente, 
resolver o problema da obstrução, que já dura duas 
ou três semanas e – já foi cantada em verso e prosa 
– é conseqüência da proposta que veio da Comissão 
Especial referente à reforma tributária. 

Quando disse há pouco que sua indagação facili-
tou meu trabalho, eu o disse porque ela me autorizou, 
de alguma maneira, a relatar isto em plenário. Tanto 
o Líder ACM Neto quanto o Deputado Arnaldo Jardim 
admitiram a hipótese, mas eu disse que faria o pedido 
em plenário. Portanto, como estão percebendo, eu dei 
o informe e agora estou apresentando uma proposta 
que depende – e por isso é também um pedido – Da 
compreensão de todos nós.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, de fato, V.Exa. já relatou o pedido que fez 
a mim e ao Deputado Arnaldo Jardim, como represen-
tante do PPS. Imagino que ele seja extensivo também 
ao Deputado José Aníbal e aos demais Líderes. V.Exa., 
como sempre, sabe que tem facilidade de dialogar com 
a Oposição e que, sobretudo, conta com nossa sen-
sibilidade no sentido de estarmos sempre dispostos a 
ouvir os apelos e pedidos de V.Exa.

Depois que saí da sala de V.Exa., fui conversar 
com alguns Parlamentares do Democratas, para fazer 
uma consulta à bancada. Percebi que há boa vontade 
no sentido de concordarmos com o pedido de V.Exa.

Objetivamente, o que entendemos ser possível 
construir? A votação da Medida Provisória nº 445/08 
e da PEC nº 495/06, a PEC dos Municípios, por cuja 
votação temos feito diversos apelos. Com isso, encer-
raríamos a sessão de hoje.

Naturalmente, V.Exa. vai convocar os Líderes 
para uma conversa. Eu quero dizer, desde já, Presi-
dente, que, dentro de uma ampla discussão que tenha 
como premissa a não-votação da reforma tributária, é 
possível dialogar sobre qualquer outro item da pauta, 
o que não quer dizer que, preliminarmente, nós acei-
taremos que tudo o que for colocado seja incluído na 
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pauta. Mas de nossa parte não há por que manter a 
obstrução indefinidamente, se for superado o problema 
da reforma tributária.

Por enquanto, o que dá para assumir de compro-
misso concreto é a votação da Medida Provisória nº 
445/08 e da PEC nº 495/06. Em seguida, sentamos 
para conversar sobre o restante. Governo e Oposição 
vão colocar suas questões e vamos tentar um enten-
dimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É claro 
que eu tenho que ouvir todos os Líderes, inclusive os 
dos partidos que compõem a base do Governo.

Com a palavra o Líder Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Arnaldo Jardim representou o PPS na reunião. 
Nós estamos de acordo com a proposta de votarmos 
a Medida Provisória nº 445/08 e a PEC dos Municí-
pios e, em seguida, discutir a pauta para a semana 
que vem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
discutirmos a pauta da semana que vem, quero infor-
mar a todos os Parlamentares que amanhã haverá 
sessão deliberativa de manhã e à tarde. Vou convocar 
sessão deliberativa para todas as segundas-feiras, da-
qui até o final do ano. Aqueles que faltaram na primeira 
segunda-feira terão alguma chance, se apresentarem 
justificativa regimental e se comparecerem às duas 
próximas segundas-feiras. Estou deixando claro até 
porque prefiro votar hoje a PEC que altera o trâmite de 
medida provisória, caso contrário não teremos tempo 
de votá-la em segundo turno. Estou falando com cla-
reza e quero pedir inclusive compromisso. Sei que o 
Líder Fernando Coruja tem essa sensibilidade. Posso 
até deixar essa matéria para a semana que vem, mas 
teríamos que acordar em, eventualmente, fazer quebra 
de interstício para votá-la em segundo turno, ou então 
uma votação muito importante ficará inconclusa.

Há 4 Deputados pedindo a palavra. 
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

só para terminar...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Lí-

der Fernando Coruja, depois... 
O SR. FERNANDO CORUJA – Eu acho que nós 

podemos fazer uma reunião hoje, logo a seguir, para 
tratarmos das pautas de amanhã e da semana que 
vem. Da nossa parte, não há problema em quebrar-
mos o interstício. 

Sr. Presidente, sinceramente, acho que as vota-
ções nas segundas-feiras não têm sido produtivas por 
falta de acordo nas matérias. É melhor sentarmos, hoje 
ou amanhã, e fazermos um amplo acordo sobre o que 
votar. Se houver acordo, votamos terça-feira, quarta-

feira; se não houver acordo, tanto faz ser segunda, ter-
ça, quarta, quinta, sexta-feira, que não votamos. Não 
se trata de uma questão de momento. Acho que nós 
devemos nos reunir hoje, depois desta sessão, para 
ver se fazemos um acordo para trabalhar e não apenas 
para parecer que estamos trabalhando. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Arlindo Chinaglia, apenas para deixar as 
coisas em termos bem claros. 

V.Exa. fez um pedido aos 3 partidos de oposição, 
no sentido de ganhar o dia de hoje, votando a Medi-
da Provisória nº 445/08 e a PEC nº 495/06. Quanto a 
esse pedido de V.Exa., há perfeita concordância. So-
bre qualquer coisa para frente, de fato, conversaremos 
apenas depois que V.Exa. reunir todos os Líderes. E 
V.Exa. sabe o que nos leva a fazer obstrução. Não é 
preciso repetir, pois já foi dito com clareza. Mas eu 
prefiro não antecipar nada, a não ser essas duas vo-
tações de hoje, porque nós não sabemos que tipo de 
manifestação virá da base do Governo.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente.
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, um escla-

recimento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

putado Colbert.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB entende que naquele momento havia um fator 
de obstrução, que era a reforma tributária. Não havendo, 
Sr. Presidente, a proposta de novo rito para as medi-
das provisórias, para nós, é importante, necessária e 
defendida o tempo inteiro pela própria Oposição, até 
porque se trata de projeto do próprio Senador Antonio 
Carlos Magalhães.

Não há obstrução para a votação – e o PMDB 
levanta esse ponto como fundamental nessa questão 
– Da MP nº 445/08 e da PEC nº 495/06. Eu fui Presi-
dente da Comissão Especial. Essa votação também 
nos interessa. Faço uma sugestão aos partidos de opo-
sição. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. 
Há um projeto de lei do ex-Deputado Antonio Kandir 
sobre o tema em pauta. Então, poderíamos votar esse 
projeto, que já foi ao Senado e voltou com pequenas 
alterações, e talvez estivéssemos, contemporanea-
mente, ajustados com o dia de hoje.

Esta é a nossa opinião.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dr. 

Ubiali.
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O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. disse 
que amanhã haveria duas sessões, uma de manhã e 
outra à tarde. Fui informado da convocação do Con-
gresso para votação à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que, 
havendo sessão extraordinária, nós podemos convocá-
la pela manhã – ela tem duração de 4 horas – e, depois, 
nós podemos chamar mais uma, que vai até as 16h. Se 
nós atrasarmos, a sessão do Congresso espera.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, para a votação em segundo turno da PEC dos 
Municípios a que V.Exa. aludiu pode-se fazer um gran-
de acordo para suprimir o interstício. E aí venceríamos 
essa etapa sem necessidade de um desgaste maior, 
porque há concordância de votarmos os 2 turnos em 
uma única sessão, com a supressão do interstício.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O in-
terstício a que eu me referia é com referência à PEC 
que altera o trâmite de medidas provisórias. Sincera-
mente, eu prefiro ficar engalfinhado até o final do ano 
em cima desse único ponto, e que cada um de nós res-
ponda perante a sociedade. Estou falando bem claro. 
Mas eu também tenho responsabilidade com outras 
matérias. É por isso que eu estou tentando obter algum 
grau de compreensão. 

Mas, de qualquer maneira, eu quero indagar dos 
Líderes se a síntese que faço agora está correta. Ve-
jam, não há nenhuma condicionante até as 19h, ex-
ceto que votaríamos a Medida Provisória nº 445/08 e 
a PEC dos Municípios.

Quando eu disse que eu ia apresentar um pedi-
do-proposta em 2 segmentos, esse é o primeiro que 
estaria resolvido.

O segundo: eu vou até sair – vou passar a Presi-
dência – e começar a preparar uma reunião do Colégio 
de Líderes, que pode ser antes das 19h ou às 19h, 
para nós tratarmos do conjunto da matéria, em que a 
questão da reforma tributária tem, digamos, o peso que 
todo mundo sabe e eu não preciso repetir.

Até aí é isso o que nós combinamos?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu entendo que é isso, apenas tendo a 

clareza de que, a partir das 19h ou no horário em que 
V.Exa. tiver condições de promover essa reunião, nós 
vamos discutir o que fazer, partindo do problema re-
forma tributária, que é uma pedra no caminho. A partir 
daí, tentaremos construir uma pauta que pode valer 
não apenas para o dia de amanhã, mas para as pró-
ximas duas semanas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Mas sem extraordinária hoje.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o que 

eu ia dizer. Veja, como eu não creio que seja adequa-
do deixar para votar na semana que vem a alteração 
do trâmite de medida provisória, eu posso, por, eu di-
ria, insuficiência da minha parte, comprometer aquilo 
que eu creio ser uma das principais votações. E aí eu 
gostaria de produzir um acordo, para poder votar essa 
matéria também.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, concretamente, esses destaques não 
são o motivo principal que nos leva à obstrução. Isso 
está claro. Agora, eu quero ficar no começo do enca-
minhamento de V.Exa., que foi o que V.Exa. nos pediu 
um pouco antes da sessão. Eu acho que, para haver 
confiança e tranqüilidade na votação desses 2 itens, 
seria importante estabelecermos que somente eles 
2 serão votados hoje. Todo o resto, inclusive os des-
taques que V.Exa. tem interesse de ver votados, que, 
repito, não são o fator determinante para a obstrução, 
discutiríamos a partir de amanhã, se houver ou não 
acordo para as votações a partir de amanhã.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, acho 
que poderíamos adiantar as votações.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Poderíamos votar o que 
já foi acordado, até para que possamos avançar nos 
entendimentos. Já concordaram que podemos votar, 
então vamos fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
eu vou dizer o que me preocupa: o Líder ACM Neto 
fez uma sinalização importante, mas nós estamos 
trabalhando com uma hipótese que não está concre-
tizada, que é algum entendimento que ninguém sabe 
se há ou não.

Na hipótese de contornarmos as divergências em 
torno da reforma tributária – é uma hipótese -, a ques-
tão dos destaques não tem tanta resistência. Mas eu 
não quero perder a possibilidade de começar a votação 
dos destaques hoje, porque, senão, não dá tempo. É 
só isso. Por isso eu falei que o compromisso vai até 
as 19h. Eu vou chamar uma reunião do Colégio de Lí-



55860 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

deres, vou conversar agora com a base do Governo. 
Enquanto isso, a sessão continua. Depois seguimos. 
Se eu sentir que há alguma luz, eu chamo uma reunião 
do Colégio de Líderes para deliberarmos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero repetir aqui e falar com mais fran-
queza ainda: o único partido que encaminhou contra 
o mérito dessa proposta de emenda à Constituição 
que altera o rito das MPs foi o Democratas. O PSDB 
e o PPS encaminharam a favor e votaram a favor. Não 
houve obstrução na votação do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
verdade.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Todos nós votamos. A Maioria, “sim”; e a Minoria, 
“não”. 

Portanto, eu quero repetir aqui a V.Exa. que esse 
não é o nosso problema. Agora, se eu admitir essa sina-
lização neste momento, eu fragilizo uma posição de ne-
gociação que eu não posso fragilizar neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu en-
tendi. Está claro. Exagerei na minha sinceridade. Vamos 
então produzir o seguinte acordo, se houver acordo: até 
às 19h, vamos votar a Medida Provisória nº 445/08 e a 
PEC nº 495/06. O.k.? E eu vou trabalhar, fazer a minha 
parte para ver a quantas anda a questão. Eu vou falar 
com a base do Governo. Combinei agora com o Líder 
do Governo. Vou conversar com ele e com a base do 
Governo, se for possível, e, em seguida, chamarei uma 
reunião do Colégio de Líderes.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, estarei aqui até a hora que V.Exa. 
quiser para fazer a reunião com o Colégio de Líderes, 
mas acho que é fundamental deixarmos claro, até 
porque entendo que essa será também a posição do 
PSDB e do PPS, que hoje votaremos esses 2 itens e 
vamos concluir os trabalhos com esses 2 itens. Pon-
to. Não faremos extraordinária. Faremos a reunião de 
Líderes, na qual, espero eu, possamos produzir um 
amplo acordo, a partir do qual abriremos espaço para 
a votação de vários itens que são importantes e que 
precisam ser pautados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei-
xe-me explicar qual é o problema. Para uma PEC é 
preciso haver votação em 2 turnos. Se 1 Deputado, 
por inimizade pessoa l comigo, disser: Olha, eu não 
aceito... Então, prefiro pagar o preço político de man-
ter só esta matéria. Vamos fazer a reunião do Colégio 
de Líderes, mas agora não tem acordo. Vamos seguir 
a sessão. Não vou abrir mão de convocar a sessão 
extraordinária. Não posso. Senão, amanhã, serei co-
brado por isso.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – E V.Exa. é o 
Presidente não porque venha a determinar se convo-
ca ou não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Porque 
senão, amanhã, serei cobrado por não ter exercido a 
minha função. Aqui, vou exercer a função de Presidente 
e vou tocar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Inter-
no, a retirada da pauta da Medida Provisória 
nº 445/08, constante do item 01 da presente 
Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 
2008. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genoíno, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL. 
(Pausa.)

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fomos infor-
mados de que há alterações no parecer que vai ser 
oferecido hoje pelo Deputado Paulo Pimenta. Gostaria 
de saber que providências estão sendo adotadas para 
podermos agilizar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – No mo-
mento apropriado, vamos convidar o Deputado Paulo 
Pimenta para informar o Plenário e dar as explicações 
sobre aquilo que porventura S.Exa. tenha alterado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
conceder a palavra ao Deputado Ivan Valente. Quando 
terminar o prazo, não será prorrogado por 1 minuto. 
Vou tocar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo à tribuna nesta tarde, na condição 
de Líder do PSOL, na ausência da Líder Luciana Gen-
ro, para falar sobre a importância da decisão tomada 
pelo Juiz Fausto De Sanctis, que prolatou sentença 
condenando Daniel Dantas a 10 anos de prisão. Um 
poderoso da República, o homem da privatização das 
telecomunicações, o homem dos trambiques financei-
ros do Banco Opportunity, o homem que transita em 
bancadas do Congresso Nacional desde os tempos 
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de Collor, Fernando Henrique Cardoso e também no 
Governo Lula, um homem que achava que era impu-
ne – e ainda acha. 

O delegado da Polícia Federal Protógenes Quei-
roz, na Operação Satiagraha, o Juiz Fausto De Sanctis 
e o Procurador Rodrigo de Grandis fizeram um tra-
balho redondo, com provas materiais, inclusive com 
horas e horas de gravação para pegar Daniel Dantas 
com tantos crimes de lavagem de dinheiro, operações 
fraudulentas e irregularidades de todo tipo no sistema 
financeiro. Nesta semana ele ainda foi beneficiado com 
a fusão da Oi com a Brasil Telecom, em que o Banco 
Opportunity levou 2 bilhões de reais. Mas ele, através 
de uma operação-abafa, contratando inclusive o ex-
Presidente da Brasil Telecom Sr. Humberto Braz, ten-
tou subornar delegado da Polícia Federal e foi pego 
em flagrante delito. Por isso, foi condenado. 

O interessante nas reportagens, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é que o Sr. Daniel Dantas e 
os seus emissários Hugo Chicaroni e o ex-Presidente 
da Brasil Telecom Humberto Braz dizem que Daniel 
Dantas só teme a Primeira Instância. Ele não teme 
as instâncias superiores. Onde nós fomos parar? É 
o homem que tem pessoas na grande imprensa. Há 
desvio de foco na investigação. Há desvio de foco na 
Polícia Federal, onde a Corregedoria vai investigar o 
delegado que investigou. Há desvio de foco na lógica 
de dizer que não poderia emprestar gente da ABIN para 
a operação da Polícia Federal, e se afasta o delegado 
Paulo Lacerda, para colocá-lo na geladeira. 

Enquanto isso, o Sr. Daniel Dantas foi premiado 
com 2 habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. 
Esse mesmo cidadão que agora foi condenado há 10 
anos. Ele tem tanta influência que coloca uma banca 
de advogados, chefiada pelo Sr. Nélio Machado, que 
é capaz de, junto aos órgãos de imprensa, obter uma 
audiência fantástica para um crime tão explícito, dizen-
do que o processo é nulo. Busca, então, a audiência 
de juristas famosos que estão por aí Eles vão querer 
adiar a decisão final por 5, 10 anos. Essa é a primeira 
condenação do Sr. Daniel Dantas.

O Partido Socialismo e Liberdade é a favor de 
investigar qualquer irregularidade que tenha havido 
no processo investigatório, mas somos contra camu-
flar o problema central. Nós estamos lidando com um 
poderoso da República, que cometeu falcatruas contra 
o dinheiro público, que encontra guarida nos Poderes 
da República.

A lógica é que o Sr. Daniel Dantas não pode ficar 
impune. A sociedade brasileira precisa saber disso. Essa 
é a posição do Partido Socialismo e Liberdade.

Muito obrigado.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento de retirada de pauta da Medida 
Provisória nº 445/08, do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará contra o requerimento. (Pausa.)

Deputado Maurício Rands. (Pausa.)
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra o 
requerimento. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na verdade, queremos chegar à parte mais 
importante da sessão de hoje, a votação da PEC que 
modifica a tramitação das medidas provisórias. Se nós 
ficarmos neste impasse referente à definição das pautas 
de hoje, de amanhã, da semana que vem, corremos o 
risco de não chegar a bom termo.

Portanto, queremos que este requerimento seja 
derrotado. A preocupação básica, o nosso objetivo é 
chegar à votação do item subseqüente, em que consta 
a PEC que trata das medidas provisórias. A sessão tem 
que ter prosseguimento, até porque esta medida provi-
sória precisa ser votada. Queremos que haja mudança 
de tratamento em relação às medidas provisórias, de-
sobstruir a pauta e votar, além dessa PEC, a PEC nº 
549/06, que disciplina a carreira jurídica dos delegados 
de polícia, e o projeto que garante a complementação 
salarial dos aposentados, que aguardam por isso. O 
projeto já foi votado no Senado, aprovado na Comissão 
Especial e não consta da pauta até hoje. 

Inclusive, na próxima sexta-feira, em Santos, ha-
verá um grande movimento em que conclamaremos a 
sociedade para defender a votação desse projeto, que 
o Senado já votou, de interesse dos aposentados. Se 
a pauta não for destravada, corremos o risco de não 
votar esses projetos extremamente importantes. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos numa luta per-
manente, contínua, no sentido de que possamos alterar 
a tramitação das medidas provisórias e, na seqüência, 
votar a PEC nº 549/06, que disciplina a carreira jurí-
dica de delegados de polícia, e as matérias relativas 
aos aposentados e pensionistas. Aguardamos que isso 
possa vir a ser pautado e, a partir daí, tenhamos uma 
definição extremamente importante. 

É duro caminhar pelos vários Municípios do Es-
tado de São Paulo e ouvir as pessoas reclamarem do 
que estamos fazendo quanto à sua situação, porque 
o Senado já votou e a Câmara ainda não.
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Nós queremos acelerar o andamento da sessão. 
Queremos derrotar este requerimento e votar logo 
essa medida provisória. Após a votação dessa medida 
provisória, queremos votar os destaques da PEC das 
medidas provisórias e, a partir daí, lutar por uma pau-
ta propositiva ainda antes do final do ano, de modo a 
encontrarmos a solução que todos esperam de nós. 

A Câmara está muito desgastada, porque a opi-
nião pública acha que o Senado faz alguma coisa e a 
Câmara, não. E é justamente para dar essa resposta 
que nós queremos votar o mais rapidamente possível 
e, a partir daí, concluir as assinaturas necessárias para 
votar o requerimento de urgência urgentíssima e trazer 
a plenário o PL nº 1/07, que garante a progressão do 
salário mínimo e a extensão dessa progressão para os 
aposentados e pensionistas, que têm perdido muito, 
desesperadamente. 

Vários aposentados ligam para a minha casa, 
para o nosso gabinete, mandam vários e-mails em que 
perguntam o que a Casa está fazendo. A Casa tem, 
realmente, que proceder a essa votação. Para isso, 
temos que limpar a pauta, já que estamos no dia 3 de 
dezembro, perto do final do ano, sem votações. 

Somos contra este requerimento, para acelerar 
a pauta.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Quero 

apenas comunicar ao Plenário que vamos ser rigoro-
sos no cumprimento do tempo, conforme o acordo feito 
com a Presidência. Nós não daremos nenhum minuto 
a mais. Gostaríamos de pedir à Mesa que restabele-
cesse os 3 minutos do orador.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado Clau-
dio Cajado, que vai falar a favor do requerimento.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
apresentamos um requerimento de adiamento porque 
achamos que, retirando esta matéria de pauta, pode-
ríamos promover amplo entendimento com relação a 
esta e a outras matérias de fundamental importância 
para que possamos deliberar, sem que não tenhamos 
que votar algo com o que não concordamos, como é 
o caso da reforma tributária.

Portanto, Sr. Presidente, estamos – e vamos fazer 
isso no dia de hoje e nas sessões seguintes -, tentan-
do construir um acordo, sem radicalismo. Porém, se a 
voz da Minoria, das Oposições sequer é ouvida para 
ser atendida, para que se promova esse amplo en-
tendimento, não nos resta outra alternativa a não ser 
nos utilizarmos dos artifícios, dos mecanismos que o 
Regimento Interno da Casa nos oferece, no intuito de 
marcarmos a nossa posição.

Não temos outra alternativa, a não ser partir para 
fazer mais uma vez obstrução. E vamos fazê-la nessa 
Medida Provisória nº 445/08, como nas demais. Que-
ríamos, e ainda desejamos, votar a PEC nº 495/06 e 
esta medida, se for consensual. Mas, em não sendo, 
vamos apresentar esses requerimentos, como também 
os destaques para que, se ultrapassar do mérito, pos-
samos então partir para a discussão da matéria indivi-
dualmente, em cada um dos destaques que o Demo-
cratas e os partidos da Oposição apresentarão.

Com relação ao objeto desta medida provisória, 
entendemos que este é um momento de crise, um 
momento que enseja postura do Poder Executivo, do 
Poder Legislativo e até do Poder Judiciário, para que 
sejam minimizados os efeitos dessa crise mundial que 
começa a se abater sobre o País.

Queremos dar nossa contribuição. Temos idéias 
para podermos, até votando a favor no mérito, fazer 
as alterações que julgamos necessárias no intuito de 
melhorar esta Medida Provisória nº 445/08, que vem 
ao encontro do interesse de amenizarmos os efeitos 
da crise e principalmente para ajudar parcela signifi-
cativa do meio de produção nacional, a área de cons-
trução civil. 

Portanto, não desejamos nesta oportunidade a 
retirada pela retirada. Queremos a retirada da maté-
ria para podermos fazer um amplo acordo, um amplo 
entendimento. Mas, se não for possível, utilizaremos 
os mecanismos regimentais e vamos apresentar as 
sugestões através de destaques.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, art. 96.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ques-

tão de ordem?
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Recla-

mação. Sem revisão do orador.) – Sim.
Sr. Presidente, somos 513 Deputados. Sincera-

mente, penso que tudo na vida tem limite. A maioria 
dos Líderes partidários desta Casa está definitivamente 
cometendo, na minha ótica, um desrespeito aos mais 
de 500 Parlamentares.

Todos sabemos...
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-

putado, por favor. V.Exa. pediu a palavra para uma 
questão de ordem.

O SR. SILVIO COSTA – Estou invocando o art. 
96, que tenho direito, Sr. Presidente, para uma recla-
mação. V.Exa. pode consultar o Regimento. Deixe-me 
concluir.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – V.Exa. 
pediu a palavra para formular uma questão de or-
dem.
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O SR. SILVIO COSTA – Eu pedi o art. 96, que 
dispõe sobre reclamação, a que eu tenho direito, Sr. 
Presidente.

O problema é o seguinte: os Líderes se reúnem 
com o Presidente e preparam uma receita, como se 
aqui houvesse um bocado de doentes. Chegam a esta 
Casa e não resolvem absolutamente nada, param a 
sessão e voltam para fazer novo entendimento.

Todos sabemos, base do Governo e oposição, 
que em 15 dias não vamos votar a reforma tributária 
porque não há entendimento sobre ela.

Portanto, quero fazer um apelo, sobretudo aos 
Líderes do Governo: que abram mão, a fim de votar-
mos a reforma tributária a partir de março, para que 
não paremos a pauta.

Essa é a minha reclamação, sobretudo à maioria 
dos Líderes do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – PSDB, para orientar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
orientar.

Como vota o PRTB? (Pausa.)
Se V.Exa. aguardar, em breve daremos ao PSDB 

a oportunidade de orientar a bancada.
O SR. LOBBE NETO – Obrigado, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto 
não é uma soma à política de obstrução, até porque 
entendemos que é razoável votar as MPs da pauta e 
as emendas constitucionais, a relativa aos municípios 
já realmente existentes e a da complementação do rito 
das medidas provisórias.

Entretanto, como consideramos que a dos muni-
cípios é prioritária, e essa medida provisória, sobre a 
qual, creio, há um grande consenso, já está em vigor, 
só trancará a pauta no dia 22 de dezembro, dizemos o 
nosso “sim” ao requerimento de retirada de pauta.

Não é tática de obstrução, é porque é melhor vo-
tar mesmo hoje, nesta quarta-feira nobre, a emenda 
constitucional que garante a sobrevivência dos muni-
cípios ameaçados e já realmente existentes.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PPS. (Pausa.)

Como vota o PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o Democratas?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas entende, Sr. 
Presidente, que essa retirada de pauta permite ampla 
discussão sobre os itens que estão inclusos na pau-
ta de hoje, uma possibilidade de entendimento para 
a elaboração da pauta de amanhã e das semanas 
seguintes até o encerramento deste ano, ou de uma 
eventual sessão extraordinária, em que outras maté-
rias de interesse desta Nação, do partido Democratas 
e eventualmente até da base do Governo, possam ser 
votadas e discutidas.

Não podemos concordar, porém, com essa forma 
imposta, sem se fazer o acordo, sem se ver os inte-
resses de todos.

A reforma tributária não interessa a ninguém do 
jeito que está concebida. É preciso que tenhamos esse 
entendimento.

Portanto, a permanecer a intransigência, o partido 
Democratas mantém o requerimento e orienta o voto 
“sim”, de retirada, e solicita aos Deputados que inte-
gram o partido que acorram ao plenário, pois estamos 
em processo nominal de votação, para votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB concorda 
com o Democratas e vota “sim”, até por entender não 
contra essa medida provisória – votaremos favoravel-
mente a ela no momento oportuno.
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Ocorre que qualquer acordo preestabelecido so-
bre a pauta tem de ser bom para os 2 lados, tanto para 
a Oposição quanto para a Situação. O que estamos 
observando é que havíamos quase feito um acordo em 
relação a duas matérias: essa medida provisória e o 
projeto de efetivação, regulamentação, legalização e 
criação de alguns municípios.

Entendíamos que logo depois disso haveria uma 
sessão extraordinária. Não havia nada combinado para 
amanhã nem para segunda-feira. É direito do Presidente 
pautar, convocar as sessões extraordinárias, mas que-
remos saber, no mínimo, com transparência, como será 
o rito da Casa no que se refere à votação das matérias. 
Aí, sim, poderemos fazer um acordo de procedimento, 
um acordo de votação, sabendo o que acontecerá... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
PSDB vota “sim”.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/
PMN/PRB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco encaminha o voto “não”, considerando que 
essa matéria é importante e que necessitamos votar, 
e rapidamente, para que possamos contribuir com as 
medidas que estão sendo adotadas no sentido de mi-
nimizar os efeitos da crise que está afetando a todos 
nós, não vinda do Brasil. Essas medidas são funda-
mentais para minimizar esses efeitos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS la-
menta orientar “sim” porque esta sessão iniciou-se com 
uma proposta de acordo feita pelo Presidente Arlindo 
Chinaglia para que votássemos a Medida Provisória 
nº 445 e a PEC dos Municípios. Isso ocorreu a partir 
de uma provocação nossa, com a nossa anuência. La-
mentamos essa intransigência, que, como tão bem já 
destacou o Deputado Silvio Costa, não permite que o 
acordo se faça e que possamos, assim, caminhar.

Infelizmente, orientamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PT?
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, essa MP é extremamente importante porque 
dispensa a Caixa Econômica de recolher juros e divi-
dendos, destinando esse dinheiro à construção civil, 
um dos principais setores geradores de mão-de-obra 
do nosso País.

Já ouvimos, dos Parlamentares da Oposição, que 
no mérito votarão inclusive a favor dessa MP. Creio que 
seria de bom alvitre superarmos a obstrução a esse 
requerimento.

O Partido dos Trabalhadores vai votar “não” à 
retirada de pauta porque acredita que o bom senso 
haverá de prevalecer. Temos apenas duas semanas 
para encerrar esse período legislativo. Creio que com 
a experiência dos Líderes tanto do Governo quanto da 
Oposição chegaremos a bom termo para melhor uso 
do tempo que nos resta.

Assim sendo, o Partido dos Trabalhadores convoca 
os seus Deputados para virem a plenário e votar “não” 
ao requerimento de retirada de pauta dessa MP.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTC?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB, evidentemente, é contra a retirada de 
pauta. Queremos que a Caixa Econômica possa ter 
muito mais recursos para financiar o crescimento e 
desenvolvimento a fim de evitar o desemprego que 
pode vir por aí.

Portanto, votamos “não”. Queremos votar a Me-
dida Provisória nº 445 e, logo em seguida, a PEC dos 
Municípios. De que vai adiantar criar novos municípios 
e manter os criados se o desemprego pode atingi-los? 
O Governo propõe que a Caixa possa, cada vez mais, 
reduzir o seu compulsório e passar dinheiro para a 
construção civil e o comércio, a fim de que os municí-
pios possam sobreviver. Do contrário, vamos ter graves 
dificuldades para a manutenção dos municípios.

O PMDB vota “não” à retirada de pauta e vo-
taremos ainda hoje essa medida provisória que diz 
respeito ao crescimento e ao desenvolvimento, para 
evitar maior número de desempregados no Brasil, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Minoria? (Pausa.)

Como vota o Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quando enfrentamos momentos de crise, de dificuldade, 
o Congresso Nacional, parece-me, tem o dever cívico 
de reagir com rapidez e com respostas concretas.

Essa medida provisória, de iniciativa do Governo, 
é uma forma de esta Casa e do Congresso Nacional 
responder, dar instrumentos, ferramentas, para que 
um órgão como a Caixa Econômica Federal possa 
socorrer, irrigar o crescimento econômico, o desen-
volvimento.
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Portanto, é inaceitável, inadmissível, que perca-
mos a oportunidade de fazer isso rápido e fiquemos 
aqui por conta de idiossincrasias de oposição ou de 
governo, entre bancadas, enfim, querendo adiar o ób-
vio. É obrigação nossa votar matérias dessa natureza 
diante de um país que enfrenta dificuldades.

Por isso, voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Lide-

rança da Minoria. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-

les que forem pela aprovação do requerimento perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP.) – Sr. Presiden-

te, peço verificação.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA.) – Verifi-

cação, Sr. Presidente.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – PSDB, obstrução.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-

BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Verificação 
conjunta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Veri-
ficação conjunta concedida.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – PSDB em obstrução.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Democratas em obstrução, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido da República convoca os seus Parlamentares a 
estarem presentes no plenário para, o mais rápido 
possível, resolvermos sobre o requerimento de reti-
rada de pauta.

Que venham ao plenário para votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Liderança do PT consulta sobre o pedido de verifi-
cação. Conforme solicitado, foi concedida verificação 
conjunta.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

a Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura convida 
as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados para compa-
recerem ao cafezinho. Haverá degustação do peixe 
cearense carapitanga. 

É o nosso convite. 
Obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
entra em obstrução.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
além de convidar as pessoas para virem ao plenário 
conhecer um dos peixes mais gostosos do Ceará, os 
Deputados e as Deputadas do PMDB estão convoca-
dos para votar. Vamos votar rápido e aprovar a Medida 
Provisória nº 445.

O PMDB recomenda o vota “não”.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido dos Trabalhadores convoca os seus Deputados 
que estiverem em quaisquer dependências da Casa 
para virem ao plenário votar “não” ao requerimento de 
retirada de pauta da MP que concede mais recursos 
à construção civil deste País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

voco para virem ao plenário todos os Parlamentares 
que se encontram em outras dependências da Casa. 
Estamos em processo de votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou re-
tomar a lista de inscritos para breves comunicações.

Com a palavra a próxima oradora inscrita, ilustre 
Deputada Perpétua Almeida. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, quero informar ao Plenário que a bancada fe-
minina tem feito algumas reuniões com os Deputados 
que se dizem candidatos à Presidência da Casa na 
próxima eleição.

A preocupação das Parlamentares desta Casa 
tem sido no sentido de garantir a presença de uma 
Deputada na Mesa da Câmara dos Deputados. Acha-
mos que já passou do limite essa história de ficar no 
discurso de que é importante a presença feminina na 
Mesa e não se tomar iniciativa alguma. 

Queremos o compromisso de todos os candidatos 
à Mesa com o Plenário desta Casa e com a bancada 
feminina de que vão garantir, não apenas defender, 
em cada uma das chapas, a presença de uma Depu-
tada na Mesa.
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Aliás, Sr. Presidente, não se justifica dizer que 
não existe uma legislação que garanta isso, pois há um 
projeto a ser votado. Se estamos preocupados com a 
participação das mulheres, vamos priorizar o projeto 
da Deputada Luiza Erundina, no qual temos insistido 
desde que chegamos a esta Casa para que seja votado, 
que garante a presença de uma Deputada na Mesa. 
Senão, vai ficar só no discurso no plenário desta Casa 
e na base. Há Deputado que, na sua base, diz ser im-
portante a participação das mulheres nas instâncias 
de poder e não ajuda a colocar na pauta da Casa a 
apreciação e a votação de projeto como esse.

Não consigo entender como se defende tanto a 
democracia, mas as minorias aqui, no caso a bancada 
feminina, nem sequer consegue uma cadeira cativa na 
reunião de Líderes. A nossa condição, quando pedimos 
que se aprecie um projeto de interesse das mulheres, 
é a de quem está mendigando, estendendo o pires. 

Agora é para valer: precisamos votar o projeto 
que garante a participação das Deputadas na Mesa 
Diretora da Casa. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o próximo orador inscrito, ilustre Deputado 
Carlos Zarattini. (Pausa.) Ausente do plenário no mo-
mento.

Com a palavra o próximo orador inscrito, ilustre 
Deputado Paulo Pimenta.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, muito 
rapidamente, fazer 2 registros.

O primeiro é sobre um tema que durante bas-
tante tempo provoquei nesta Casa: a necessidade da 
regulamentação, no País, do chamado serviço de call 
center, serviço de teleatendimento, que costumava 
tratar aqui de massacre do teleatendimento.

Desde a última segunda-feira está em vigor um 
conjunto de novas regras de defesa do consumidor no 
Brasil. No entanto, está-se observando que ainda há 
defasagem muito grande entre o que está sendo ofe-
recido pelas empresas, especialmente as de telefonia 
celular, TV a cabo, cartões de crédito, e o que as novas 
normas determinam.

Então, é importante esta Casa e a população 
estarem vigilantes, fiscalizarem e encaminharem ao 
PROCON, ao Ministério Público, todo tipo de denún-
cia, para garantirmos o cumprimento na prática des-
sas regras, que significam uma vitória do consumidor, 
e possamos ter importante mudança na qualidade 
desse serviço.

Todos conhecemos casos de pessoas que durante 
vários dias ficaram horas ao telefone aguardando para 
serem atendidas, sendo passadas de funcionário para 
funcionário, de ramal para ramal, sem conseguirem 
resolver seu assunto. 

Portanto, reitero a importância de intensa fisca-
lização e vigilância da população brasileira, para que 
as novas regras que enfrentam o massacre do telea-
tendimento sejam cumpridas em todo o País.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o próximo orador inscrito, ilustre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero registrar que hoje pela 
manhã foi aprovada, na Comissão de Constituição e 
Justiça, em decisão terminativa, a regulamentação 
da capoeira, um sonho intenso daqueles que têm 
essa atividade como luta, como dança e, acima de 
tudo, como prática de grande atividade cultural em 
nosso País. 

Na semana passada também foi aprovada, na-
quela Comissão, projeto que dispõe sobre regulamen-
tação da profissão de motorista, o grande sonho de 
todos os condutores, do qual fui Relator. A matéria 
está aguardando. Espero que, não havendo recurso, 
possa ser aprovada de forma conclusiva. Registro 
que inicialmente este projeto foi apresentado pela ex-
Deputada Dra. Clair.

Lembro que, no domingo, o Prefeito Kassab, com 
o Secretário de Habitação, o Orlando, e os represen-
tantes da comunidade, o Vanderlei, o Júnior e a Dani, 
entregou títulos de propriedade, em Ermelino Matara-
zzo, para moradores da Vila Císper, Povão Colorado, 
Vila Dânia, Balapapesp. 

Os moradores disseram que o que receberam foi 
um presente de Natal. Espero que o Estatuto da Cida-
de possa permitir que várias outras cidades cumpram 
o que é por ele garantido.

Lembro também que são consideradas áreas 
públicas, por uma lei aprovada por nós, nesta Casa, 
as áreas de estatais: da DERSA, metrô e similares. 
Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante 
essa postura. Esperamos que todos cumpram o Es-
tatuto da Cidade.

Deixo o registro do aniversário da cidade de Ara-
çatuba. Cumprimento, por intermédio do Fred, todos os 
seus moradores. Também, por intermédio do Tobias, 
da Vai-Vai, cumprimento todos os sambistas pelo Dia 
Nacional do Samba.
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Registro ainda que está em nosso gabinete o 
Prefeito de Santo André, Aidan Ravin, que brilhan-
temente venceu a eleição. Estaremos ao seu lado e 
o apresentaremos aos Ministros da República, para 
que possam atender à cidade de Santo André, que 
precisa de atenção muito grande. Com a vitória, Ai-
dan Ravin terá oportunidade de fazer uma grande ad-
ministração. Aliás, como já é feita na cidade vizinha, 
São Caetano do Sul, por meio do Prefeito Auricchio, 
também do partido. Tenho certeza de que eles terão 
oportunidade de fazer uma grande administração 
nessas duas cidades.

Sr. Presidente, peço licença a V.Exa. para ir ao 
meu gabinete, a fim de atender ao Prefeito Aidan Ravin 
e verificar quais as necessidades da cidade de Santo 
André. Certamente, a nova administração terá oportu-
nidade de dar a volta por cima e mostrar que realmen-
te aquela população esperava por uma mudança, que 
é, sem dúvida nenhuma, com o Prefeito eleito, Aidan 
Ravin, o grande ginecologista de Santo André. Tive 
oportunidade, por várias vezes, de ver o carinho que 
toda a população da cidade tem por ele.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

próxima oradora inscrita é a ilustre Deputada Maria 
do Rosário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar, nesta data de 3 de 
dezembro, a importância da 5ª Marcha Nacional da 
Classe Trabalhadora, organizada pela CUT e demais 
centrais sindicais, que hoje trouxe a Brasília importan-
tes segmentos dos trabalhadores brasileiros, reunin-
do trabalhadores de todas as regiões do Brasil, sob a 
pauta do emprego, da renda, da manutenção e am-
pliação de direitos. 

Quero, Sr. Presidente, estabelecendo um paralelo, 
dizer que, enquanto os trabalhadores brasileiros, sob 
a coordenação da CUT, dos sindicatos, das centrais, 
do movimento popular, caminhavam na Esplanada dos 
Ministérios com essa agenda do emprego e da renda, 
a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pro-
nunciava-se nesta Câmara dos Deputados, a convite 
de 6 Comissões.

É interessante, Sr. Presidente, que o pronuncia-
mento da Ministra tenha-se dado constituindo o tema 
do emprego como tema-síntese para o enfrentamento 
da crise de caráter econômico e financeiro que o ce-
nário internacional enfrenta.

O Brasil, justamente pelo tema do emprego, não 
do trabalho precário, mas da carteira assinada e da 

garantia dos direitos trabalhistas, pode assegurar o 
mercado interno fortalecido, a renda distribuída e o 
crescimento econômico, vocações para as quais o 
País está se propondo ao integrar a América Latina e 
os demais países. 

Sr. Presidente, os trabalhadores brasileiros di-
zem que o trabalho precário e a terceirização não in-
teressam, mas sim o desenvolvimento do País. É meta 
fundamental que seja mantido e que as relações de 
trabalho sejam preservadas para o enfrentamento da 
crise. Essa agenda política que a CUT e as centrais 
sindicais estabeleceram é essencial, especialmente 
quando há aqui, Deputados Vicentinho, Iriny Lopes e 
Tarcísio Zimmermann, o tema das 40 horas semanais 
como central para o debate.

A Câmara dos Deputados, ao debater e aprovar 
as 40 horas semanais, trabalhará o pleno emprego, 
garantindo o desenvolvimento e a melhoria, a fim de 
enfrentar a crise internacional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 

próximo orador inscrito é o ilustre Deputado Luiz Car-
los Busato. 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há pouco, tivemos uma reunião na 
Comissão de Educação e Cultura, com a Deputada 
Maria do Rosário, o Deputado Paulo Pimenta, a De-
putada Manuela.

Agradeço ao Deputado João Matos, Presidente 
dessa Comissão, e aos Parlamentares que lá estiveram 
pela reunião realizada com a direção da ULBRA – Uni-
versidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul. Há 
uma preocupação muito grande nossa, dos gaúchos, 
com essa grande instituição que hoje reúne mais de 
150 mil alunos, 10 mil funcionários e que passa por 
uma crise financeira, uma crise de liquidez. 

Sr. Presidente, quero, ainda, convocar os De-
putados da bancada gaúcha para, na segunda-feira, 
termos uma audiência com o reitor da ULBRA, a fim 
de fazermos uma análise da situação financeira por 
que essa universidade passa. Também com o empe-
nho dos Deputados João Matos e Gastão Vieira, con-
seguimos uma audiência pública com os Ministros da 
Educação e da Saúde, em Brasília, na próxima terça 
ou quarta-feira.

Queremos ajudar essa instituição a prosseguir, 
a continuar fazendo muito bem ao Brasil. Haveria um 
grande colapso e uma grande tragédia para todos os 
brasileiros uma instituição desse tamanho vir a pade-
cer por questões tributárias.
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Agradeço também aos Deputados João Matos 
e Paulo Pimenta e às Deputadas Maria do Rosário 
e Manuela d’Ávila pela participação e pelo empenho 
nessa reunião.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre 
Deputado Ivan Valente.

Em seguida, vou encerrar a votação. Quem não 
tiver votado e quiser fazê-lo, que se desloque para o 
plenário.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para comentar, de 
forma clara, matéria publicada no jornal O Globo, de 
domingo, que consideramos leviana, desinformativa 
e certamente tem um objetivo político a respeito da 
questão da relação com o Equador, a auditoria da dí-
vida e a relação com o Itamaraty.

Rigorosamente, a decisão equatoriana de recor-
rer ao Tribunal Internacional para discutir o pagamen-
to ou não desse empréstimo é uma atividade normal 
que não cria crise diplomática, mas alguns órgãos da 
mídia brasileira estão desesperados com o problema 
real, que é o Equador ter feito, ao longo de meses a 
fio, por especialistas, uma auditoria da sua dívida e 
ter constatado imensas irregularidades, ilegalidades 
e fraudes. A auditoria mostra que o país trouxe, em 
divisas, muito menos do que mandou para fora em 
dívida e que as operações eram irregulares. O temor 
de que isso vire um exemplo para a América Latina é 
a principal questão. E já está acontecendo. Ontem, o 
Presidente do Paraguai disse que quer fazer uma au-
ditoria da dívida. A Venezuela e outros países, como 
a Bolívia, têm de fazer auditoria da sua dívida pública 
externa e interna. 

Entendemos como mais do que necessário que 
aqui se instale imediatamente a CPI da dívida públi-
ca, por nós proposta e que tem as assinaturas regi-
mentais, para que possamos discutir para onde vai o 
dinheiro público. No Brasil, rigorosamente, tivemos, no 
ano passado, 30,59% do Orçamento dirigido a juros e 
amortizações. Se contarmos a rolagem da dívida, dá 
mais de 50% do Orçamento, e ninguém faz nada. Ou 
seja, entrega-se dinheiro aos bancos, abre-se socor-
ro ao capital financeiro, mas não se quer investigar a 
origem da dívida. 

Pior ainda, Sr. Presidente: foi nomeado nos Es-
tados Unidos o ex-Presidente do Federal Reserve, 
Sr. Paul Volcker, que foi quem elevou a taxa de juros 
a 22%, explodindo a dívida externa. Esse cidadão 

do Governo de mudança do Sr. Obama, o Sr. Paul 
Volcker, foi Presidente do Banco Central americano 
na época em que nossa dívida externa explodiu, que 
os juros foram a 22%, sem que houvesse qualquer 
arbitragem internacional. Ou seja, foi uma decisão 
unilateral.

Agora, quando os governos da América Latina 
resolvem discutir a dívida, como fez o Equador, legi-
timamente, e como o Brasil deve fazer, como está na 
Constituição de 1988, a chiadeira é geral, porque o 
controle que o capital financeiro tem sobre a mídia bra-
sileira e sobre as decisões de governo é muito grande. 
Isso precisa acabar. 

Por isso defendemos a instalação imediata da 
nossa CPI da dívida na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 

não, ilustre Deputado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já votaram 
283 Parlamentares. Estamos num duro processo de 
obstrução. Acho que já é tempo de abrir o painel e dar 
o resultado, para que possamos prosseguir.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aten-
dendo à solicitação de V.Exa. e como comunicamos 
que depois do pronunciamento do Deputado Ivan 
Valente iríamos concluir o processo, vamos encerrar 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Exis-
te algum Parlamentar, neste plenário, que ainda não 
votou? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Proclamo o resultado: 

VOTARAM: 
SIM 5 Srs. Parlamentares; 
NÃO 276 Srs. Parlamentares;
ABSTENÇÃO 1;
TOTAL 282. 

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETI-
RADA DE PAUTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 445, 
DE 2008.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 445/2008 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 03-12-2008 17:41
Encerramento da votação: 03-12-2008 18:02
Presidiram a Votação:
Narcio Rodrigues 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Paulo Pimenta, Relator da ma-
téria, para fazer uma alteração no conteúdo do seu 
relatório.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
realidade, fui designado Relator da Medida Provisória 
nº 445 e já apresentei no plenário parecer a respeito 
da matéria.

No entanto, nestes últimos dias, devido a contri-
buições de colegas Parlamentares que apresentaram 
emendas no sentido de que o texto pudesse ser apri-
morado, eu atualizei o meu relatório de modo a atender 
a esses encaminhamentos, a essas emendas.

Creio, sinceramente, que a redação que estamos 
propondo hoje é mais completa, uma redação que 
atende de maneira mais adequada ao objetivo desta 
Casa no trato da matéria.

A medida provisória, Sr. Presidente, dispõe sobre 
a dispensa de recolhimento de parte dos dividendos 
e juros sobre capital próprio pela Caixa Econômica 
Federal. Autoriza a Caixa Econômica a recolher parte 
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, dos 
exercícios de 2008 a 2010, até montante a ser estabe-
lecido pelo Ministro de Estado da Fazenda, respeitado 
o recolhimento do lucro líquido ajustado.

Estabelece uma cobertura de até 35% do risco de 
crédito de novas operações de empréstimo de capital 
de giro, destinadas às empresas de construção civil; 
estabelece que a cobertura dos riscos será destinada 
exclusivamente para operações que tenham por objeto 
a construção habitacional; e determina que o Conse-
lho Monetário Nacional regulamentará o disposto na 
medida provisória.

Portanto, a medida provisória possibilita o incre-
mento de recursos para capital de giro para o setor da 
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construção civil no âmbito da Caixa Econômica Federal, 
de modo que a União passa a compartilhar até 35% do 
risco dessas operações no âmbito da Caixa Econômica 
Federal, garantindo a continuidade de inúmeros projetos 
habitacionais que estão em construção no País e que 
poderiam, de alguma forma, sofrer descontinuidade 
por conta da escassez de crédito no mercado. 

Voto.

A Medida Provisória nº 445 trata de matéria finan-
ceira relacionada à manutenção do crédito de capital 
de giro às empresas de construção civil.

Dessa maneira, votamos pelo atendimento dos 
preceitos constitucionais de urgência e relevância.

Acreditamos que a medida provisória atende aos 
requisitos de constitucionalidade, juridicidade e ade-
quação à técnica legislativa. 

Do ponto de vista da adequação financeira e or-
çamentária, quero destacar que está de acordo com 
aquilo que a legislação determina.

No mérito, além de acolher o texto original pro-
posto pela medida provisória, nós estamos também 
acolhendo as Emendas de nºs 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16, 
esta última com uma pequena alteração.

Por isso, diante do exposto, manifesto o meu po-
sicionamento pela admissibilidade, constitucionalidade, 
boa técnica legislativa e proponho o projeto de lei de 
conversão em que, no mérito, como já disse, acolho 
as Emendas de nºs 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16.

Passo à leitura do projeto de conversão:

“Art. 1º Fica a União autorizada a dis-
pensar a Caixa Econômica Federal do reco-
lhimento de parte dos dividendos e dos juros 
sobre capital próprio, referentes aos exercícios 
de 2008 a 2010, que lhe seriam devidos, em 
montante a ser definido pelo Ministro de Es-
tado da Fazenda, respeitado o recolhimento 
mínimo de vinte e cinco por cento do lucro lí-
quido ajustado.

§ 1º O montante a ser definido na forma 
do caput será utilizado para a cobertura de 
trinta e cinco por cento do risco de crédito de 
novas operações de empréstimo de capital 
de giro, destinadas às empresas de constru-
ção civil. 

§ 2º A cobertura de risco de que trata o § 
1º será destinada somente às operações que 
tenham por objeto a construção habitacional. 

§ 3º O Conselho Monetário Nacional re-
gulamentará o disposto neste artigo. 

§ 4º A Caixa Econômica Federal, com 
relação às novas operações de empréstimos 
de que trata o § 1º, à medida que essas fo-

rem efetuadas, deverá disponibilizar em seu 
sítio na Internet o valor total das operações 
realizadas.

§ 5º A Caixa Econômica Federal deve-
rá encaminhar ao Congresso Nacional, até o 
último dia útil do mês subseqüente, relatório 
semestral sobre as operações contratadas”.

Foram emendas encaminhadas por Deputados 
da Oposição e que acolhi no sentido de dar maior 
transparência às operações realizadas pela Caixa 
Econômica Federal. 

“Art. 2º Ficam o Poder Executivo da União, 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios au-
torizados a estabelecer normas para regular 
procedimento administrativo, visando estimular 
a iniciativa privada a apresentar, por sua conta 
e risco, estudos e projetos relativos à conces-
são de serviços públicos, concessão de obra 
pública ou parceria público-privada.”

Essa foi uma sugestão do Deputado Arnaldo 
Jardim, que também acolhi no meu projeto de lei de 
conversão. 

“Art. 3º O art. 24-A da Lei nº 11.124, de 
16 de junho de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

‘Art. 224-A. O Poder Executivo opera-
cionalizará o Programa de Subsídio à Habi-
tação de Interesse Social – PSH, segundo os 
termos da Lei nº 10.998, de 15 de dezembro 
de 2004’.

Art. 4º Para fins de apoio à transferên-
cia definitiva do domínio da Malha Rodoviária 
Federal para os Estados, que estava prevista 
na Medida Provisória nº 82, de 7 de dezem-
bro de 2002, poderá o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, no 
limite de sua dotação orçamentária, até 31 de 
dezembro de 2010, executar obras de conser-
vação, recuperação, restauração, construção, 
adequação e sinalização das rodovias trans-
feridas e supervisionar e elaborar os estudos 
e projetos de engenharia que se fizerem ne-
cessários.

Parágrafo único. A execução dos serviços 
de que trata o caput deste artigo independerá 
de solicitação prévia dos respectivos Governos 
Estaduais ou da natureza regular ou emergen-
cial, caso exigidas.

Art. 5º O inciso II do § 1º do art. 8º da 
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agos-
to de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55877 

Art. 8º  ...................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
II – os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Fe-
deral, desde que contratados no prazo de 2 
(dois) anos contados a partir da publicação da 
lei de conversão da Medida Provisória nº 445, 
de 06 de novembro de 2008, e destinados ex-

clusivamente à complementação de programas 
em andamento. 

Art. 6º Ficam prorrogados para 31 de 
dezembro de 2009 os prazos de que tratam o 
§ 3º do art. 5º e o art. 30 da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.”

É este o parecer.
Coloco-me à disposição dos ilustres Deputados 

para qualquer esclarecimento.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. Gostaria de um aparte, Depu-
tado Paulo Pimenta.

O SR. PAULO PIMENTA – Deputado Paulo Tei-
xeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Nobre Deputado Paulo Pimenta, 
inicialmente parabenizo V.Exa. pelo relatório, que dia-
logou com diversas reflexões, diversas emendas do 
conjunto dos Deputados desta Casa, numa decisão 
importante desta Casa em relação à Caixa Econômi-
ca Federal, em relação aos investimentos que essa 
instituição poderá fazer hoje, num momento difícil da 
economia mundial, para permitir que a economia bra-
sileira passe com mais tranqüilidade essa crise.

Faço a V.Exa. uma pergunta e apresento uma su-
gestão. Essa medida provisória permite também que o 
conjunto dos contratos habitacionais no Brasil possa 
sofrer uma modificação, já que houve, em determinado 

período da história do Brasil, um descasamento entre 
a renda do mutuário e o valor do financiamento, dado 
o aumento de juros. Isso ampliou o custo do imóvel, 
jogando para o resíduo um valor que o mutuário não 
pode pagar, impedindo que os bancos negociem com 
o mutuário um valor menor.

A Emenda nº 11, de autoria do nobre Deputado 
Nelson Pellegrino, e também um DVS de vários Depu-
tados, inclusive do Deputado Fernando Chucre, quer 
corrigir essa situação, dando o que nós entendemos 
ser um tratamento mais justo. Muitas cabeças traba-
lharam nesta Casa, ao longo destes anos, em defesa 
de um tema tão delicado. 

Gostaria de saber se V.Exa. conseguiu discutir 
esse tema e eventualmente se poderia encampar tal 
emenda.

O SR. PAULO PIMENTA – Deputado Fernando 
Chucre.
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O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Na mesma linha, 
Deputado Paulo Pimenta, complementando o que dis-
se o Deputado Paulo Teixeira, lembro que esse critério 
que está sendo utilizado é de uma lei de 1933, quando 
o sistema financeiro não estava tão avançado e nele 
não existiam tantos mecanismos modernos nem tantos 
mecanismos como os existentes hoje para a negocia-
ção e discussão das dívidas. 

A permanência desse artigo de que tratam esse 
DVS e a emenda do Deputado Nelson Pellegrino po-
deria resolver um enorme passivo judicial, sem cau-
sar prejuízo aos bancos; pelo contrário, aumentaria a 
capacidade dos bancos de receber esses contratos e 
possibilitaria que os mutuários saldassem suas dívi-
das e tivessem seus imóveis definitivamente em sua 
propriedade. 

Portanto, na mesma linha do Deputado Paulo 
Teixeira, se ainda é possível receber dentro do seu 
relatório esse texto, seria interessante.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Quero 
consultar o Plenário sobre se alguém quer fazer algum 
tipo de abordagem, aproveitando a presença do Rela-
tor na tribuna. (Pausa.)

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, eu 
tenho uma indagação a fazer ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado Pepe Vargas e, depois, Deputado Claudio Ca-
jado.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha 
dos Deputados que me antecederam, creio que a 
emenda do Deputado Nelson Pellegrino tem dupla 
virtude: resolver um problema social sério, de mutu-
ários que, quando da virada do Plano Collor, tiveram 
um elevado aumento das suas prestações, levando-
os a uma sessão de litígio, que obviamente foi para 
o Judiciário, e acabar com as demandas judiciais. A 
proposta prevê que o mutuário garanta o recálculo do 
seu saldo devedor, desde que abra mão de sua liti-
gância no Judiciário. 

Quero também fazer este apelo ao Relator, para 
ver se é possível absorver essa emenda do Deputado 
Nelson Pellegrino.

Aproveito, Sr. Presidente, para dizer que, na vo-
tação anterior, acompanhei a bancada do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também vo-
tei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Al-
guém mais quer justificar votação?

Deputado Carlos Zarattini, Dr. Rosinha...
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, se estivesse aqui, 
votaria com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ale-
xandre Silveira justificando.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Filipe Pereira 
também, Sr. Presidente.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, pos-
so indagar ao Relator?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Só 
1 minutinho, porque temos de organizar o Plenário. 
Nós estamos fazendo uma abordagem ao Relator e 
há Parlamentares que querem justificar votos. Então, 
é melhor darmos a oportunidade aos Parlamentares 
de justificar para, depois, retomarmos o debate. 

Pela ordem de inscrição, ilustre Deputado José 
Guimarães. (Pausa.)

Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Tenho uma sugestão, 
Sr. Presidente. V.Exa. poderia agregar na próxima vo-
tação os que não votaram na anterior.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não 
adianta. Nós falamos isso no plenário, o Parlamentar 
não está aqui e vem para o microfone. É claro que 
quem votar na próxima votação terá justificada a sua 
ausência.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

a palavra o ilustre Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico que eu 
votei, na votação anterior, com o meu partido.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Votaria.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado, para a 
sua intervenção.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade que a Presidência nos faculta para fazer 
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uma pergunta ao Deputado Paulo Pimenta. Os recur-
sos que estão sendo transferidos do Tesouro para a 
Caixa Econômica Federal, no momento, ficarão depo-
sitados em conta específica e terão rendimentos de 
aplicações financeiras. 

A pergunta é: depois desses momentos, de os 
recursos serem emprestados e retornarem à conta 
da Caixa Econômica Federal, tanto os recursos ori-
ginais, entre 8 e 9 bilhões, como as suas aplicações, 
como retornarão ao Tesouro? A medida provisória não 
explicita o retorno desses recursos que estão sendo 
depositados no Tesouro perante a Caixa Econômica 
Federal. Fala-se no prazo de 2011. Mas como essa 
devolução será feita? 

A medida provisória não está explicitando essa 
situação. Eu gostaria de ouvir do Relator, já que o Te-
souro está abrindo mão desses recursos, quando eles 
retornarão ao caixa do Tesouro Nacional...

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido na votação anterior.

O SR. CLAUDIO CAJADO – ...juntamente com os 
recursos financeiros oriundos também das aplicações 
financeiras, que ficarão, enquanto os recursos não fo-
rem emprestados, à disposição da Caixa Econômica.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Essa é 
a última intervenção. Quem quiser fazer alguma aborda-
gem ao Relator, posteriormente, o faça no plenário. 

Vou dar a palavra ao Relator, para que faça a sua 
manifestação, e nós retomaremos.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Ainda posso fazer uma 
observação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
pediria ao Deputado José Genoíno que o fizesse de-
pois da manifestação do Relator, no próprio plenário, 
numa conversa pessoal, para retomarmos a rotina da 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Relator.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, com relação à questão levan-
tada pelo Deputado Claudio Cajado, entendo que o § 
3º do art. 1º, quando dispõe sobre a regulamentação 
que será feita a respeito de toda essa operação, no 
âmbito do Conselho Monetário Nacional, responderá 
a essa questão e a outros detalhes sobre os quais 
também fui questionado. 

De fato, não existe no texto da medida provisória 
esse nível de detalhamento. Mas, como já está disposto 
no § 3º que haverá regulamentação da forma de apli-
cação daquilo que dispõe a medida provisória, creio 
que essas questões serão respondidas no âmbito da 
regulamentação. 

Com relação à Emenda nº 11, do Deputado Nel-
son Pellegrino, que recebeu manifestação favorável 
dos Deputados Fernando Chucre, Paulo Teixeira, Pepe 
Vargas, Nelson Pellegrino, José Genoíno e tantos ou-
tros, o encaminhamento que sugiro, Sr. Presidente, é 
o seguinte. Fui informado de que está sendo feito um 
destaque a respeito dessa emenda, e eu me dispo-
nho a dar parecer favorável à emenda no momento 
da votação do DVS. Nós poderíamos votar o texto, se 
for possível, e no momento da votação...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
quero dizer ao Relator, Deputado Paulo Pimenta, que, 
regimentalmente, o parecer tem que ser dado antes 
da votação do texto.

O SR. PAULO PIMENTA – Então, vou acolher a 
emenda. E o destaque é feito de maneira a confirmar ou 
não a manutenção do texto definitivo. Então, vou acolher 
a Emenda nº 11, do Deputado Nelson Pellegrino.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – V.Exa. 
está acolhendo a Emenda nº 11. É isso?

O SR. PAULO PIMENTA – Sim.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sugeriria 
ao Relator, já que S.Exa. confirma que o texto está 
omisso em relação à devolução dos recursos que estão 
sendo emprestados para a Caixa, já que a devolução 
não está prevista, que acate a Emenda de nº 5, do De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto, que prevê que 
em 2011 os recursos e os haveres do Fundo de Aval 
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – De-
putado, nós estamos tratando da Emenda nº 11. Já 
estamos indo para outro item. Inclusive, privei o De-
putado José Genoíno de fazer sua manifestação. Peço 
que qualquer assunto posterior a essa Emenda seja 
tratado numa abordagem direta com o Relator, para 
que a Mesa não pratique injustiça.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Eu segui a orientação 
da Mesa e fui prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eu 
agradeço muito. E tenho certeza de que o Deputado 
Claudio Cajado vai fazer o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
pedimos apenas um esclarecimento: se o Relator está 
acatando a Emenda nº 11. (Pausa.) Ilustre Deputado 
Paulo Pimenta, a pergunta é: V.Exa. está acatando a 
Emenda nº 11 e ela passa a integrar o projeto de con-
versão. É isso?

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, tenho 2 emendas que tratam 
do mesmo assunto, uma do Deputado Fernando Chucre 
e outra do Deputado Nelson Pellegrino, com redação 
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semelhante. Pergunto a V.Exa. se não há condições de 
tentar compatibilizar o ajuste do texto rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Natu-
ralmente, V.Exa. pode pedir um tempo, e nós podemos 
concedê-lo, paralisando a sessão.

O SR. PAULO PIMENTA – Cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Antes 

de suspender a sessão, vamos dar aos Deputados a 
oportunidade de justificarem a ausência, esclarecen-
do que quem votar na próxima votação terá justificado 
seu voto anterior.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar 
ausência na votação anterior. Votei com o partido.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
passada, votei com o partido.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB-RO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei com o partido.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o Partido Progressista.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
sessão está suspensa por 5 minutos.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 

reaberta a sessão. 
O Relator pediu um prazo maior para pronun-

ciar-se a respeito do parecer. Enquanto aguardamos 
o posicionamento de S.Exa – vamos dar ao Deputa-
do mais alguns minutos -, vamos retomar as breves 
comunicações. Antes, porém, daremos oportunidade 
aos Parlamentares para justificarem seus votos, em-
bora reitere que quem votar na próxima votação terá 
justificadas as votações anteriores.

O SR. CARLOS ABICALIL (PT-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido. 

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, estávamos junto ao 
Ministro Geddel resolvendo os problemas de Santa 
Catarina. Por isso, não participamos da votação. Vo-
tamos com o partido.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei segundo orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito, ilustre Deputado Manoel Junior. 
(Pausa.)

Deputado João Dado. (Pausa.)
Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assistimos semana passada à instalação 
de certo pânico de setores da Oposição em relação ao 
empréstimo contraído pela PETROBRAS junto à Caixa 
Econômica Federal. De repente, aparentava-se que a 
PETROBRAS estava diante de grande dificuldade. Uma 
operação financeira contratada por evidente falta de 
crédito externo, uma operação natural, feita em outros 
momentos pela PETROBRAS, passou a ser a confir-
mação das dificuldades financeiras da empresa. 

Ora, foi muito bem observado que isso se as-
semelha a certo terrorismo econômico, a fim de criar 
constrangimento e propagar o pânico – uma técnica 
de propagação de pânico que, iniciada na imprensa, 
repercutiu com o Senador Tasso Jereissati no Senado. 
Foi despropositada a iniciativa do Senador, acima de 
tudo, atendendo a não sei que interesses. 

Hoje, na audiência com a Ministra Dilma Rousse-
ff, pudemos perceber claramente o completo despro-
pósito da iniciativa do Senador do PSDB. Não vimos 
esse pânico e esse zelo quando o Governo anunciou, 
por exemplo, os recursos para as empresas privadas 
que precisam de aportes neste momento de tensão 
na economia mundial. Essa mesma voz, no passado, 
pedia a privatização da PETROBRAS. 

Portanto, consideramos totalmente desnecessá-
rio esse clima de terror, esse “pânico na TV”. Parece 
que estamos, mais uma vez, assistindo à terceirização 
de parte da Oposição pela imprensa. A Oposição fica 
completamente agendada por interesses de parte da 
imprensa que quer, aí, sim, propagar o pânico e ins-
talar a crise de forma artificial. 

Não é patriótico, não é aceitável que esse tipo de 
procedimento prospere. Portanto, estamos vendo isso 
como um gesto oportunista, desesperado de alguém 
que está sem rumo político.

A PETROBRAS está numa operação normal, em 
pleno vigor das suas finanças.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pró-
ximo orador inscrito, ilustre Deputado Edigar Mão 
Branca. (Pausa.)

Deputado Zé Geraldo. (Pausa.)
Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o falecimento do Prof. Jaime 
Alencar, ocorrido na última sexta-feira, abriu lacuna 
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impreenchível na área de educação, em razão de sua 
invejável liderança no seio da prestigiosa categoria.

Durante as campanhas do magistério, a sua pre-
sença à frente dos manifestantes era indispensável, 
não apenas para formular as legítimas postulações, 
mas sobretudo para defendê-las junto aos Poderes 
Executivo e Legislativo, visando a concretizá-las no 
espaço de tempo que espelhasse justeza e celeridade 
no respectivo encaminhamento.

Por outro lado, como democrata de convicções 
arraigadas, participou da mobilização em prol da nor-
malidade institucional, insurgindo-se em defesa da 
normalidade institucional, em favor de tudo o que im-
pedisse limitações às liberdades públicas e aos direi-
tos individuais.

Ao tempo do bipartidarismo, quando dirigia eu 
o aguerrido MDB, nunca me faltou o seu apoio para 
prosseguir na ingente missão de construir o reencontro 
com o Estado Democrático de Direito.

Por sua titularidade acadêmica, ascendeu, desde 
junho passado, ao Conselho Estadual de Educação, 
quando punha à mostra os seus atributos de docente 
competente em vários estabelecimentos educacio-
nais.

Registro, pois, Sr. Presidente, deste plenário, a 
perda de um mestre consagrado e um propugnador 
dos nobres ideais de liberdade e civismo. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Próxi-

mo orador inscrito, Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trago ao conhecimento deste Plenário 
os assuntos que hoje abordamos na parte da manhã, 
estendendo-se até o horário da tarde, com a vinda da 
Ministra Chefe da Casa Civil Dilma Rousseff a uma 
reunião de audiência pública com a participação de 6 
Comissões permanentes desta Casa.

Na primeira exposição de S.Exa., tivemos opor-
tunidade de ouvi-la dizer que de fato a crise que ora 
atravessamos é gravíssima, diferente do posiciona-
mento algumas semanas atrás em que membros do 
Governo intitulavam esta crise como uma “gripezinha” 
ou uma pequena “marolinha”. 

Além disso, o Governo parece sensibilizar-se 
com as informações trazidas pelo Parlamento, pela 
sociedade e pelos membros da Oposição no sentido 
da necessidade, além das medidas que estão sendo 
tomadas, no que diz respeito à agricultura brasileira, 
da urgente implantação de uma política de garantia 
de preços mínimos, para que possamos aproveitar a 
janela de oportunidades que se abrirá, a partir do pri-
meiro semestre do ano que vem, quando estivermos 

colhendo a nossa safra e instalando a nossa safrinha. 
Há países que também atravessam a crise e não têm 
as mesmas condições de produção que nós temos. 
Então, poderemos oferecer produtos agrícolas para o 
fortalecimento da nossa balança comercial, garantindo 
emprego e renda aos nossos agricultores. 

Faço este registro porque, mais do que a sinali-
zação de uma política de garantia de preços mínimos, 
de garantia de comercialização e de todos os aspectos 
que foram trazidos, é importante que ela se faça na 
prática e urgentemente.

Muito obrigado. 
O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o próximo orador inscrito, o ilustre Deputado 
Eugênio Rabelo. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ernandes Amorim. 
(Pausa.)

Com a palavra a Deputada Alice Portugal.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, registro que na manhã de 
hoje, na Comissão de Educação e Cultura desta Casa, 
foi resgatada a história dos estudantes brasileiros com 
a aprovação do projeto de autoria do Poder Executivo 
em que reconhece a culpa do Estado brasileiro em re-
lação ao incêndio e à destruição do prédio da União 
Nacional dos Estudantes. 

Houve um momento de grande emoção, quando 
diversos Deputados se pronunciaram, homenageando 
lideranças estudantis, muitas das quais tiveram seqüe-
las e a vida profissional interrompida; outras perderam 
até a vida, a exemplo de Honestino Guimarães.

A União Nacional dos Estudantes, fundada em 
1946, tem sua digital impressa nas mais importantes 
lutas do povo brasileiro. A juventude vem provando, no 
curso de décadas, que, sem dúvida, é um segmento 
sério e preocupado com o futuro do País.

Estão de parabéns o Governo Lula, pelo proje-
to; o Deputado Reginaldo Lopes, Relator; eu própria, 
sustentadora oral da matéria, e, acima de tudo, a UNE, 
que continua sendo a nossa força e a nossa voz.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido, o PV, na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
próximo orador inscrito é o ilustre Deputado Pedro 
Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, alvíssaras! Um juiz resolve condenar um 
poderoso da República. Parabéns, Dr. De Sanctis, que 
condenou o Sr. Daniel Dantas e seus asseclas a 10 
anos de prisão!

O Dr. De Sanctis teve a habilidade de não decre-
tar imediatamente a prisão preventiva, porque pode-
ria haver uma liminar em contrário. Então, o Sr. Daniel 
Dantas apelará em liberdade, o que serve para dizer 
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal que há 
justiça no Brasil e independência e responsabilidade 
por parte de juízes.

Foi importante também o fato de o novo delegado 
do inquérito determinar que o mesmo fosse refeito, para 
mostrar que não havia nenhum prejulgamento contra 
esse senhor, nem contra Salvatore Cacciola, Sergio 
Naya, Clarimundo Santana e tantos outros que rouba-
ram o Brasil e não foram para a cadeia. O Sr. Dantas, 
que há 10, 15 anos era um mero caixeiro de banco, 
hoje é uma das maiores fortunas do Brasil.

Parabenizo o Jornal do Brasil, que publicou a no-
tícia de que o Sr. Dantas passará 10 anos na prisão e 
pagará 12 milhões de reais de multa. 

Parabenizo a Polícia Federal, o Ministério Público 
e o Juizado Federal de São Paulo por estabelecerem 
o princípio do julgamento e pela disposição de acaba-
rem com a impunidade no Brasil.

Sr. Presidente, peço à Mesa a transcrição da re-
ferida reportagem do Jornal do Brasil e informo que 
estou coletando, por intermédio da Internet, a sentença 
do juiz De Sanctis, de mais de 300 páginas, a fim de 
dizer: basta de crime do colarinho branco! Cacciola, 
Dantas e todos que ferem a lei e o interesse público 
devem ir para a cadeia!

Parabenizo igualmente os outros jornais que divul-
garam a notícia. E, por fim, juntamente com o Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, registro que a sentença lavrada 
nos autos do processo honra a Justiça brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR

FAUSTO SENTENCIA O INFERNO DE DANTAS

O banqueiro Daniel Dantas, dono do Grupo Op-
portunity, foi condenado a 10 anos de prisão pelo crime 
de corrupção ativa. A decisão é do Juíz federal Fausto 
Martin de Sanctis, da Sexta Vara Criminal Federal – o 
mesmo que decretou a prisão de Dantas, por duas ve-
zes, em julho deste ano. Além de Dantas, ex-presidente 
da Brasil Telecom Participações, Humberto José da 
Rocha Braz e Hugo Chicaroni também foram conde-
nados, cada um, a sete anos de prisão. 

O juiz determinou ainda o pagamento de multas. 
Dantas terá de desembolsar R$1,4 milhão; Chicaroni, 

R$292 mil; e Braz, R$877 mil. Cabe recurso tanto con-
tra a multa quanto contra a prisão. E todos os conde-
nados podem recorrer da decisão em liberdade, uma 
vez que o juiz não expediu mandado de prisão contra 
eles. No entanto, após o trânsito em julgado (depois que 
todos os recursos forem apreciados), o regime inicial 
do cumprimento da pena será o fechado para Dantas 
e semi-aberto para os demais acusados.

O banqueiro é acusado de tentar subornar um 
delegado da Polícia Federal para ter seu nome excluído 
das investigações da Operação Satiagraha. Segundo 
investigações da PF, Dantas teria mandado Chicaroni 
e Braz oferecerem ao delegado Victor Hugo Rodrigues 
Alves US$1 milhão para excluir o nome do banqueiro 
da investigação.

O estopim
Deflagrada em 8 de julho, a Operação Satiagraha 

desarticulou uma quadrilha acusada de cometer crimes 
financeiros – lavagem de dinheiro, evasão de divisas, 
formação de quadrilha, uso indevido de informação 
privilegiada, gestão fraudulenta e corrupção ativa. Ao 
todo, foram expedidos, à época, 24 mandados de pri-
são. Entre os presos estavam, além de Dantas, o ex-
prefeito de São Paulo Celso Pitta e o megainvestidor 
Naji Nahas. 

Segundo a PF, as organizações criminosas de 
Dantas e Nahas interagiam e convergiam em negócios 
pontuais. Dantas usaria o Opportunity para fraudar o 
mercado financeiro e usaria empresas de fachada para 
desviar verbas públicas. A estimativa é que o fundo 
Opportunity movimentou US$2 bilhões no paraíso fis-
cal das Ilhas Cayman entre 1992 e 2004. Teriam sido 
praticadas atividades fraudulentas, como falsificação 
de balanços.

Condenação 
Apesar de responder por gestão fraudulenta e la-

vagem de dinheiro, Dantas foi condenado por corrupção. 
Segundo a PF, ao saber que era alvo de investigação, 
o banqueiro pediu a Chicaroni e Braz que ofereces-
sem suborno ao delegado Victor Hugo, para excluir o 
seu nome e o da sua irmã Verônica das investigações. 
Fingindo aceitar o suborno, o delegado começou a ne-
gociar com os representantes do banqueiro. “Em uma 
ação controlada e autorizada judicialmente, a PF regis-
trou contatos telefônicos e encontros nos quais Braz e 
Chicaroni disseram que a propina poderia chegar R$1 
milhão, nos quais foram entregues quase R$130 mil 
ao policial”, diz nota do MP.

Decisão
O juiz de Sanctis destacou, em sua decisão, a 

conduta “ética” que pautou o trabalho de investigação 
dos policiais e do MP na coleta das provas que per-
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mitiram a condenação do banqueiro. “Perseguiram e 
honraram os cargos que ocupam não se deixando 
seduzir por sentimento de poder que transforma o ser 
em coisa”. Rechaçou argumentos da defesa de Dantas, 
para quem o delegado Protégenes Queiroz (que che-
fiava a Operação Satiagraha) teria forjado um flagrante 
ao constatar que a investigação de crimes financeiros 
não teria provas contra o acusado.

A defesa de Dantas já pediu a anulação do julga-
mento e que as provas são “fraudadas”, “O processo 
julgado é absolutamente nulo. Não houve o crime atri-
buído, sua defesa foi cerceada, as provas são frauda-
das e o magistrado impediu a perícia indispensável à 
demonstração da improcedência da acusação”, disse 
o advogado Nélio Machado, em nota. O presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes – que 
concedeu habeas corpus para o banqueiro, evitou 
comentar a decisão do juiz De Sanctis.

(Com Agência Brasil)

PROCURADOR PRETENDE AUMENTAR AS PENAS 

Fernanda Bompan
São Paulo 

O procurador Rodrigo De Grandis afirmou que 
o Ministério Público poderá entrar com recurso para 
aumentar as penas do banqueiro Daniel Dantas e do 
ex-presidente da Brasil Telecom Humberto Braz pelo 
crime de corrupção ativa.

– MP ficou satisfeito com a decisão do Juiz Faus-
to De Sanctis – frisou Grandis, que complementou: – 
Mas, por uma análise preliminar, o MP poderá entrar 
com recurso para pedir aumento das penas.

Para De Grandis, o ex-presidente da Brasil Te-
lecom deveria ser condenado a 12 anos de prisão 
(pena máxima para este tipo de crime) e em regime 
fechado.

Braz foi condenado a sete anos em regime semi-
aberto. Pena semelhante a do professor Hugo Chica-
roni. 

– O MP acredita que a participação do Humberto 
Braz foi mais relevante do que a de Hugo Chicaroni, 
ou seja, maior do que sete anos da prevenção de li-
berdade.

Para ele, o crime praticado pelo ex-presidente 
do Brasil Telecom – suborno ao delegado da Polícia 
Federal – cabe uma pena maior.

– Oferecer US$1 milhão para um delegado pa-
rar a investigação é um fato grave e merece atenção 
e repressão. Em princípio, semi-aberto deveria ser só 
para Chicaroni – comentou o procurador.

No caso de Dantas, a representante do Ministério 
Público admite que foi uma pena adequada.

– É preciso entender que a pena não é só privati-
va de liberdade, mas existe uma pena peculiar – multa 
de R$1.425.525, mais o pagamento da indenização 
do R$12 milhões.

No entanto, De Grandis afirma que a MP também 
poderá pedir um aumento da pena peculiar.

– Existe espaço para um recurso pela gravidade 
do crime.

Perguntado só caberia uma prisão preventiva, 
disse que não houve dados novos que determinassem 
a decisão, além do que “o MP não pediu a prisão, so-
mente apontou, em suas alegações finais, para que 
a pena severa, o que aconteceu”. O procurador está 
confiante que a decisão será mantida. “Existem 18 vo-
lumes que provam a determinação da prisão dos réus.” 
O MP tem um prazo de 5 dias para analisar a decisão 
e optar ou não por um recurso.

REPERCUSSÃO POSITIVA NO 
CONGRESSO NACIONAL

Raphael Bruno
Brasília

Parlamentares receberam com animação a con-
denação do Empresário Daniel Dantas na tarde do 
ontem. Para deputados e senadores, contudo, este 
foi só mais um capítulo da novela que se transformou 
os desdobramentos da operação Satiagraha, e mui-
tos ainda virão, envolvendo principalmente as cortes 
superiores do País.

– A sentença é uma demonstração da seriedade 
do trabalho do delegado Protógenes, trabalho colocado 
em dúvida dentro da própria Polícia Federal – comen-
tou a Deputada Luciana Genro (PSOL–RS), que nos 
últimos dias promoveu uma série de demonstrações 
públicas de apoio ao delegado responsável pela in-
vestigação que deu base a condenação do banqueiro 
hoje. Genro também não poupou críticas à atuação 
do Supremo Tribunal Federal no processo. – É uma 
demonstração de que, nas instâncias de base, ain-
da existem juízes comprometidos com a verdade e a 
Justiça. Agora dez anos é muito pouco para Dantas. 
Vamos ver como o Supremo se comporta na questão. 
Não tenho dúvidas de que o juiz que acompanhou a 
caso desde o começo é quem está em condições de 
avaliar melhor o caso, como no caso do Fausto De 
Sanctis. O histórico do Supremo de livrar criminosos 
de colarinho branco preocupa. 

O Senador Álvaro Dias (PSDB–PR) é outro par-
lamentar que viu com bons olhos a sentença. Mas, a 
exemplo do Genro, o tucano não acredita que um des-
fecho definitivo para o caso ocorra tão cedo.
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– A decisão não é surpresa, avanços estão ocor-
rendo nesta questão – avaliou Dias, que também co-
mentou a tensão existente entre De Sanctis e a STF.

– Agora é evidente que é uma sentença de pri-
meira instância. Teremos muitos capítulos desta his-
tória ainda. É possível que conflitos possam ocorrer 
entre as várias instâncias da Justiça. Desde que ocorra 
tudo no terreno da normalidade e da legalidade não 
há problemas. Vamos torcer, agora, para que, devido 
à própria exposição do caso e a notoriedade dos fa-
tos, o Judiciário tenha maior interesse e possa agir 
com velocidade.

O Deputado Federal Raul Jungmann (PPS–PE) 
seguiu o mesmo tom dos colegas, ressaltando, no en-
tanto, que pela própria tramitação do processo, e dos 
vários recursos disponíveis para a defesa do empre-
sário, não espera que a questão chegue nem mesmo 
ao STF com rapidez.

AGU VAI À JUSTIÇA PARA ABIN  
ACESSAR INQUÉRITO DA OPERAÇÃO

Brasília

A Advocacia Geral da União (AGU) vai entrar 
hoje no Tribunal Federal Regional da 3ª Região, em 
São Paulo, com um recurso contra a decisão do Juiz 
Ali Mazloum. Ele negou à Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin) acesso ao inquérito da PF que investiga 
vazamento de informações durante a Operação Satia-
graha. O juiz desautorizou a presença de representan-
tes da Abin na abertura das pastas com documentos 
apreendidos há três semanas no escritório da agência, 
no Rio, e num furgão que estava estacionado no pátio 
da sede do órgão em Brasília.

Ontem, Mazloum negou a pedido de reconside-
ração da decisão, encaminhado pelos ministros Tar-
so Genro, da Justiça, e Jorge Felix, do Gabinete do 
Segurança Institucional. E criou um impasse entre o 
governo e a primeira instância da Justiça Federal por 
conta das investigações contra Daniel Dantas.

Ao cumprirem mandados de busca e apreensão 
destinados, supostamente, a encontrar indícios sabre 
a real participação da Abin nas investigações chefia-
das pelo Delegado Protógenos Queiroz, os federais 
levaram tudo o que encontraram.

Entre o material apreendido, estão documentos 
relacionados às informações que a Abin repassa ao 
gabinete do Presidente Lula, os nomes de agentes 
secretos – cuja identidade deve permanecer no ano-
nimato – e informações estratégicas do interesse da 
segurança nacional.

O General Jorge Felix disse à época que os 
papéis apreendidos não tem relação com o inquérito 

e que, uma vez devassados, podem desmoralizar a 
Abin diante de parceiros estrangeiros da inteligência. 
O episódio causou constrangimento entre o GSI e a 
Ministério da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência convida o Sr. Relator para posicionar-se a 
respeito da matéria, ao microfone à direita, por favor. 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, só para concluir, o relatório 
final fica nos termos apresentado.

Fizemos uma discussão com vários Deputados a 
respeito da possibilidade de acolhimento da Emenda nº 
11. Todos concordaram em que a matéria é relevante, 
mas complexa para ser resolvida dessa forma.

Tivemos a garantia do Governo de que será criado 
grupo de trabalho específico para tratar do tema rela-
tivo ao saldo devedor dos contratos dos mutuários da 
Caixa Econômica Federal anteriores a 2001.

Agradeço aos Deputados Fernando Chucre, Nel-
son Pellegrino, Pepe Vargas e Paulo Teixeira as mani-
festações, porque houve a concordância de todos pela 
impossibilidade de acolhimento da Emenda nº 11.

Sr. Presidente, está concluído o relatório, apresen-
tado nos termos que eu já havia lido anteriormente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O en-

tendimento em torno da Emenda nº 11 foi desfeito.
O destaque foi retirado.
O parecer é pela rejeição – informo ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 

requerimento sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Duarte Nogueira, 
para uma questão de ordem.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, um dos 3 itens da pauta 
é a proposta de emenda constitucional que altera o 
rito das medidas provisórias, fruto do entendimen-
to das Lideranças da Situação e da Oposição deste 
Parlamento.

Um dos dispositivos que queremos incluir na 
Constituição diz respeito à impossibilidade de inclu-
são de matérias alheias às medidas provisórias em 
seu texto.

Posto isso, Sr. Presidente, com fundamento nos 
arts. 95 e 125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, combinado com o § 4º do art. 4º da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, que dispõe sobre a aprecia-
ção pelo Congresso Nacional das medidas provisórias, 
formulo questão de ordem.

O § 4º do art. 4º da Resolução nº 01, de 2002-
CN, dispõe:
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“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”.

O art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados dispõe:

“Art. 125. O Presidente da Câmara ou de 
Comissão tem a faculdade de recusar emen-
da formulada de modo inconveniente, ou que 
verse sobre assunto estranho ao projeto em 
discussão ou contrarie prescrição regimental. 
No caso de reclamação ou recurso, será con-
sultado o respectivo Plenário, sem discussão 
nem encaminhamento de votação, a qual se 
fará pelo processo simbólico”.

A Medida Provisória nº 445, de 07 de novembro 
de 2008, trata da dispensa de recolhimento de parte 
dos dividendos e juros sobre capital próprio da Caixa 
Econômica Federal.

À Medida Provisória foram apresentadas 18 emen-
das. O Deputado Paulo Pimenta foi designado Rela-
tor de plenário e proferiu seu parecer em plenário no 
último dia 26 de novembro pela aprovação da medida 
provisória e de duas emendas, as de nºs 9 e 16, na 
forma do projeto de lei de conversão.

Ocorre que a Emenda nº 16, com parecer pela 
aprovação, dispõe sobre a possibilidade de o DNIT apli-
car recursos federais para executar obras de conserva-
ção, recuperação, restauração, construção, sinalização 
etc., referentes aos trechos de rodovias federais trans-
feridos aos Estados. Observa-se que a emenda não faz 
qualquer menção à Caixa Econômica Federal.

A Emenda nº 16 fere o disposto no § 4º do art. 
4º da Resolução 1, de 2002-CN, por tratar de matéria 
estranha àquela que é objeto da medida provisória; 
como conseqüência, deveria ter sido indeferida limi-
narmente, conforme prevê a resolução.

Concluindo, Sr. Presidente, a referida emenda 
não só não foi indeferida liminarmente como foi apro-
vada pelo Relator e passou a integrar o texto do projeto 
de lei de conversão apresentado, configurando dupla 
ofensa ao disposto na resolução.

Assim, solicitamos a V.Exa., conforme disposto na 
resolução e no Regimento Interno, que indefira liminar-
mente a emenda, devolva-a ao autor e ainda declare 
nula a parte do parecer do Relator Paulo Pimenta em 
que aprova a referida Emenda nº 16.

É a questão de ordem que formulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Presidência manifesta-se a respeito dessa questão de 
ordem, dizendo ao ilustre Deputado Duarte Nogueira, 

que a formula em nome do PSDB, que, realmente, a 
Mesa Diretora vem tentando mudar, por intermédio do 
Plenário, a tramitação das medidas provisórias. Nas 
disposições que disciplinam as novas regras, realmente 
está prevista a recusa de fatos estranhos às medidas 
provisórias. No entanto, ainda não concluímos a vota-
ção dessa matéria.

Assim, continua vigendo o sistema anterior. Quer 
dizer, desde as questões anteriormente formuladas 
nessa linha, tem sido prática da Presidência atribuir ao 
Plenário a tarefa de, no momento da admissibilidade, 
permitir ou não o acolhimento de matérias estranhas 
à medida provisória.

Portanto, cumprindo prática que já vem de vá-
rios casos anteriores, a Presidência não tem o poder 
de tomar a decisão que V.Exa. propõe. Até que regu-
lamentemos a nova forma de funcionamento, somos 
escravos do Regimento, que determina que o Plenário 
é soberano quanto à admissibilidade de matérias es-
tranhas à medida provisória. Assim, caberá ao Plenário 
se manifestar a respeito.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – V.Exa. indefere, 
então, a questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Esta-
mos indeferindo a questão de ordem.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Recorro, então, Sr. 
Presidente, à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – É ab-
solutamente regimental.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-
bre a mesa requerimento de adiamento de discussão 
no seguinte teor:

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos regimentais, o adia-
mento da discussão, por 2 sessões, da Medida 
Provisória nº 445/08, constante do item 1 da 
presente Ordem do Dia”. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

Antes de seu exame, porém, há um requerimento 
de verificação de votação:

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 185, § 4º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que seja concedida a verificação de votação 
do requerimento que solicita o adiamento de 
discussão da MP nº 445/08”. (quebra de in-
terstício).

Sala das Sessões ,3 de dezembro 
de 2008. – Cláudio Cajado, Vice-Líder do 
DEM.



55904 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

O SR. MAURÍCIO RANDS – O PT é contra o re-
querimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar contra, tem a palavra o ilustre Deputado José 
Genoíno. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – O PT é contra e quer votar o relatório do 
Deputado Paulo Pimenta.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para fa-
lar a favor, tem a palavra o Líder ACM Neto. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, estamos apresentando 
este requerimento de quebra de interstício no intuito de 
votarmos nominalmente esta matéria, que está sendo 
discutida e amadurecida agora em plenário. Os Depu-
tados, tenho quase certeza, não têm conhecimento de 
todo o teor exposto no PLV recém-apresentado pelo 
nobre Deputado Paulo Pimenta. 

Nesse sentido, consideramos de fundamental im-
portância, neste instante, aprovarmos o requerimento, 
que tem a intenção de clarear os diversos artigos da 
Medida Provisória nº 445. Precisamos deixar esclareci-
do, ponto a ponto, não só para os Parlamentares, mas 
principalmente para a opinião pública, que este Parla-
mento tem responsabilidade nas suas decisões. 

E não é por outro motivo que queremos deixar 
contido no texto da MP que os recursos que estão sendo 
disponibilizados pelo Tesouro para a Caixa Econômica 
Federal emprestar às empresas de construção civil – o 
que achamos até importante – Devem ser devolvidos 
ao término desses empréstimos. Precisamos também 
deixar claro, no caso de inadimplência pela a empresa 
tomadora do empréstimo, como esses recursos que 
saíram do Tesouro retornarão. 

A garantia que está sendo dada não cobre 100% 
dos empréstimos. Portanto, há uma vacância financeira ex-
posta no texto da MP. Apresentamos emenda para deixar 
isso claro, e, até o momento, não foi aceito pelo Relator. 
Também apresentamos destaques. Portanto, o requeri-
mento do Democratas pode viabilizar que não apenas 
deixemos claros esses pontos, como também acatemos 
as sugestões que consideramos importantes – e há duas 
emendas da lavra do Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto que o Democratas assume como suas. 

O requerimento, então, deve ser aprovado pelo 
Plenário. E faço um apelo, independentemente dos 
quadros do Democratas e dos demais partidos de 
oposição e da base do governo, no sentido de não 
votarmos esta medida sem deixar claro esses pontos, 
que são de fundamental importância para o interesse 
desta Nação. 

Aqui estamos discutindo recursos públicos que 
serão disponibilizados para o atendimento a empresas 
de construção civil, o que é importante em momentos 
de crise, mas precisamos ter a garantia de que esses 
recursos voltarão para o povo.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pror-
rogo a presente sessão por mais 1 hora. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
orientação de bancada. 

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? 
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Sem re-

visão do orador.) – O PV vota “não” ao requerimento, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, já que V.Exa. se 
declarou um escravo do Regimento, são 19 horas e 
10 segundos. Eu paro aqui para haver a prorrogação 
da sessão?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
já comunicamos a prorrogação da sessão por mais 
1 hora.

O SR. CHICO ALENCAR – Ah, já? V.Exa. me 
desculpe a desatenção.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-
deço-lhe muito a atenção, zeloso que é V.Exa.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR – O PSOL não está 

usando a tática da obstrução, embora queira discutir 
detalhadamente qualquer matéria. 

O Plenário está vivendo uma situação muito de-
sagradável, porque o Colégio de Líderes não se en-
tende. Parece que é um Colégio sem disciplina, e nós 
ficamos sem saber o que acontecerá. Queremos votar 
a PEC dos Municípios que já existem. Queremos com-
plementar essa medida provisória também.

Sr. Presidente, associo-me a todos aqueles que 
saudaram a decisão do Juiz De Sanctis, condenando 
o banqueiro Daniel Dantas a 10 anos de prisão. É uma 
primeira condenação por corrupção ativa. Lavagem de 
dinheiro, tráfico de influência, advocacia administrativa 
e formação de quadrilha são outras acusações que 
terão o seu termo no fim da impunidade. 

Nossos aplausos. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PP?
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O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O PP 
vota “não”.

Como vota o PR? (Pausa.)
Como vota o Democratas? (Pausa.)
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não” ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Democratas?

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas pede a mesma tolerância que V.Exa. teve com o 
Líder do PSOL para expor sobre a importância deste 
requerimento, a fim de adiarmos a discussão por 2 
sessões, com quebra de interstício para votação no-
minal. Daqui a uns 8 minutos e alguns segundos nós 
teremos o prazo para poder verificar.

Portanto, se votarmos agora, nós estaremos ga-
nhando tempo. Além do mais, se aprovarmos o requeri-
mento, teremos a oportunidade de clarear a discussão. 
Deixaremos o Relator mais à vontade para se reunir 
com os Líderes dos partidos, com os Deputados que 
apresentaram suas emendas e desejam vê-las apro-
vadas no intuito de melhorar e aprofundar esta medida 
provisória, que tem caráter meritório, não vamos ne-
gar, mas que precisa ser melhor discutida e lapidada. 
Nosso intuito é deixar no texto da medida provisória 
alguns assuntos que consideramos fundamentais, 
como é o caso do retorno dos recursos com a apli-
cação financeira deles provenientes para o próprio 
Tesouro Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB? (Pausa.)

Os democratas acabaram de orientar. Aliás, foi 
uma orientação com grande conteúdo.

O SR. CLAUDIO CAJADO – V.Exa. não teve a 
mesma tolerância com o PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
tivemos uma interrupção no momento em que o PSOL 
iniciou seu pronunciamento.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Tudo bem, Sr. Pre-
sidente. O Democratas orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Narcio Rodrigues, 
cumprimento V.Exa. pela condução dos trabalhos na 
tarde e noite de hoje. V.Exa. está conduzindo muito 
bem esta sessão. 

Tendo em vista uma reunião dos Líderes com o 
Presidente efetivo desta Casa, entendemos que a que-

bra do interstício é muito importante. Por isso, nesta 
matéria, o encaminhamento do PSDB é no sentido de 
votar com o DEM.

Entendemos que está prestes a haver um acordo 
com o Presidente efetivo desta Casa, Arlindo China-
glia. Mas quero dizer, mais uma vez, que o Presiden-
te Narcio Rodrigues vem conduzindo exemplarmente 
esta sessão. Também o nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira sempre conduz os trabalhos com muita pre-
cisão, dando à Oposição o direito de falar, de fazer 
reclamações, de apresentar sugestões. Cumprimento 
a Mesa desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-
decemos a V.Exa. os elogios; aliás, muito apropriados 
no que diz respeito ao Deputado Inocêncio Oliveira.

Como vota o PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PPS, infelizmente, vota 
“sim”. Digo “infelizmente” porque queremos ver o acordo 
rapidamente celebrado. Ele foi feito anteriormente nes-
te plenário para que pudéssemos votar hoje a Medida 
Provisória nº 445 e a PEC dos Municípios.

Encarecemos a V.Exa. que entre em contato com 
a Presidência efetiva para que possamos dar um rumo 
aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL já orientou o voto “não”. Favor colocar no pai-
nel a orientação.

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Presidente, 
para poder avaliar uma medida provisória importantís-
sima, principalmente para o setor da construção. Não 
podemos mais perder tempo.

O voto do PSC é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PR?
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa. nesta tarde.

Parece até que o rapaz que controla o painel é 
do PR. Ele já adiantou o nosso voto “não”. Nós não 
concordamos com o requerimento de adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa já está adivinhando a orientação.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/
PMN/PRB?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Bloco orienta o voto “não”, 
Sr. Presidente, porque essa é só uma manobra de obs-
trução e não faz nenhum sentido.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PT?

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente 
quero cumprimentar V.Exa. pela excelente condução 
dos trabalhos.

Em segundo lugar, registro que esta medida pro-
visória foi muito bem relatada pelo Deputado Paulo 
Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.

É preciso que quem estiver acompanhando esta 
sessão veja com clareza o que está acontecendo. 
Esta medida provisória já foi discutida à saciedade. 
A Oposição está obstruindo a votação de uma MP 
que ajuda o País a enfrentar a crise, permitindo que 
a Caixa Econômica Federal injete capital de giro nas 
empresas brasileiras.

Então, não há qualquer razão para a Oposição 
ficar com requerimento de quebra de interstício, de 
adiamento, num processo que nunca acaba. O PT quer 
votar e avançar na pauta.

O nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o Bloco PMDB/PTC?
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB-GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB encaminha 
o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Minoria? (Pausa.)

Como vota a Liderança do Governo?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na verdade, nós estranhamos o posicionamento 
de alguns dos partidos da Oposição no que se refe-
re à votação de uma medida provisória que faz bem 
ao País. Primeiramente, injeta 500 milhões de reais 
para facilitar a renegociação de dívidas de pequenos 
mutuários da Caixa Econômica Federal. Em segundo 
lugar, prorroga o prazo de investimentos do Governo 
Federal em rodovias estaduais. Esse prazo se esgo-
ta agora, no final de 2008, e o Presidente Lula está 
prorrogando-o até 2010.

Vale salientar que essas são exatamente as ro-
dovias federais que o Governo passado estadualizou 
no último mês ou no último ano da sua gestão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Governo?

O SR. WILSON SANTIAGO – Na nossa opinião, 
esta é uma medida provisória do bem. É para fazer o 
bem à sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Liderança da Minoria?

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 

votado aqui diversas medidas provisórias. Em relação 
a muitas delas, quando necessário, a Oposição votou 
tranqüilamente, porque atendiam ao princípio da re-
levância e da urgência. Realmente eram medidas an-
ticrise, naquele primeiro momento. Porém, estamos 
analisando e discutindo a questão e percebemos que 
não faz sentido votarmos esta MP no afogadilho. Ainda 
temos tempo para discuti-la melhor, para aperfeiçoá-la, 
talvez. Depois, se algo der errado, vamos ter de ex-
plicar à sociedade. A meu ver, é preciso discutir mais 
a matéria. Essa discussão será salutar. Não há razão 
para esta Casa votá-la agora.

Por isso, também somos favoráveis à quebra de 
interstício. Eu não tenho a menor dúvida de que tudo 
aquilo que é votado no afogadilho e sem ampla dis-
cussão...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Minoria, Deputado? Nós não demos 1 minuto 
para nenhuma Liderança. Portanto, como vota a Mi-
noria?

O SR. WALDIR NEVES – “Sim”, pela quebra de 
interstício, como eu havia dito.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Aque-
les que forem a favor permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP.) – Peço veri-

ficação.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA.) – Verifi-

cação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Veri-

ficação concedida.
O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas entra em obstrução a partir deste instante e avisa 
aos Deputados que marcaram presença que estão 
dispensados de vir ao plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que conste dos Anais da Casa minha entre-
vista dada ao jornal Saúde Ultrafarma.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria é venci-
da. Pedimos verificação e estamos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – In-
formo à Oposição que, quando nós anunciamos o 
resultado da votação, o prazo do interstício já estava 
cumprido. Portanto, podemos fazer a verificação na 
próxima matéria.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, V.Exa. anun-
ciou, e quando pedi a verificação eram 19h09min28min. 
Foi a informação que tive.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Eram 
19h09min28.

O SR. LOBBE NETO – Isso. Foi o horário que vi 
quando pedi verificação. Por isso pedi verificação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Era 
exatamente o tempo em que o interstício vencia. Por-
tanto, nossa proposta é que V.Exas. peçam a verifica-
ção na próxima matéria.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Não, nós queremos 
pedir nesta.

O SR. LOBBE NETO – Não, é nesta.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 

tempo já estava vencido.
O SR. LOBBE NETO – Como assim?
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A ma-

téria estava perdida.
O SR. LOBBE NETO – Não. Nós pedimos na 

hora que deu.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O re-

querimento apresentado pedia que o interstício fosse 
feito antes de uma hora, e deu exatamente no horário. 
Então, está prejudicado o requerimento. É isso que nós 
estamos dizendo. Ele não tem efeito. Podemos fazer 
a verificação agora.

O SR. LOBBE NETO – Está bem, Sr. Presidente. 
Agradeço-lhe. V.Exa. está conduzindo muito bem esta 
sessão. Agradeço-lhe novamente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
relógio da Mesa é que não deu o prazo. Portanto, no 
próximo requerimento que passarei a ler, faremos a 
verificação, já dentro do prazo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – So-
bre a mesa requerimento de adiamento da discussão 
no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 2 sessões da MP 445/08, constante do 
item 01 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Eduardo Valverde, que falará contra a matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a condenação do 
banqueiro, ontem, não pode atrapalhar a discussão e 
o andamento dos trabalhos desta Casa. Esse fato, que 
abalou segmentos do setor político brasileiro, não pode 
atrapalhar o trabalho do Congresso Nacional. 

O requerimento é protelatório, não visa enfrentar 
a discussão, mas tão-somente fazer a disputa político-
eleitoral de um segmento que não quer que o Brasil 
progrida e enfrente a crise. 

A medida provisória é relevante, tem urgência. 
Ela propõe que a Caixa Econômica utilize parte dos 
dividendos que repassa para o Tesouro Nacional para 
investir na construção civil, uma atividade que dá em-
prego para pessoas sem qualificação profissional. 
Essa é a economia real que se quer proteger com a 
medida provisória.

Por esta razão, abaixo o banqueiro e a favor da 
Caixa Econômica Federal.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Claudio Cajado, que falará a favor da matéria.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, inicialmente quero informar a alguns oradores que 
me antecederam que esta medida provisória já está 
em vigor e sendo efetivada na prática, com a conces-
são de empréstimo. Ela tem efeito imediato sobre sua 
edição. É importante esclarecer isso para alguns dos 
Parlamentares que usaram a palavra. 

Estamos aqui em processo de obstrução, o que 
é regimentalmente uma medida congressual. Não es-
tamos aqui para prejudicar, digamos assim, o que quer 
que seja. O nosso mecanismo de obstrução é emi-
nentemente político, no intuito de podermos discutir 
a reforma tributária em outros patamares e questões, 
como esta medida provisória, que ainda não ficaram 
claras, que nós levantamos aqui e para as quais ainda 
não obtivemos respostas. 

Aliás, o Relator, Deputado Paulo Pimenta, está 
demonstrando boa vontade em acatar nossa suges-
tão: esclarecer como os recursos retornarão ao Te-
souro Nacional.

Quando S.Exa. lia o relatório e foi indagado por 
mim, expôs claramente que deixará a Comissão de 
Valores Mobiliários decidir a questão. Ora, por que não 
colocamos no bojo da lei esse assunto, já que não está 
esclarecido no texto da MP? É óbvio que só se procura 
melhorar a redação do texto da medida provisória. 
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Apresentamos o requerimento de adiamento por 
2 sessões para termos oportunidade de convencer não 
apenas o Relator, mas também a assessoria técnica, 
que orienta o Relator no sentido de aceitar ou não de-
terminadas emendas.

Nós apresentamos nossas emendas e os desta-
ques a elas. E iremos continuar nesse processo que, 
desculpem-me os demais, não prejudica, porque a MP 
já está vigorando. Regimentalmente, estamos queren-
do contribuir com a discussão e a votação da medida 
provisória no plenário da Casa. Agora, se não somos 
ouvidos, não temos alternativa a não ser continuar no 
processo de obstrução. 

Apresentamos a Emenda nº 4 por sugestão do 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. Se o Rela-
tor nos atender, teremos boa vontade em nos posicio-
nar favoravelmente. Porém, no momento, sem a nossa 
aquiescência no processo de contribuição por parte do 
Relator, fica difícil, nesta sessão de discussão, critican-
do positivamente, para construirmos a melhor solução, 
declinarmos da nossa possibilidade de exercer o papel 
de oposição crítica, porém construtiva.

Sr. Presidente, eu espero que as conversas conti-
nuem avançando e este requerimento tenha o condão 
de facilitar o entendimento, a partir do momento em 
que propomos o adiamento por 2 sessões.

Portanto, os democratas pedem que, indepen-
dentemente de sermos da Situação ou da Oposição, 
aprovemos este requerimento no intuito de colaborar 
com o entendimento da matéria.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
creio ser o momento de informar ao Plenário que nós 
fizemos uma reunião agora com Lideranças do Gover-
no e da Oposição.

Vou falar da maneira mais ascética possível. Ao 
final, produzimos um acordo. Todo mundo tem acompa-
nhado os debates. A questão nodal é a reforma tributária. 
Depois de várias ponderações, produziu-se o seguinte 
acordo, que já vinha sendo construído, inclusive, na 
reunião entre Governo e Oposição, na Casa: a reforma 
tributária não entra em pauta neste ano. Ela entra em 
pauta no início de março. (Palmas.) A contrapartida é 
que a obstrução fica imediatamente suspensa. 

Quero cumprimentar os Líderes pelo esforço que 
fizeram. Eu fui perguntado pela imprensa se alguém 
tinha perdido e alguém tinha ganho. Eu disse que todo 
mundo que começa com uma dada posição sempre 
tem como estratégia a questão maior. O Governo quer 
votar a reforma tributária tal como veio da Comissão 
Especial. A Oposição quer alterar o texto. 

Ficou evidente que, se começássemos a votação 
agora em obstrução, primeiro, poderíamos votar pou-
quíssimos itens, apenas um ou outro. Segundo, não 
concluiríamos a votação este ano. Iríamos começá-la 
e retomá-la no ano que vem, com obstrução. Isso não 
seria razoável nem permitiria a construção de um di-
álogo que pode, inclusive, promover a aproximação 
de conteúdos.

Eu preferi dar esta informação agora porque, 
como parte do acordo, ainda, hoje vamos votar a MP 
nº 445 e a PEC dos Municípios. E amanhã, por inicia-
tiva minha, vou pautar a PEC que altera o trâmite de 
medidas provisórias. 

Está claro isso? (Pausa.) 
Peço, então, o apoio de todos para que haja o bom 

debate de conteúdo e celeridade. Nós sabemos que há 
um pessoal aqui na Câmara dos Deputados que gosta 
de assistir à novela, ainda mais na quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos lá, então. Quero indagar aos Líderes sobre os 
requerimentos.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
clarear. O acordo pressupõe que votemos as Medidas 
Provisórias nºs 445 e 495 hoje e, amanhã de manhã, 
pautemos a PEC das MPs.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Amanhã de manhã. 

Ainda como acordo, eu atendi a um apelo dos 
Líderes. Eles pediram que eu não convocasse sessão 
para segunda-feira. Vou convocar sessão extraordinária 
para terça-feira de manhã. Peço encarecidamente aos 
Srs. Deputados que compareçam, porque vamos ter na 
pauta a Medida Provisória nº 441 e outras matérias – 
não sei quais serão. Mas, se não concluirmos amanhã 
a PEC das MPs, eu vou pautá-la na terça-feira para 
que o Brasil não assista às nossas justificativas. O.K.? 
Esse é o acordo que quero fazer com o Plenário.

Peço que fiquem na Casa amanhã, porque se 
trata de PEC e são necessários 308 votos.

Indago aos Líderes se querem fazer algum reparo 
no informe que dei.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com a 
palavra o Deputado José Aníbal, Líder do PSDB. 

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, começo fazendo 
uma retificação. Muitos aqui entenderam que V.Exa. 
teria dito que a PEC das MPs será votada amanhã. É 
na terça-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
eu vou pautá-la amanhã. Até porque foi uma suges-
tão feita pelo Líder Fernando Coruja. Se partirmos do 
pressuposto de que amanhã não se concluirá, de que 
na terça-feira a MP nº 441 virá na frente, nós votare-
mos a MP nº 441 e voltaremos para a PEC das Medi-
das Provisórias.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, os fatos 
são os fatos, e até amanhã nós vamos poder reconhe-
cer que eles são mais fortes do que as intenções. 

 De qualquer maneira, quero destacar a relevân-
cia do acordo feito hoje, proposto há uma semana, no 
sentido de levarmos a discussão da reforma tributária 
para o plenário no ano que vem, na convicção de que 
é possível construir um substitutivo global ao que foi 
aprovado na Comissão, inclusive com uma discussão 
que envolva o Senado e outras forças vivas interes-
santíssimas no debate sobre reforma tributária: Esta-
dos, Municípios, empresários. Para isso, vamos cons-
truir uma comissão de trabalho até o final do mês de 
fevereiro. 

Esse é um avanço extraordinário, a meu ver. 
Quem ganha com isso é o Brasil, e definitivamente se 
derruba a idéia de que reforma tributária é rinha po-
lítica, é disputa, como se fosse um jogo de futebol. E 
não é. Trata-se de um assunto da maior seriedade. Ele 
diz respeito a receitas e a políticas públicas. Por isso 
mesmo, a questão tem de ser muito bem trabalhada e 
conceitual para não virar colcha de retalhos. 

Em segundo lugar, quero destacar a postura do 
Presidente da Casa, que buscou encontrar a conver-
gência básica entre as forças políticas para abrir a 
pauta e termos o processo anunciado por S.Exa., em 
relação à Medida Provisória nº 445, à PEC dos Muni-
cípios e, em seguida, à PEC das Medidas Provisórias. 
Na semana que vem haverá o entendimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB quer cumprimentar V.Exa. porque, sem dúvida 
nenhuma, cria-se uma distensão, quando se define 
a votação da reforma tributária apenas para o mês 
de março. Além da briga dos Estados, há a briga por 
causa da perda do orçamento da Seguridade Social. 
Essa perda é de mais de 60 bilhões. Sem dúvida ne-
nhuma, essa reforma tributária vai prejudicar muito 
a Seguridade Social. Com esse tempo, tentaremos 
mudar a situação para que a Seguridade Social como 
um todo não seja prejudicada. E queremos aprovar a 
PEC que muda...

(O microfone é desligado.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
eu estou tentando ligar o som para o Deputado Arnal-
do. Conclua, por gentileza. Não sei o que está acon-
tecendo. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Ao mesmo 
tempo, queremos saudar a possibilidade de concluir-
mos a votação da PEC das Medidas Provisórias e de 
votarmos logo a MP nº 445. Já há acordo para que ela 
seja aprovada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Líder ACM Neto e, depois, o Líder Ricar-
do Barros.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, inicialmente eu gostaria de enaltecer o 
Parlamento. Neste momento, nenhum dos partidos 
envolvidos na construção do acordo deve preocupar-
se em destacar vencedores e vencidos. Creio eu que 
todos vencemos. Creio eu que o Congresso Nacional 
venceu, especialmente a Câmara dos Deputados. 
Afinal de contas, com a produção desse acordo, nós 
poderemos salvar este final de ano, poderemos ter 3 
semanas de intensa produção legislativa e, sobretu-
do, poderemos construir uma reforma tributária boa 
para o País. 

 Democratas, PSDB e PPS iniciaram um proces-
so legítimo de obstrução e anunciaram que ela ocorria 
pelo fato de entendermos que era fundamental ganhar 
tempo para melhorar a reforma tributária. Tínhamos a 
plena convicção de que o texto que foi aprovado pela 
Comissão Especial não estava pronto, não estava 
amadurecido, não estava acabado para ser votado 
no plenário.

Ao longo dos últimos dias ouvi muitas manifes-
tações de alguns Parlamentares da base do Governo 
querendo acusar a Oposição de não ter interesse em 
aprovar a reforma tributária. Reafirmo que queremos 
a reforma. Queremos, nesses próximos meses, me-
lhorar o texto para que, em março, não haja qualquer 
embate político no plenário. Queremos inclusive, des-
de já, apelar às Lideranças do Governo para que te-
nham a sensibilidade de ceder nos pontos que são 
importantes, que merecem aperfeiçoamento. Aí, sim, 
em março, estaremos todos prontos para aprovar a 
reforma tributária.

Presidente Arlindo Chinaglia, é fundamental, 
também, destacar o papel de V.Exa. nesse processo: 
sempre ponderado, equilibrado, consciente de suas 
tarefas, de suas responsabilidades, preocupado com a 
Instituição, preocupado em fazer com que o bom sen-
so prevalecesse. Sem dúvida alguma, a capacidade 
de V.Exa. de mediar os conflitos nos momentos mais 
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difíceis, mas, sobretudo, de ajudar na construção dos 
caminhos comuns, viabilizou também esse acordo de 
hoje. Portanto, todos devemos comemorar. 

Com isso, Sr. Presidente, estamos prontos para 
levantar a obstrução e garantir a votação, já no dia de 
hoje, da Medida Provisória nº 445 e da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 495, que, de uma vez por 
todas, vai resolver o problema de dezenas e dezenas 
de Municípios brasileiros que não podem nem devem 
mais esperar a insegurança jurídica.

Portanto, parabéns aos Líderes envolvidos na 
construção do acordo e parabéns a V.Exa. Vamos, ago-
ra, trabalhar para mostrar à sociedade que esta Casa 
está antenada com os anseios do cidadão brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço a V.Exa., bem como ao Deputado José Aníbal e 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, quero 
dar uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sugiro que 
a PEC seja a primeira matéria a ser apreciada e que 
a medida provisória venha em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
pode.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Nem por acordo é pos-
sível?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É ma-
téria em regime de urgência. Não podemos alterar. Não 
podemos criar esse precedente.

Quero agilizar, exatamente porque, com o passar 
do horário, vamos perdendo quorum. Então, por favor, 
quem quiser...

Com a palavra o Líder Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
registrar que o Governo também saúda o acordo. Esta-
mos convencidos de que, com esse acordo, a reforma 
tributária será votada mais rapidamente do que se ini-
ciássemos a votação com obstrução. É uma questão 
regimental, é uma questão de procedimento, é uma 
questão política também. Se queremos dar ao País a 
reforma tributária votada... Essa forma de acordo que 
fizemos com a Oposição nos permitirá entregar mais 
rapidamente ao Brasil a reforma tributária votada na 
Câmara dos Deputados.

Portanto, aqui fica a saudação a todos os que par-
ticiparam do acordo, aos Líderes da base governista, 
aos Líderes da Oposição, ao Presidente. E vamos à luta. 
Haverá várias votações hoje ainda. Chamamos a nossa 
base para o plenário para isso. Esperamos fazer uma 

pauta maiúscula nas próximas semanas, com matérias 
de interesse relevante do País, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Líder Maurício Rands.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do Partido dos Trabalhadores também registra que é 
positivo que todas as bancadas tenham feito acordo, 
para que nós tenhamos a garantia do avanço dos tra-
balhos da Câmara dos Deputados.

Registra a bancada do PT que, desde a primeira 
hora, sabedores que somos das vantagens da simpli-
ficação e da racionalização do processo tributário no 
Brasil, sabedores que somos de que reduzir a folha de 
pagamentos amplia emprego e dá competitividade à 
economia brasileira, desde o começo queríamos votar 
a reforma tributária o quanto antes. Estamos aceitando 
participar desse acordo porque a obstrução que es-
tava sendo feita pela Oposição iria levar a conclusão 
dos benefícios da reforma tributária para um período 
ainda mais dilatado.

Então, como sabemos que o Brasil tem pressa, 
como sabemos que o contribuinte brasileiro tem pres-
sa de diminuir a carga tributária, estamos aceitando o 
acordo, com o compromisso da Oposição de que não 
vai fazer obstrução. O Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, hoje, facilita qualquer processo de obs-
trução. Estamos entendendo que há o compromisso 
solene dos Líderes das bancadas de oposição de que 
não vai haver obstrução na data em que vamos trazer 
à votação o projeto da reforma tributária.

Portanto, pelo bem da reforma tributária, para 
não atrasar ainda mais a votação – atrasada que foi 
pela obstrução da Oposição -, o PT concorda com 
esse acordo, inclusive porque agora nós podemos 
votar uma pauta fundamental para a sociedade, com 
outros projetos.

O PT, portanto, saúda todas as bancadas pelo 
acordo que acabou sendo feito.

O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no intuito de 
agilizar a votação, quero fazer um pedido ao Relator, 
Deputado Paulo Pimenta. Há um destaque nosso e 
um destaque do PSDB sobre a Emenda nº 11. E há 
no plenário concordância quase completa de que essa 
emenda tem de ser aprovada. Então, queremos...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Dr. Ubiali, deixe-me dar uma sugestão a V.Exa. 

Primeiro, preciso resolver os vários requerimen-
tos que estão aqui. Como o Deputado Paulo Pimenta, 
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Relator, está ao seu lado e vai alterar o parecer, V.Exa. 
poderia conversar com ele. Eu o chamo para alterar 
aquilo que julgar compatível. Talvez ele altere o item 
que V.Exa. está indicando. Pode ser assim? 

O SR. DR. UBIALI – Pode ser.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indago 

se estão retirados os requerimentos de adiamento da 
discussão por 2 sessões, por 1 sessão, de discussão 
artigo por artigo, de adiamento de votação por 2 sessões, 
por 1 sessão e para que a votação seja feita artigo por 
artigo. São de autoria do Democratas e do PSDB:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos regimentais, o adiamento da 
discussão por 2 sessões da Medida Provisória 
nº 445/08, constante do item 01 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

Sr. Presidente, requeiro a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 177, combinado 
com o art. 117, X, do RICD, o adiamento da 
discussão por 01 sessão da Medida Provisó-
ria nº 445/08. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 165, § 2º do Re-
gimento Interno, que a discussão da Medida 
Provisória nº 445/08 seja feita por grupo de 
artigos. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos regimentais, o adiamento 
da votação por 2 sessões da Medida Provisó-
ria nº 445/08, constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

Sr. Presidente, requeiro a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 193, combinado 
com o art. 117, X, do RICD, o adiamento da 
votação por 01 sessão da Medida Provisória 
nº 445/08.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Bruno Araújo, Vice-Líder do PSDB.

Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 117, XIII, do Regi-
mento Interno, que a votação da Medida Provi-
sória nº 445/08, seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Márcio Junqueira, Vice-Líder do 
DEM.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Estão retirados, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
retirados?

PSDB.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos retirar os 
requerimentos e manter os 2 destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Os destaques do PSDB foram mantidos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apro-
veito para informar que há sobre a Mesa os seguin-
tes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 4 apresentada à MP 445/08.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Cláudio Cajado, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em separado 
da Emenda nº 5 apresentada à MP 445/08.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Cláudio Cajado, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

(PPS)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos do 
art. 161, § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado para a Emenda nº 6/08 apre-
sentada à Medida Provisória nº 445/08.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2008. – 
Fernando Coruja, Líder do PPS.
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DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, 
I e § 2º, combinado com o art. 117, IX do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado do art. 4º do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado à Medida Provisória nº 445-
A/08, visando a sua supressão. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Emanuel Fernandes, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em separado 
do artigo 5º do PLV apresentado à MP 445/08, que 
dá nova redação ao inciso II do § 1º do art. 8º da MP 
2185-35, de 2001.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Cláudio Cajado, Vice-Líde do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, 
inciso II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 11, ofereci-
da à MP 445/08.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 
(Bancada)

Sr. Presidente, requeiro nos termos dos arts. 117, 
IX c/c 161, inciso – e § 2º do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação em sepa-
rado da Emenda nº 11 apresentada à MP 445/08.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – Dr. 
Ubiali, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, PDT, 
PCdoB, PMN, PRB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

BLOCO PSB

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, 2º do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado do art. correspondente à Emenda nº 11, 
sobre Sistema Financeiro de Habitação. 

Sala das Sessões, – Jô Moraes, Vice-Líder do 
Bloco Parlamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se 
alguém for retirar destaque, nos informe.

Então, indago ao Sr. Relator... Caso queira, S.Exa. 
pode produzir as alterações em seu parecer.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos 3 
destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Três 
destaques.

O SR. LOBBE NETO – Vamos manter 2 e retirar 
também o da Emenda nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Da 
Emenda nº 3?

O SR. LOBBE NETO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 

está retirado o destaque referente à Emenda nº 3. 
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
quer confirmação: há quantos destaques, 3 ou 5?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos ver. (Pausa.)

Há um para a Emenda nº 5, um para a Emen-
da nº 4.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, um 
é de supressão?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E o 
art. 5º do PLV. São esses três.

O SR. CLAUDIO CAJADO – É de supressão 
do art. 5º?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
sei se é de supressão. É de supressão? (Pausa.) 

É de supressão do art. 5º.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Então, o Democra-

tas mantém esses destaques e retira os requerimen-
tos de adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
outros 2?

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De 3, 

fica somente 1?
O SR. CLAUDIO CAJADO – Não, vamos man-

ter os 3.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ah, 

manter os 3. Então, tudo bem.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Vamos manter os 3 

porque não houve acordo com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

bem.
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O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, se 
ele acatar um dos nossos destaques, nós retiramos 
os demais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem. Vamos ver, então.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um destaque 
para votar a Emenda nº 11 em separado?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não.
O SR. DR. UBIALI – Tem.
O SR. LOBBE NETO – Tem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Dr. 

Mozart vai verificar, porque ele falou que não. Vou jo-
gar para cima dele.

O SR. DR. UBIALI – Tem porque nós apresen-
tamos.

O SR. LOBBE NETO – Essa é do PSDB.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ele 

mereceu essa.
Tem um do PSB. Tem um do PSDB. Tem um do 

Bloco e um do PSDB.
O SR. PAULO PIMENTA – Para votar a Emenda 

nº 11 em separado?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas pode abrir mão dos destaques se o Relator aceitar 
a Emenda nº 5. V.Exa. poderia indagar do Relator. Se 
ele aceitar, nós retiramos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
deixa ele se organizar para dar o parecer. E aí vamos 
saber o que acatou ou não.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
anuncio apresentação de projeto que encaminhei sobre 
a prorrogação do registro das armas de fogo.

Quero também registrar o meu voto com a ban-
cada do PDT.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Paulo Pi-
menta.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tivemos uma 
discussão com as Lideranças da bancada do Partido 
dos Trabalhadores e vamos encaminhar pelo acolhi-
mento da Emenda nº 11 e incluí-la no meu relatório, 
o texto completo da Emenda nº 11. A Oposição retira 
todos os destaques, para que possamos encaminhar 
a votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
indago: O Deputado Paulo Pimenta, como Relator, 
parece-me, vamos ver se eu entendi bem, dispôs-se 
a acatar a Emenda nº 11, ao mesmo tempo em que 
apela à Oposição para que retire os destaques? É isso, 
Deputado Paulo Pimenta? (Pausa.)

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Mas aí, Sr. Presidente, o De-
mocratas não fica atendido. O que queremos, só para 
V.Exa. entender: o Tesouro Nacional está aportando 
recursos, deixando de receber os dividendos da Caixa 
Econômica Federal para deixar esses recursos para a 
Caixa emprestar. Não está claro no texto da MP quando 
e como esses recursos voltarão ao Tesouro.

A emenda do Deputado ACM Neto deixa clara 
essa situação a partir do momento em que estipula a 
devolução com juros para o Tesouro. E o próprio Re-
lator reconheceu que há uma vacância nesses termos 
no contexto da MP.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Líder Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma suges-
tão de simplificação do processo.

Com o acolhimento da Emenda nº 11, que é do 
PSDB, pelo Relator, com a concordância da bancada 
do PT, quero indagar aos Líderes da Oposição se po-
deríamos fazer este acordo. Acolhemos a Emenda nº 
11, com a retirada das demais emendas e destaques 
e, aí, caminharíamos mais rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu sei. 
Mas o Deputado Cajado, pela Liderança do Democratas, 
não concordou com isso. Votamos o destaque, então, 
do Democratas. Acho que assim ganhamos tempo.

Então, vou indagar do Relator: ficou acatada a 
Emenda nº 11. 

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 

momentinho. Ele alterou, então, o seu parecer, acatan-
do a Emenda nº 11, que vai fazer parte do PLV.

Deputado Lobbe Neto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
2 destaques. Um é o da Emenda nº 11.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que 
foi acatado.

O SR. LOBBE NETO – Ele vai acatar. O outro é um 
destaque de texto, e é justamente sobre uma questão de 
ordem que o Deputado Duarte Nogueira levantou. Então, 
nós não vamos verificar, mas não podemos retirar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem.

Vamos, então, seguir.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à discussão da matéria. O Brasil pede celeridade.

Para discutir contrariamente, Deputado Fernan-
do Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu abro mão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Abriu 

mão.
Deputado Hauly. (Pausa.)
Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, nós 

tivemos a emenda do nosso Líder Coruja parcialmente 
atendida, que aperfeiçoou o texto; uma emenda de mi-
nha autoria, e essa Emenda nº 11, do Deputado Nelson 
Pellegrino, que também aperfeiçoa o texto. Por conta 
disso, abrimos mão do encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui, no 
plenário, vamos dizer aqui na planície, houve outra 
discussão no sentido de que o Partido dos Trabalha-
dores entrará com destaque supressivo daquilo que o 
Relator acatou.

Então, quero saber se o acordo é para valer, ou 
se quando o fizermos virá um destaque supressivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-
pere.

Líder Maurício Rands.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Quero dizer que falo pela 
bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. LOBBE NETO – É do Governo.
O SR. MAURÍCIO RANDS – A bancada do Par-

tido dos Trabalhadores mantém o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

bem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-

mos em frente.
Deputado Aleluia. (Pausa.)
Deputado Duarte Nogueira – aqui é discussão 

contrariamente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas uma questão regimental.

Foi feito um acordo com o Relator no sentido de 
acolher a Emenda nº 11.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
Ele acolheu.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Esse acor-
do para a Emenda nº 11 – a emenda, inclusive, é de 
autoria do Nelson Pellegrino, do PT. Agora, o PT está 
apresentando um destaque.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Qual 
é a questão que V.Exa. levanta?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, houve um grande acordo para aprovar a Emenda 
nº 11. Agora tem um destaque na Mesa, do PT, para 
retirar parte da Emenda nº 11.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não é 
do PT. O Líder Maurício Rands acabou de informar.

Não! Pelo amor de Deus, vamos seguir a ses-
são.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, é de alguém da base, do PCdoB. Então, o acordo 
vai por terra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
recuperar o que disse o Deputado-Relator. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
esclarecer. Primeiro, o Deputado Paulo Pimenta, como 
Relator, disse que, ouvindo a bancada do PT, além 
de ter ouvido outras, decidiu aceitar a Emenda nº 11. 
Portanto, passou a fazer parte do PLV. Ele não tem 
como garantir a aprovação. Ele não falou isso – estou 
dizendo claramente.

Pois bem. Foi aqui perguntado se o PT teria entra-
do com um requerimento. O PT não entrou, mas quero 
informar que uma Líder entrou com um requerimento 
e, lá em cima, estava escrito “bancada do PT”, que já 
risquei. Era um erro, porque aqui assinaria, e não é 
assinatura do Líder Maurício Rands.

Pois bem, como eu não sei o que foi tratado, es-
tou conduzindo de acordo com aquilo que é público, 
que é o que acabei de dizer – o Relator acatou. Pior 
seria se ele não tivesse acatado, para quem está de-
fendendo a emenda.

Então, vejam, agora, se esse requerimento aqui 
for mantido, quero informar que ele vai a votos. Mas 
indago o seguinte: o que isso altera do Relator ter aca-
tado? Por isso que eu estou enfatizando, numa avalia-
ção preliminar. Dado que o Relator acatou, é melhor 
seguirmos a sessão. Se a bancada do PT vai manter 
a posição e outras bancadas, vão manter, mesmo ha-
vendo uma eventual votação, o resultado será dado – 
se eu tivesse aí embaixo.

O destaque do Bloco.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só 
para esclarecer que estou encaminhando a retirada 
deste requerimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pronto. 
Então, está retirado o destaque do Bloco. Amém.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir contrariamente, concedo a palavra ao Depu-
tado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, rapidamente, tendo em vista que caminha-
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mos para o entendimento, só quero fazer um registro. 
Entendemos que a medida provisória vai ao encontro 
de ações para agilizar a questão da economia do País. 
No entanto, o que estamos fazendo aqui é permitir o 
não-recolhimento ao Tesouro Nacional de parte dos di-
videndos e juros sobre o capital próprio, nos exercícios 
de 2008, 2009 e 2010 da Caixa Econômica Federal, 
no montante de até 25%, conforme dispõe a medida 
provisória, de seu lucro líquido, e cobrir com isso riscos 
de até 35% de investimentos e capital de giro, linhas de 
financiamento, as de natureza carente que mais está 
havendo neste momento para nossa economia. 

Quero ressaltar que, ao fazer isso, não estamos 
garantindo que esses recursos no futuro venham a 
ser recolhidos novamente ao Tesouro Nacional. É 
uma ressalva para a qual quero chamar a atenção do 
Plenário. 

Vamos caminhar para o acordo, mas entende-
mos que a matéria poderia ter sido um pouco mais 
aperfeiçoada, na direção de salvaguarda para o Te-
souro Nacional. 

Acho que pelo esforço anticrise, caminhamos 
bastante. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá. 

O microfone está perseguindo V.Exa. hoje. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, lógico que vou 
abrir mão, até porque houve um grande acordo. Que-
remos votar, principalmente pela sensibilidade do Re-
lator, Deputado Paulo Pimenta, de acolher a Emenda 
nº 11, de autoria de um Deputado do PT, o Deputado 
Nelson Pellegrino, que vai resolver a questão referen-
te aos financiamentos habitacionais formalizados até 
5 de setembro de 2001 no âmbito do CFH, e que vai 
resolver, inclusive, a questão do Fundo de Compen-
sação de Variações Salariais – FCVS. 

Portanto, somos pela aprovação, o mais rápido 
possível, dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio, que falará contrariamente à matéria. 
(Pausa.) S.Exa. abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caia-
do. (Pausa.)

Para discutir favoravelmente, mas não precisa ter 
tanta dedicação assim.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.) 

O SR. CLAUDIO CAJADO – É Caiado ou Caja-
do, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ro-
naldo Caiado.

Vai falar o Deputado Caiado? (Pausa.) S.Exa. 
abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, no tocante ao con-
teúdo da medida provisória, ela é meritória, é impor-
tante que seja adotada, até porque ela pode gerar 
trabalho e renda para milhares de trabalhadores da 
construção civil.

O Brasil precisa estimular sua economia real. E 
essa é uma das medidas que poderá levar a isso, o 
que foi apresentado hoje aqui pelas Centrais Sindicais 
aos Ministérios e ao Presidente da República. Quanto 
mais o Brasil se preocupar em estimular a economia 
real, mais empregos serão gerados e haverá mais pro-
teção contra a crise. 

Sei que se o Relator da Emenda nº 11, obviamen-
te, fosse fazer análise mais aprofundada do acolhimen-
to, verificaria que ela fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Apesar de não ter o amparo da Lei Complemen-
tar nº 101, porque não tem a contrapartida do suporte 
financeiro, já que ela vai refletir em aumento de despe-
sas da Caixa Econômica Federal, estaria havendo aí 
uma contradição com a Lei Complementar nº 101.

Só espero que não seja vetada, porque, na verda-
de, ela beneficiaria os mutuários, aqueles que pegaram 
financiamento para a construção de moradias e que 
estão em crise financeira. Espero que seja apreciada 
pela equipe econômica, apesar de ter a insegurança 
de afirmar que terá sucesso no tocante à sua sanção, 
embora seja meritória. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Depu-
tado Pepe Vargas. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho. (Pau-
sa.) S.Exa. abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero rapidamente manifestar meu agradecimento, 
primeiro, pela observância e competência do Relator, 
Deputado Paulo Pimenta, em aceitar a Emenda nº 
11, do Exmo. Deputado Nelson Pellegrino, porque ela 
vem resolver um grande problema do Estado de São 
Paulo, principalmente de pessoas que construíram 
suas casas e que, hoje, devido às correções e várias 
coisas, não estão conseguindo pagar, e vai permitir 
que a Caixa negocie.

Então, é muito importante essa emenda ser acei-
ta. Por isso essa medida provisória que já tinha vários 
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méritos de permitir que a Caixa tivesse capital de 
giro de empresas construtoras melhora muito com a 
Emenda nº 11. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação e es-
tamos muito gratos ao Deputado Paulo Pimenta por ter 
aceito e incorporado no seu texto a Emenda nº 11. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir favoravelmente, concedo a palavra ao Depu-
tado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Hugo Leal.
O SR. HUGO LEAL – Abro mão, Sr. Presiden-

te.
O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir contrariamente, concedo a palavra ao Deputado 
Fernando Coruja. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
medida provisória é o símbolo do desperdício das me-
didas provisórias. A matéria poderia ter sido resolvida 
de outra maneira. Como o Governo abusa da edição 
de medidas provisórias, essa medida provisória pode-
ria ter sido utilizada de outra forma.

Todos nós gostamos muito da Caixa Econômica 
Federal, temos apreço muito grande por essa institui-
ção, que é o orgulho de todos nós, brasileiros. Se o 
Governo quer capitalizar a Caixa Econômica, eviden-
temente não fazemos a isso nenhuma objeção, tam-
pouco a que ele a fortaleça.

O Governo tranca a pauta da Câmara e do Se-
nado com medidas provisórias que poderiam ser facil-
mente administradas com projetos de lei – tenho mes-
mo dúvida sobre a necessidade de edição de medida 
provisória no caso dessa matéria. Se o Governo quer 
fazer maior aplicação em sua instituição, ele dispõe de 
mecanismos outros para tanto.

Quero ressaltar que temos grandes instituições 
financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Financeiro 
– BNDES, que compõem o sistema financeiro estatal 
brasileiro, que dominam mais de um terço desse sis-
tema. Todos nós preservamos, tivemos sempre muita 
estima pelas instituições financeiras do Brasil. Elas não 
pertencem a nenhum Governo, pertencem ao povo 
brasileiro e são geridas por quem está no comando 
do Governo do Brasil. 

Neste momento, em que começamos a enfren-
tar a verdadeira crise dos últimos 6 anos – até então 
tínhamos céu de brigadeiro; agora, temos realmente 
uma crise de proporção mundial -, tenho insistido na 
tese de que devemos fazer um entendimento sobre 
as questões que virão por aí. Muitos problemas finan-
ceiros e econômicos irão surgir e com desastrosas 
conseqüências para aquele que é o elo mais fraco, o 
trabalhador brasileiro, que acabará sendo sacrificado 
pela falta de providências na tomada de decisão da 
economia brasileira. 

No Brasil, a crise não é para ser enfrentada só 
pelo Governo, mas pela sociedade, o Congresso Na-
cional, o Poder Judiciário. Temos de estar todos unidos 
para enfrentar a crise, portanto, estamos propondo a 
divisão de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Eduardo Valverde. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.) S.Exa. 
abre mão.

Para encaminhar contrariamente, Deputado Ar-
naldo Jardim. (Pausa.)

Deputado Aleluia. (Pausa.)
Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) S.Exa. abre 

mão.
Deputado Pannunzio. (Pausa.) S.Exa. abre 

mão.
Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.) S.Exa. abre 

mão.
NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

prejudicado o seguinte requerimento:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos artigos 117, inciso XI e 157, § 3º do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o 
encerramento da discussão da Medida Provi-
sória nº 445/08.

Sala das Sessões, – Maurício Rands, 
Líder do PT; Luciano Castro, Líder do PR; Ta-
deu Filippelli, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; Benedito de Lira, Vice-Líder do 
PP; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; 
Sarney Filho, Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Para orientar, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momentinho.
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Em votação o parecer do Relator na parte que 
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e de sua adequação financeira e orçamentária, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, Democratas.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, voltamos a insistir 
que essa é uma questão em que o Democratas não se 
posicionarão contra no mérito. Votaremos a favor. Contu-
do, é importante que se ressalte que há itens no bojo do 
texto da MP que precisam ser modificados. Insistiremos 
na tese de que os recursos aportados pelo Tesouro Nacio-
nal não estão clareados quando do seu retorno. Por isso 
iremos manter nosso destaque e pedir votação nominal, 
porque achamos que é uma intransigência da parte do 
Relator e da assessoria técnica que o está orientando 
não acatar essa emenda que apenas melhora o inteiro 
teor do texto. Essa é uma emenda que vem ao encontro 
de minorar os efeitos da crise que se abate sobre o País 
e fortalece o setor da construção civil. 

Votaremos, no mérito, a favor, deixando claro que 
verificaremos na emenda o Destaque nº 5, que apresen-
tamos, para convicção de que estamos fazendo o me-
lhor pelo País no bojo da contribuição crítica que... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
orienta favoravelmente à matéria. No entanto, volto a 
ressaltar 2 aspectos importantes: primeiro, a nossa pre-
ocupação, no tocante à vigência da medida provisória 
até março de 2009, de não oferecer clareza quanto ao 
retorno dos recursos para o Tesouro Nacional, que irão 
bancar o não-recolhimento desses dividendos dos juros 
que a Caixa Econômica Federal deixa de recolher para 
poder lastrear, em até 35%, os empréstimos de capital 
de giro de que dispõe a medida provisória. 

A segunda questão, que foi fruto, inclusive, de 
apresentação de questão de ordem, é que o Relator 
incorporou outros pontos que não são objeto da me-
dida provisória. Portanto, incorporou assuntos alheios 
e estranhos à matéria, o que, inclusive, é objeto de 
destaque que iremos aqui defender.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não. 

PTB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enca-
minhamos a favor da admissibilidade, principalmente 

pelo fato de o Relator ter acolhido a Emenda nº 11, 
que vai permitir a renegociação dos financiamentos 
formalizados até 5 de setembro de 2001, o que é ex-
tremamente importante. Várias pessoas que estão na 
condição de inadimplentes terão oportunidade de re-
negociar suas dívidas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco orienta 
“sim”, porque é favorável. Essa medida provisória está 
ótima e vai resolver uma série de problemas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
favoravelmente à admissibilidade. Essa MP é importan-
te para deixar recursos, que iriam para a União como 
dividendos, com a Caixa Econômica. Isso aumenta a 
liquidez e injeta capital de giro.

Então, o PT é pela admissibilidade, atendidos 
todos os requisitos constitucionais do art. 162 sobre 
essa MP. O PT vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PMDB.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PMDB vota “sim”, pela admissibilidade. Estamos 
querendo, além dessa medida, votar outras matérias 
ainda na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PHS?

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PHS en-
caminha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSC?

O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PSC encaminha “sim”, Sr. Pre-
sidente, elogiando o trabalho rápido, porém, objetivo do 
Relator Paulo Pimenta no acolhimento das emendas, 
em especial a Emenda nº 9, que recompõe e prorroga 
o PSH, que é o Programa de Subsídio Habitacional, 
que tem atendido a mais de 280 mil famílias.

Essa receptividade da Emenda nº 9 tem um sig-
nificado muito especial, principalmente para os Municí-
pios com menos de 20 mil habitantes, que conseguem 
dar prazo aos seus investimentos habitacionais com 
um número mínimo de unidades, que às vezes a Caixa 
Econômica ou outros financiadores não conseguem.

Então, eu gostaria de registrar o voto do PSC pela 
admissibilidade, votar favoravelmente à Medida Provisó-
ria nº 445, pelo que ela representa no cenário nacional, 
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pela grandiosidade dos recursos, e, mais importante 
ainda, pelo PSH hoje aprovado e prorrogado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PV.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde também orienta o voto “sim”, principalmente pelo 
acatamento do Relator da Emenda nº 11, propositura 
do nobre Deputado Nelson Pellegrino, que resolve o 
problema da quebradeira daqueles que têm um finan-
ciamento no Sistema Financeiro da Habitação. Hoje, 
milhares de famílias no nosso País não têm como pagar 
o seu financiamento. O saldo devedor é muito maior 
do que vale o imóvel.

Portanto, saúdo mais uma vez a criação dessa 
possibilidade, para que os brasileiros continuem a pa-
gar o seu imóvel e tenham o seu teto. O PV orienta o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL entende que essa 
é uma medida importante, que traz liquidez, favorece 
investimentos da Caixa em programas de habitação e 
ajuda os pequenos inadimplentes.

Nosso entendimento, porém, é que essa crise, 
que é global, do capitalismo financeirizado, tem de ser 
enfrentada também com redução real da taxa de juros. 
Repetimos à exaustão aqui ao Presidente do IPEA, 
Marcio Pochmann: a melhor maneira de dar racionali-
dade ao gasto público é mudar essa política de juros 
extremamente prejudicial às contas internas e externas 
do País. Não se pode superar a crise provocada pela 
ciranda financeira com o olhar sempre de messianiza-
ção e salvação da própria ciranda financeira.

Nosso voto é “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.

PP.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o brasilei-
ro tem algumas alegrias no momento em que assina 
um contrato para a aquisição da sua casa própria. Ao 
mesmo tempo, fica preocupado, quando, no decorrer 
dos pagamentos, a cada dia, aumenta o seu saldo 
devedor. Essa emenda realmente vem para ajudar a 
resolver essa dificuldade. 

Quero cumprimentar o Deputado que fez a emen-
da e, ao mesmo tempo, dizer que o Partido Progres-
sista vota favoravelmente à emenda que está sendo 
objeto dessa discussão, Sr. Presidente. 

O PP vota “sim”.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O PPS 
orienta “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o parecer do Relator na parte que manifesta 
opinião pelo não-atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e de sua adequa-
ção financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

conseqüência, as Emendas de nºs 8, 13, 15 e 17 dei-
xam de ser submetidas a voto, quanto ao mérito, nos 
termos do § 6º do artigo 189 do RICD.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista, ressalvados os destaques, 
incluindo a Emenda de nº 11 como parte integrante 
do PLV.

PROJETO DE LEI DE CONVERSAO Nº , DE 2008

Dispõe sobre a dispensa do recolhi-
mento de parte dos dividendos e juros so-
bre capital próprio pela Caixa Econômica 
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a dispensar a Cai-

xa Econômica Federal do recolhimento de parte dos 
dividendos e dos juros sobre capital próprio, referentes 
aos exercícios do 2008 a 2010, que lhe seriam devidos, 
em montante a ser definido pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, respeitado o recolhimento mínimo de vinte e 
cinco por cento do lucro líquido ajustado.

§ 1º montante a ser definido na forma do caput 
será utilizado para a cobertura de trinta e cinco por 
cento do risco de crédito de novas operações de em-
préstimo de capital de giro, destinadas às empresas 
de construção civil.

§ 2º A cobertura de risco de que trata o § 1º será 
destinada somente para operações que tenham por 
objeto a construção habitacional.
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§ 3º O Conselho Monetário Nacional regulamen-
tará o disposto neste artigo.

§ 4º A Caixa Econômica Federal, com relação 
às novas operações de empréstimos de que trata o § 
1º, à medida em que essas forem efetuadas, deverá 
disponibilizar em seu sítio na internet o valor total das 
operações realizadas.

§ 5º A Caixa Econômica Federal deverá encami-
nhar ao Congresso Nacional, até o último dia útil do 
mês subseqüente, relatório semestral sobre as ope-
rações contratadas.

Art. 2º Ficam o Poder Executivo da União, dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios autorizados a 
estabelecer normas para regular procedimento admi-
nistrativo, visando estudar a iniciativa privada a apre-
sentar, por sua conta e risco, estudas e projetos rela-
tivos a concessão de serviços públicos, concessão de 
obra pública ou parceria público-privada.

Art. 3º O art. 24-A da Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24-A O Poder Executivo operaciona-
lizará o Programa do Subsídio à Habitação do 
Interesse Social – PSH segundo os termos da 
Lei nº 10.998, de 15 de dezembro de 2004”.

Art. 4º Para fins de apoio a transferência defini-
tiva do domínio da Malha Rodoviária Federal para as 
Estados, que estava prevista na Medida Provisória nº 
82, de 7 de dezembro de 2002, poderá a Departamento 
Nacional do Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, no 
limite de sua dotação orçamentária, ate 31 de dezembro 
de 2010, executar obras do conservação, recuperação, 
restauração, construção, adequação e sinalização das 
rodovias transferidas e para supervisionar e elaborar 
os estudos e projetos de engenharia que se fizerem 
necessários.

Parágrafo único. A execução de serviços que trata 
o caput deste artigo independerá de solicitação prévia 
dos respectivos Governos Estaduais ou da natureza 
regular ou emergencial caso exigidas.

Art. 5º O inciso II do § 1º do art.8º da Medida Pro-
visória nº 2.185-35, do 24 do agosto de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art 8º  ...................................................  
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
II – Os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Fe-

deral, desde que contratados no prazo de 2 
(dois) anos contados a partir da publicação 
da lei de conversão da Medida Provisória nº 
445, de 6 de novembro de 2008, e destinados 
exclusivamente à complementação de progra-
mas em andamento.”(NR) 

Art. 6º Ficam prorrogados para 31 de dezembro 
de 2009, os prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o 
art. 30, ambos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

EMENDA Nº 11

Acrescente-se à MP nº 445, de 7 de novembro de 
2008, onde couber, os artigos abaixo, renumerando-
se os demais:

Art. 1º Os contratos de financiamento habitacional 
formalizados até 5 de setembro de 2001, no âmbito do 
SFH, sem a cobertura do FCVS bem como os contratos 
de financiamento que originariamente contavam com 
esta cobertura mas que a tenham perdido ou vierem 
a perdê-la, que apresentem o desequilíbrio financeiro 
de que trata o art. 2º, poderão ser renegociados, de 
comum acordo entre as partes contratantes, nas con-
dições desta lei, no prazo de:

I – Doze meses contados da data da entrada em 
vigor desta lei, no caso dos contratos sem a cobertura 
do FCVS e dos que originariamente contavam com esta 
cobertura mas que já a tenham perdido até a data da 
entrada em vigor desta lei;

II – 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
da comunicação formal, pelo agente financeiro ao 
mutuário, a ser enviada pelo correio, para o endereço 
do imóvel financiado, com aviso de recebimento, in-
formando da possibilidade de renegociação do saldo 
devedor remanescente, no caso dos contratos que 
originariamente contavam com a cobertura do FCVS 
mas que vieram a perdê-la em data posterior à da en-
trada em vigor desta lei.

§ 1º A renegociação de que trata o caput deste 
artigo fica facultada:

a) aos mutuários adimplentes ou não;
b) ao atual ocupante do imóvel, após a 

transferência para si do respectivo contrato 
de financiamento, pela simples substituição 
de mutuário, mantidas as mesmas condições 
e obrigações do contrato em vigor;

c) aos mutuários cujos contratos tenham 
sido objeto de execução já concluída com pro-
cedimento judicial que inviabilize a transferên-
cia ou a venda do imóvel.
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§ 2º A renegociação dos contratos de financia-
mento habitacional de que trata este artigo está con-
dicionada à extinção dos procedimentos ou medidas 
judiciais ou extrajudiciais promovidos pelos mutuários, 
mediante acordo nos autos ou desistência das respec-
tivas ações ou dos seus efeitos e, também, à anuência 
do agente financeiro, aceitando todas as condições da 
renegociação estabelecidas nesta lei, caracterizando-
se esta aceitação pela simples assinatura por parte de 
seu representante legalmente constituído, no aditivo 
contratual de renegociação da dívida.

§ 3º A transferência de que trata a alínea b do § 
1º deste artigo fica condicionada ao atendimento, pelo 
cessionário, dos requisitos exigidos para a assunção 
do financiamento, inclusive capacidade de pagamento 
e idoneidade cadastral.

Art. 2º Considerar-se-á em desequilíbrio financei-
ro, para efeito desta lei, o contrato cujo valor da presta-
ção de amortização e juros, na data da renegociação, 
atualizada desde a data do último reajuste contratual, 
com base nos mesmos índices de correção dos saldos 
devedores, for insuficiente para quitar o saldo devedor 
do financiamento, também atualizado até a data da re-
negociação, considerando-se a taxa de juros, o prazo 
remanescente da operação e o sistema de amortiza-
ção pactuados em contrato.

Parágrafo único. Para efeito da constatação de 
eventual desequilíbrio financeiro, do saldo devedor, 
de que trata o caput deste artigo, serão expurgadas 
as incorporações de débitos em atraso, que tenham 
ocorrido ao longo do prazo contratual.

Art. 3º A renegociação prevista nesta lei será 
formalizada mediante a assinatura de aditivo contra-
tual de aditivo contratual que obedecerá às seguintes 
condições:

I – o saldo devedor constante do aditivo contra-
tual, que constituirá o novo valor de financiamento do 
mutuário e servirá de base para a apuração da pres-
tação de amortização e juros, será apurado mediante 
aplicação do percentual obtido entre o valor do finan-
ciamento e o valor de avaliação do imóvel, ambos na 
data da concessão original do empréstimo, sobre o 
valor de avaliação atual do imóvel, a ser apurado na 
forma desta lei, desconsiderando-se, na apuração da 
avaliação atual, eventuais melhorias ou ampliação no 
respectivo imóvel posteriores à assinatura do contra-
to original, e deduzindo-se do novo saldo apurado, as 
amortizações extraordinárias positivas.

II – a adoção de plano de reajustamento da pres-
tação e de sistema de amortização do financiamento 
que assegurem a quitação integral do saldo devedor 
constante do aditivo contratual de que trata o inciso I 
deste artigo, respeitado o novo prazo de amortização 

ajustado na renegociação e observado o limite máxi-
mo de 30% (trinta por cento) de comprometimento da 
renda familiar, apurada na data da renegociação, para 
definição do valor inicial do encargo mensal, a idade 
máxima para efeito de cobertura securitária e o pra-
zo de validade da garantia hipotecária anteriormente 
constituída;

III – quando o prazo de validade hipoteca relati-
va ao financiamento original não for suficiente para a 
aplicação do disposto no inciso anterior, nova contra-
tação, a critério das partes, poderá ser efetuada, com 
prorrogação do prazo da hipoteca ou sua substituição 
pela alienação fiduciária cabendo ao mutuário os res-
pectivos custos;

IV – manutenção das coberturas securitárias do 
contrato original;

V – taxa de juros do financiamento renegociado 
limitada a do financiamento original, admitindo-se, a 
critério dos agentes financeiros, a sua redução;

VI – manutenção dos critérios de atualização mo-
netária do saldo devedor previstos no contrato original 
de financiamento;

§ 1º Na renegociação, a garantia da operação 
será a mesma adotada no contrato do financiamento 
imobiliário, observado o disposto no inciso III deste 
artigo.

§ 2º Ficarão mantidas as demais cláusulas do 
contrato original.

§ 3º Ao saldo devedor apurado na forma do in-
ciso I deste artigo poderão ser incluídos os encargos 
em atraso acrescidos de atualização monetária, juros 
contratuais e das cominações previstas contratualmen-
te, o valor das custas judiciais e dos honorários advo-
catícios de responsabilidade do mutuário, quando da 
existência de ação judicial que envolva a operação, e 
os custos relativos à nova contratação de que trata o 
inciso III deste artigo, quando for o caso.

Art. 4º A avaliação do imóvel de que trata o inciso 
I do art. 3º será realizada pelo agente financeiro ou por 
quem este designar. 

§ 1º Quando o mutuário não concordar com o 
valor de avaliação do imóvel apresentado pelo agente 
financeiro, poderá contratar, as suas custas, avaliador 
independente para a realização de nova avaliação.

§ 2º No caso de valores divergentes entre as ava-
liações efetuadas pelo agente financeiro e pelo avalia-
dor independente, uma nova avaliação será realizada 
pela Caixa Econômica Federal, a pedido do agente 
financeiro, cujo valor será adotado em definitivo para 
fins da renegociação de que trata esta lei.

§ 3º O custo das avaliações de que trata este 
artigo, com exceção da referida no § 1º deste artigo, 
poderá compor o saldo devedor do aditivo contratual, 
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limitado o valor de cada uma dessas avaliações ao 
valor usualmente cobrado para as operações de con-
cessão de financiamento imobiliário.

Art. 5º Fica dispensado o registro de averbação 
ou arquivamento, no Registro de Imóveis e no Regis-
tro de Títulos e Documentos, do aditivo contratual de 
que trata o art. 3º.

Art. 6º Os contratos renegociados, nos termos 
desta lei, poderão ser transferidos, mediante acordo 
entre as partes, com anuência expressa da instituição 
financeira credora, mediante a simples substituição 
do devedor.

Art. 7º As alterações necessárias ao ajustamento 
das posições de direcionamento obrigatório dos re-
cursos captados em depósitos de poupança, quando 
houver redução dos saldos das aplicações habitacio-
nais em decorrência dos descontos concedidos na 
renegociação prevista nesta lei. Bem como os meca-
nismos necessários para a compensação dos valores 
relativos aos descontos concedidos em decorrência 
da aplicação desta lei serão definidos pelo Conselho 
Monetário Nacional, conforme atribuição dada pela Lei 
nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.

Art. 8º Os imóveis residenciais, no âmbito do Sis-
tema Financeiro da Habitação, adjudicados ou arre-
matados, quando recolocados à venda pelos agentes 
financeiros, serão preferencialmente ofertados ao ex-
mutuário, pelo preço de mercado, com a possibilidade 
de financiamento pelo SFH e nas mesmas condições 
de revenda regulamente utilizadas pelos agentes finan-
ceiros para venda a terceiros, ficando os agentes finan-
ceiros públicos, apenas para o disposto neste artigo, 
desobrigados de cumprir as determinações contidas 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º O preço de mercado de que trata o caput 
será obtido mediante avaliação promovida pelo agente 
financeiro ou por quem este designa.

§ 2º O ex-mutuário poderá exercer o direito de 
preferência de que trata o caput deste artigo uma úni-
ca vez para o mesmo imóvel.

§ 3º Para efeito do caput o ex-mutuário, no pra-
zo máximo de 15(quinze) dias corridos, contados da 
data da adjudicação ou arrematação do imóvel, deve-
rá formalizar junto ao agente financeiro seu interesse 
na recompra do imóvel, informando, necessariamen-
te, nesta ocasião, o endereço onde poderá a vir a ser 
notificado conforme o disposto no § 4º.

§ 4º Antes de recolocar o imóvel à venda para 
terceiros, o agente financeiro notificará o ex-mutuário, 
mediante, no mínimo, correspondência, com aviso de 
recebimento, dirigida ao endereço de que trata o § 3º 
e, também, caso não seja o mesmo, para o endereço 
do respectivo imóvel, informando-o do seu direito de 

preferência, em função desta lei, para a recompra, das 
condições e exigências básicas para a negociação, e 
solicitando a sua presença em local claramente defi-
nido, em prazo não inferior a 10 (dez) dias corridos, 
contados da data do recebimento desta comunicação, 
para a concretização do negócio sob pena de perda do 
direito de preferência de que trata este artigo.

§ 5º A revenda de que trata o caput somente 
será formalizada se o ex-mutuário se enquadrar nas 
condições do SFH, comprovar, inequivocamente, renda 
familiar suficiente para a nova aquisição, a inexistên-
cia de restrições cadastrais nos órgãos de proteção 
ao crédito, bem como a inexistência de qualquer ou-
tra ação ou execução judicial ou extrajudicial contra a 
sua pessoa, com exceção da que lhe foi movida pelo 
próprio agente financeiro com vistas à retomada do 
imóvel que financiou.

§ 6º Tendo o ex-mutuário formalmente se inte-
ressado pela recompra do imóvel mas não podendo 
realizá-la exclusivamente pela sua incapacidade finan-
ceira de arcar com o preço de mercado estipulado na 
forma do § 1º deste artigo, ainda assim permanecerá 
com o direito de preferência, a ser exercido na forma 
do disposto neste artigo, caso o agente financeiro, 
posteriormente, para viabilizar a venda do respectivo 
imóvel a terceiros, entenda necessária a redução do 
seu preço inicialmente estipulado.

Art. 9º Os índices, para fins da atualização mo-
netária de que trata esta lei, serão os mesmos utiliza-
dos para a atualização do saldo devedor do contrato 
de financiamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

445, DE 2008, NA FORMA DO PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO Nº 31, DE 2008, RESSALVADOS OS 
DESTAQUES, INCLUINDO A EMENDA Nº 11 COMO 
PARTE INTEGRANTE DO PLV. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Temos 
mais 2 minutos para votar os destaques.

Destaque de bancada do Democratas:

“Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 4 
apresentada à MP 445/08”.

Sala das Sessões, 3 de dezembro 
de 2008. – Cláudio Cajado, Vice-Líder do 
DEM.



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55923 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Claudio Cajado, que falará a favor da matéria.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto a insistir que esta emenda é importante. 

Diz o texto da emenda, art. 1º, § 1º: 

“O montante a ser definido na forma...”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
retornar a palavra a V.Exa. em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a presente sessão.

Indago se podemos transferir o painel. (Pausa.)
Podemos. Fica mantido o painel.
O acordo que produzimos foi de votar a MP nº 

445 e a PEC nº 495, mas preciso da autorização do 
Plenário para não constar a MP nº 447 da sessão ex-
traordinária que convocarei em seguida.

Há acordo quanto a isso? (Pausa.)
Tudo bem.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RORAIMA 1

PARÁ

Vic Pires Franco DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Ronaldo Leite PHS 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de RONDÔNIA 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 

Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Total de MARANHÃO 5

CEARÁ

Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
Manoel Salviano PSDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de CEARÁ 5

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Luiz Couto PT 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 9

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
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Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de ALAGOAS 5

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Total de BAHIA 9

MINAS GERAIS

Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de MINAS GERAIS 9

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Total de RIO DE JANEIRO 12

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Celso Russomanno PP 
João Paulo Cunha PT 
José Aníbal PSDB 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Silvinho Peccioli DEM 
Vicentinho PT 
Total de SÃO PAULO 20

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Total de GOIÁS 1

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Chico da Princesa PR 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de PARANÁ 6
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SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO SUL 7

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de AMAZONAS 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leo Alcântara PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Jungmann PPS 
Total de PERNAMBUCO 3

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil PRTB 
Mário de Oliveira PSC 
Total de MINAS GERAIS 5

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Neucimar Fraga PR 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Pinotti DEM 
Frank Aguiar PTB 
Jilmar Tatto PT 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de SÃO PAULO 10

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Sandro Mabel PR 
Total de GOIÁS 1
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MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gervásio Silva PSDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Luciana Genro PSOL 
Onyx Lorenzoni DEM 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 3, às 20h10min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 62 da Constituição Federal)

Votação

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 445-B, DE 2008 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 445-B, de 2008, 
que dispõe sobre a dispensa de recolhimen-
to de parte dos dividendos e juros sobre 
capital próprio pela Caixa Econômica Fe-
deral; tendo parecer reformulado do relator 
da Comissão Mista, proferido em Plenário, 
pelo pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; pela adequação financeira 
e orçamentária desta; pela não implicação 
em aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas de nºs. 1 a 7, 9 
a 12, 14 a 16 e 18; pela inadequação orça-
mentária e financeira das Emendas de nºs. 
8, 13, 15 e 17; e, no mérito, pela aprovação 
desta e das Emendas de nºs 6, 7, 9, 10, 12, 
14 e 16, na forma do Projeto de Lei de Con-
versão reformulado apresentado, e pela re-

jeição das demais Emendas (Relator: Dep. 
Paulo Pimenta). 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 20-11-
2008 

PRAZO NA CÂMARA: 4-12-2008 
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-12-2008 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-2008 + 

74 DIAS

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 495-B, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 495-B, 
de 2006, que acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
sobre a formação de novos municípios até 
o ano de 2000; tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela admissibilidade desta e da de nº 
339/2004, apensada (Relator: Dep. Mauro 
Benevides); e da Comissão Especial, pela 
aprovação desta, e da de nº 339/2004, apen-
sada, com substitutivo, e pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
de ambas; e, no mérito, pela aprovação das 
emendas nºs 1 e 2/2008 da PEC nº 495/06 
(Relator: Dep. Manoel Junior).

Tendo apensada a PEC nº 339/2004.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 5 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 282, REALIZADA EM 18 DE 
NOVEMBRO DE 2008 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Governa-
dor da Bahia, Jaques Wagner, que, na última sexta-feira, 
reuniu os 417 Prefeitos eleitos no Estado da Bahia para 
apresentar-lhes os programas e ações do Governo do 
Estado e discutir os caminhos para os prefeitos terem 
acesso a eles, bem como as formas de as Prefeituras 
estabelecerem parcerias com o Governo do Estado.

Essa atitude é relevante, porquanto não é tradi-
ção, no nosso Estado principalmente, convidar prefei-
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tos de todos os partidos, de todas as forças para essa 
parceria, o que estabelece um padrão e um patamar 
novos de relação institucional no nosso querido Esta-
do da Bahia.

Além de Antônio de Anísio e Tânia Portugal, o 
meu partido, PCdoB, foi representado por outros 16 
Prefeitos e Prefeitas eleitos no último 5 de outubro. 
Vale destacar que a Bahia foi o Estado onde o PCdoB 
obteve melhor resultado, sendo alçado ao 7º lugar em 
número de prefeituras.

A programação incluiu painéis diversos apresen-
tando os principais programas e políticas públicas de-
senvolvidos na Bahia. Seguindo orientações do próprio 
Governador, cada um dos superintendentes e diretores 
estaduais estiveram à frente dos stands das respectivas 
Secretarias, apresentando o seu menu de programas 
aos 364 mandatários que compareceram ao encontro.

A grande estrutura montada para orientar os no-
vos Prefeitos e facilitar a relação entre as esferas do 
Poder Público segue na linha da medida instituída por 
Jaques Wagner no ano passado e, até então, inédita 
na Bahia, qual seja, o repasse direto de recursos do 
fundo estadual para os fundos municipais, alçando os 
Prefeitos e Prefeitas ao papel de protagonistas políti-
cos também no âmbito estadual. 

Os mecanismos de transferência direta contem-
plam programas previamente elaborados, principal-
mente nas áreas da saúde e da educação; nas demais, 
faz-se necessário o estabelecimento de convênios. 

Por tudo isso, quero parabenizar o Governador 
Jaques Wagner e toda sua equipe, além de desejar 
aos Prefeitos eleitos um mandato de sucesso e de 
muitas realizações. 

Muito obrigado. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-
PUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍODO 
DESTINADO A BREVES COMUNICAÇÕES 
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 289, REALIZADA 
EM 25 DE NOVEMBRO DE 2008 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estava há 
pouco com o Ministro da Justiça, Tarso Genro, acom-
panhando uma comissão de petroleiros anistiandos, 
que aguardam o julgamento dos seus processos. 

Essa comissão espera o cumprimento da Lei nº 
10.559, de 2002, que regulamentou a anistia prevista no 
art. 8 º das Disposições Constitucionais Transitórias.

Ficamos muito satisfeitos com a presença do 
Ministro, visto que os petroleiros esperam há muitos 
anos o reconhecimento das suas reivindicações. Eles 
lutaram, de forma justa, no período da ditadura militar 
e após o processo de redemocratização, por liberdade, 
pela defesa da PETROBRAS para um Brasil melhor e 
que preservasse uma instituição como aquela. 

Hoje e amanhã, serão julgados cerca de 800 ca-
sos de petroleiros. A nossa expectativa – foi isso que 
o Ministro nos garantiu, juntamente com o Presiden-
te da Comissão de Anistia, Paulo Abrão – é que seja 
concedida anistia a esses petroleiros.

Também acompanhei o julgamento de anistia de 
trabalhadores dos Correios. Neste momento, outra tur-
ma da Comissão está julgando pedidos de anistia de 
companheiros ecetistas que também foram demitidos 
por terem participado de greves, de movimentos reivin-
dicatórios com conteúdo político, porque defendiam a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que estava 
ameaçada de ser privatizada no Governo anterior. 

Da mesma forma que no caso dos petroleiros, 
a Comissão de Anistia está julgando favoravelmen-
te – Lei Paulo Rocha -, concedendo anistia a esses 
companheiros.

Portanto, quero saudar a Comissão de Anistia por 
estar tratando desses casos, como tratou dos metalúr-
gicos do ABC, dos petroquímicos da Bahia, do Arse-
nal de Marinha, enfim, está julgando em bloco temas 
fundamentais para fazer justiça a essas categorias, a 
esses trabalhadores que tanto lutaram em defesa da 
democracia, da liberdade e por justiça social.

Fico muito satisfeito porque está funcionando 
nesta Casa uma Comissão Especial para acompanhar 
a aplicação dessas leis. Tenho a satisfação de presidir 
esta Comissão e de ter como Relator o Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, que tem ajudado os trabalhos.

Nós, inclusive, estamos pedindo a prorrogação do 
funcionamento dessa Comissão. O prazo vence no pró-
ximo dia 30, mas o Presidente Arlindo Chinaglia já asse-
gurou que prorrogará os trabalhos da Comissão por igual 
período, portanto, por mais 8 meses, para que possamos 
acompanhar não só os casos que estão sendo julgados 
pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, mas 
também muitos outros que estão sendo julgados por outra 
Comissão Especial do Ministério do Planejamento, a que 
analisa o caso dos demitidos do Plano Collor. 

Portanto, essa Comissão vai continuar funcionan-
do, e nós estaremos atentos, cobrando mais agilidade. 
Percebemos que há uma aceleração na apreciação 
desses casos. Temos a expectativa de que, até o final 
do Governo Lula, teremos uma solução para todos os 
casos ainda pendentes. Isso é uma reparação de que 
a sociedade brasileira necessita. 

O Governo brasileiro está buscando dar sua con-
tribuição para produzir e tem como objetivo reparar os 
danos que tanto sofreu por defender a liberdade, a de-
mocracia e o Estado Democrático de Direito. 

Não podemos ficar esperando tanto tempo. Já 
devíamos ter cuidado disso. Portanto, é necessário 
que tenhamos a capacidade de dar mais velocida-
de na apreciação desses processos. Reafirmo que a 
nossa expectativa é a de que até o final do Governo 
Lula todos os casos serão resolvidos, porque essa é 
a determinação do Presidente da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 302ª Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 3 de Dezembro de 2008

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente

ÀS 20 HORAS E 10 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

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

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Ronaldo Leite PHS
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8
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MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Mainha DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 21

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9
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SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
Pedro Valadares DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
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Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
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Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Presentes Paraná: 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 30

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-

se à leitura do expediente. 

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAPÁ 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Ronaldo Leite PHS 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de RONDÔNIA 8

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de TOCANTINS 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de MARANHÃO 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 

Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mainha DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 

Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
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Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 48

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc

Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
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João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de SÃO PAULO 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de GOIÁS 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
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Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 29

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 456 Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
1. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 445-B, DE 2008 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 445-B, de 2008, 
que dispõe sobre a dispensa de recolhimento 
de parte dos dividendos e juros sobre capital 
próprio pela Caixa Econômica Federal; tendo 
parecer reformulado do relator da Comissão 
Mista, proferido em Plenário, pelo pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária 
desta; pela não implicação em aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
ca, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária das 
Emendas de nºs. 1 a 7, 9 a 12, 14 a 16 e 18; 
pela inadequação orçamentária e financeira 
das Emendas de nºs. 8, 13, 15 e 17; e, no mé-
rito, pela aprovação desta e das Emendas de 
nºs 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão reformulado apresen-
tado, e pela rejeição das demais Emendas 
(Relator: Dep. Paulo Pimenta). 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 20-11-
2008 

PRAZO NA CÂMARA: 4-12-2008 
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-12-2008 

(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-12-2008 + 

74 DIAS

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
sobre a mesa o destaque para votação em separado 
da Emenda nº 4.

“Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 4 
apresentada à MP 445/08”.

Sala das Sessões, 3 de dezembro 
de 2008. – Cláudio Cajado, Vice-Líder do 
DEM.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
torno a palavra ao Deputado Claudio Cajado, para en-
caminhar o destaque da Emenda nº 4, apresentada à 
Medida Provisória nº 445.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nesse curto interregno 
entre a sessão anterior e esta, tivemos aqui a infor-
mação do Deputado Paulo Pimenta de que aceitará 
nosso destaque, ou seja, se V.Exa. concordar, e os 
demais Líderes partidários de igual forma, retiraremos 
os destaques apresentados à Mesa, o Relator vai fazer 
uma emenda aglutinativa, com a anuência dos demais, 
e manteremos o Destaque da nº 4, dando suporte à 
emenda aglutinativa que o Deputado Paulo Pimenta 
apresentará agora à Mesa. Portanto, com isso não ve-
rificaremos. Fica clareado o texto da medida provisória 
– Desde o início, eu estava dizendo que era no intuito 
de ajudar. A crítica, a apresentação dessa emenda era 
para construir acordo favorável ao País. 

Portanto, Sr. Presidente, a partir do momento 
em que o Deputado Paulo Pimenta aceita essa nossa 
emenda, nós vamos mantê-la para fazer a aglutinativa 
e retiramos os demais destaques. E com V.Exa. agora 
colocando em aprovação a aglutinativa, encerramos a 
Medida Provisória nº 445.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. 
Nesse curtíssimo interregno, enquanto V.Exa. falava, 
indaguei ao Dr. Mozart. A aglutinativa acabou de che-
gar, e vamos ver se dá conta da emenda. Só um se-
gundo a todos. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
vou ler, até porque aqui há uma série de correções. 
Vai ficar registrada, portanto, a leitura, para amanhã 
ninguém ter dúvidas. 

Emenda Aglutinativa Substitutiva à Emenda nº 4. 
Então, na verdade, é a Emenda nº 4... 

Vou repetir: é o destaque do Democratas à Emen-
da nº 4, que se soma ao texto do PLV já aprovado. 
O.k.? 

Então, está com o seguinte teor: 

“Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 1º 
do PLV à Medida Provisória nº 445/08.

Art. 1º  .................................................. “

Aí vem o parágrafo:

“A partir de 2011, os recursos não ofe-
recidos em garantia deverão ser transferidos 
ao Tesouro Nacional, com taxa de juros a ser 
definida pelo Conselho Monetário Nacional”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
colocar em votação a emenda aglutinativa. E, ela sendo 
aprovada, prejudica o destaque para a Emenda nº 4.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a emenda aglutinativa que acabamos de ler.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADA.
Está prejudicado o destaque do DEM referente 

à Emenda nº 4.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, retiramos 
agora o destaque nº 5 e a supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
retirados?

O SR. CLAUDIO CAJADO – Estão retirados.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 

está retirada a Emenda nº 5. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora, 

a supressiva tem que votar. E, dada essa disposição, 
vamos derrotá-la já.

Pode ser agora?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com o maior 
prazer, Presidente.

Derrotar uma supressiva é sempre uma coisa 
boa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A su-
pressiva não vai ser votada agora. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar o destaque de bancada do PPS:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 161, § 2º, do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado para 
a Emenda nº 6/08, apresentada à Medida Pro-
visória nº 445/08”.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes, 
há outro requerimento. 

Requerimento de votação por processo nomi-
nal.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do artigo 186, inc. II do Regimen-
to Interno, votação nominal do Destaque para 
a Emenda nº 6/2008, do PPS, apresentado à 
Medida Provisória nº 445, de 2008, constante 
da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu retiro.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
retirado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos agora encaminhar e votar o destaque para a 
Emenda nº 6.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, sou contra porque, 
na verdade, aquilo que foi produzido aqui no plenário, 
em acordo com o Relator, já é suficiente para aprovar 
essa matéria, sem necessidade de agregar outros des-
taques, porque isso desequilibraria o acordo feito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao 
Líder Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamenta-
res, essa emenda pretende que a Caixa Econômica 
Federal, ao realizar as operações de empréstimo com 
esse dinheiro que o Governo vai colocar para garantir, 
disponibilize na Internet 3 coisas: primeiro, o valor to-
tal das operações realizadas – o relatório acatou isso; 
segundo, as empresas para as quais foram concedi-
dos empréstimos; e, terceiro, o valor de cada opera-
ção realizada, identificada a empresa para a qual foi 
concedido o respectivo empréstimo.

Há aqui uma discussão. Essa discussão tem a 
ver com o sigilo bancário. Alguns acham que eu não 
posso disponibilizar, do ponto de vista público, as em-
presas que recebem recursos do Governo e qual o 
valor que recebem. 

Entendo e boa parcela daqueles que militam no 
Direito brasileiro entendem que se podem – e não só 
pode como deve – Disponibilizar tais informações, 
porque tem que haver transparência em relação às 
construtoras que tomam emprestado o dinheiro público, 
como é o caso do BNDES e outros bancos. É preciso 
transparência nesses empréstimos.

O Brasil precisa saber quem toma empréstimos, 
em relação a esses bancos públicos. Claro, se é um 
empréstimo privado, ninguém precisa saber. Mas aqui 
é preciso que se saiba.

Aliás, queremos votar aqui o chamado cadas-
tro positivo. No cadastro positivo, vai estar disponível 
a informação de todo mundo que toma empréstimo 
no Brasil e paga. Isso vai estar disponível. Qualquer 
empresa, qualquer loja do Brasil vai poder consultar 
o cadastro positivo para ver se a pessoa que tomou 
emprestado está pagando regularmente.

Então, aqui, com muito mais razão, eu acho que 
deveria ser aprovado.

O Relator acatou o inciso I, e eu quero agradecer 
ao Relator a boa vontade em acatar o inciso I. Sei que 
não vai ser aprovado o destaque, mas quero insistir, pelo 
princípio da transparência, em que temos que discutir 
mais isso. O Brasil tem que ser mais transparente. É 
preciso que esteja disponível na Internet aquilo que as 
empresas brasileiras tomam emprestado dos bancos 
públicos, para que se saiba mais dessas transações 
financeiras no País.

Encaminho, portanto, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O que 

vai ser votado é a emenda. O.k.?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação a Emenda nº 6: 

EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao art. 1º da MP nº 455, de 2008, 
o seguinte parágrafo:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º A Caixa Econômica Federal, com 

relação às novas operações de empréstimos 
de que trata o § 1º, à medida em que essas 
forem efetuadas, deverá disponibilizar em seu 
sítio na internet as seguintes informações:

I – o valor total das operações realiza-
das;

II – as empresas para as quais forem 
concedidos empréstimos;

III – o valor de cada operação realizada, 
identificada a empresa para a qual foi conce-
dido o respectivo empréstimo.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Olhem, 

eu tenho aqui a inscrição de 5 Líderes que querem 
usar da palavra. O Líder Waldir Neves gostaria de falar 
agora, mas ele é o quinto inscrito.

Indago daqueles que se inscreveram antes, que 
me autorizaram a lhe dar a palavra durante o processo 
de votação, se dou a palavra agora, então, ao Depu-
tado Waldir Neves. Tudo bem?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não podemos 
avançar, Sr. Presidente, para que possamos concluir 
e iniciar o processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
pende do Líder Waldir Neves.
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O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há quantos 
destaques ainda?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 2 
destaques.

O SR. LOBBE NETO – Quero fazer um apelo, 
Sr. Presidente, aos Líderes para que possamos con-
cluir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – S.Exa. 
está concordando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-
taque de bancada do PSDB:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I, e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, destaque para votação em separado 
do art. 4º do projeto de lei de conversão apre-
sentado à Medida Provisória nº 445-A/08, vi-
sando a sua supressão”.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 
2008. – Emanuel Fernandes, Vice-Líder do 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, Deputado Lobbe Neto. (Pausa.)

Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem re-

visão do orador.) – É o destaque, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 

destaque para votação do art. 4º.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

esse destaque foi objeto inclusive da questão de or-
dem que apresentamos na tarde de hoje, pela bancada 
do PSDB, porque, mais uma vez, ao relatar medidas 
provisórias, adotou-se o critério de incorporar matérias 
alheias ao texto, assuntos que não envolvem direta-
mente o que vai na linha de atuação da própria me-
dida provisória, o que, no nosso entendimento, não é 
cabível, não é constitucional.

V.Exa., que é o grande defensor da mudança do 
rito das medidas provisórias, o que estamos prestes 
a apreciar, sabe que, no texto que deveremos produ-
zir sobre a matéria, essa situação ficará constitucio-
nalizada, e não se poderá mais usar de subterfúgios 
para incorporar, nos textos das medidas provisórias, 
matérias não afetas a elas.

Apresentamos esse destaque porque, no art. 4º, 
dentro de medida provisória que trata de assuntos re-
ferentes à Caixa Econômica Federal, entendeu-se in-
corporar assunto que trata do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes, totalmente alheio e 
estranho à matéria que estamos por deliberar. Portan-
to, fizemos esse destaque.

Pedimos o apoio do Plenário para, mais uma 
vez, não só buscarmos o tento de conseguir retirar do 
texto essa aberração – podemos dizer assim, porque 
ela confronta o texto constitucional -, mas também, e 
mais do que isso, como forma de aqui protestar contra 
o expediente que vem sendo utilizado useiro e vezei-
ro para alterar texto de medida provisória e incorporar 
textos alheios a ela.

Portanto, “não” ao texto e “sim” à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o artigo:

“Art. 4º Para fins de apoio à transferên-
cia definitiva do domínio da Malha Rodoviária 
Federal para os Estados, que estava prevista 
na Medida Provisória nº 82, de 7 de dezem-
bro de 2002, poderá o Departamento Nacio-
nal de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, 
no limite de sua dotação orçamentária, até 
31 de dezembro de 2010, executar obras de 
conservação, recuperação, restauração, cons-
trução, adequação e sinalização das rodovias 
transferidas e para supervisionar e elaborar 
os estudos e projetos de engenharia que se 
fizerem necessários.

Parágrafo único. A execução de serviços 
de que trata o caput deste artigo independerá 
de solicitação prévia dos respectivos Governos 
Estaduais ou da natureza regular ou emergen-
cial, caso exigidas.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Feliz-
mente, está todo mundo bastante atento. Aqui, quem 
quiser manter o texto vota “sim”. O.k.? Vamos lá.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pela manutenção do art. 4º 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

ESTÁ MANTIDO O ARTIGO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-

taque de bancada do Democratas:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do artigo 5º do 
PLV apresentado à MP 445/08, que dá nova 
redação ao inciso II do § 1º do art. 8º da MP 
2185-35, de 2001.

Sala das Sessões, 3 de dezembro 
de 2008. – Cláudio Cajado, Vice-Líder do 
DEM.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Este 
é aquele? (Pausa.)

Bom, este aqui o Democratas ia retirar. Repito. 
É um destaque para votação em separado do art. 5º 
do PLV apresentado à medida provisória, que dá nova 
redação ao inciso II do § 1º do art. 8º da Medida Pro-
visória nº 2.185-35, de 2001.

Na verdade, isso aqui propõe...
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Está retirado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É, na 
verdade, isso aqui propõe...

O SR. CLAUDIO CAJADO – Está prejudicado 
pelo acordo feito na... (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
texto tem que ser votado!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momentinho. Não prejudica, ele tem que ser votado. 
Como o próprio Líder do Democratas apontou que re-
tiraria, a maneira de votar é todos votarem “sim”, por-
que mantém o texto, está bem? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o artigo.

“Art. 5º. O inciso II do § 1º do art. 8º da 
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agos-
to de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
II – os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Fe-
deral, desde que contratados no prazo de 2 
(dois) anos contados a partir da publicação da 
lei de conversão da Medida Provisória nº 445, 
de 06 de novembro de 2008, e destinados ex-
clusivamente à complementação de programa 
em andamento. ”(NR)”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pela manutenção do art. 5º 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

ESTÁ MANTIDO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 445-C, DE 2008

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 31 DE 2008

Dispõe sobre a dispensa de recolhi-
mento de parte dos dividendos e juros so-
bre capital próprio pela Caixa Econômica 
Federal; altera a Lei nº 11.124, de 16 de ju-
nho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001, e prorroga os 
prazos previstos nos arts. 5º e 30 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a dispensar a Cai-

xa Econômica Federal do recolhimento de parte dos 
dividendos e dos juros sobre capital próprio, referentes 
aos exercícios de 2008 a 2010, que lhe seriam devidos, 
em montante a ser definido pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, respeitado o recolhimento mínimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. 

§ 1º O montante a ser definido na forma do caput 
deste artigo será utilizado para a cobertura de 35% 
(trinta e cinco por cento) do risco de crédito de novas 
operações de empréstimo de capital de giro, destina-
das às empresas de construção civil. 

§ 2º A cobertura de risco de que trata o § 1º des-
te artigo será destinada somente para operações que 
tenham por objeto a construção habitacional. 

§ 3º O Conselho Monetário Nacional regulamen-
tará o disposto neste artigo. 

§ 4º A Caixa Econômica Federal, com relação 
às novas operações de empréstimos de que trata o § 
1º deste artigo, à medida que essas forem efetuadas, 
deverá disponibilizar em seu sítio na internet o valor 
total das operações realizadas.

§ 5º A Caixa Econômica Federal deverá encami-
nhar ao Congresso Nacional, até o último dia útil do 
mês subseqüente, relatório semestral sobre as ope-
rações contratadas.

§ 6º A partir de 2011, os recursos não oferecidos 
em garantia deverão ser transferidos ao Tesouro Na-
cional, com taxa de juros a ser definida pelo Conselho 
Monetário Nacional.

Art. 2º Ficam os Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios autoriza-
dos a estabelecer normas para regular procedimento 
administrativo, visando a estimular a iniciativa privada 
a apresentar, por sua conta e risco, estudos e projetos 
relativos à concessão de serviços públicos, concessão 
de obra pública ou parceria público-privada.
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Art. 3º Os contratos de financiamento habitacional 
formalizados até 5 de setembro de 2001, no âmbito do 
SFH, sem a cobertura do FCVS bem como os contratos 
de financiamento que originariamente contavam com 
esta cobertura mas que a tenham perdido ou vierem 
a perdê-la, que apresentem o desequilíbrio financeiro 
de que trata o art. 4º desta Lei, poderão ser renegocia-
dos, de comum acordo entre as partes contratantes, 
nas condições desta Lei, no prazo de:

I – 12 (doze) meses contado da data da entrada 
em vigor desta Lei, no caso dos contratos sem a co-
bertura do FCVS e dos que originariamente contavam 
com esta cobertura mas que já a tenham perdido até 
a data da entrada em vigor desta lei;

II – 180 (cento e oitenta) dias contado da data da 
comunicação formal, pelo agente financeiro ao mutu-
ário, a ser enviada pelo correio, para o endereço do 
imóvel financiado, com aviso de recebimento, informan-
do da possibilidade de renegociação do saldo devedor 
remanescente, no caso dos contratos que originaria-
mente contavam com a cobertura do FCVS mas que 
vierem a perdê-la em data posterior à da entrada em 
vigor desta Lei. 

§ 1º A renegociação de que trata o caput deste 
artigo fica facultada: 

I – aos mutuários adimplentes ou não;
II – ao atual ocupante do imóvel, após a transfe-

rência para si do respectivo contrato de financiamento, 
pela simples substituição de mutuário, mantidas as mes-
mas condições e obrigações do contrato em vigor;

III – aos mutuários cujos contratos tenham sido 
objeto de execução já concluída com procedimento 
judicial que inviabilize a transferência ou a venda do 
imóvel.

§ 2º A renegociação dos contratos de financia-
mento habitacional de que trata este artigo está con-
dicionada à extinção dos procedimentos ou medidas 
judiciais ou extrajudiciais promovidos pelos mutuários, 
mediante acordo nos autos ou desistência das respec-
tivas ações ou dos seus efeitos, e, também, à anuência 
do agente financeiro, aceitando-se todas as condições 
da renegociação estabelecidas nesta lei, caracterizan-
do-se esta aceitação pela simples assinatura por parte 
de seu representante legalmente constituído, no aditivo 
contratual de renegociação da dívida.

§ 3º A transferência de que trata inciso II do § 
1º deste artigo fica condicionada ao atendimento pelo 
cessionário dos requisitos exigidos para a assunção 
do financiamento, inclusive capacidade de pagamento 
e idoneidade cadastral.

Art. 4º Considerar-se-á em desequilíbrio finan-
ceiro, para efeito desta Lei, o contrato cujo valor da 
prestação de amortização e juros, na data da rene-

gociação, atualizada desde a data do último reajuste 
contratual, com base nos mesmos índices de corre-
ção dos saldos devedores, for insuficiente para quitar 
o saldo devedor do financiamento, também atualizado 
até a data da renegociação, considerando-se a taxa de 
juros, o prazo remanescente da operação e o sistema 
de amortização pactuados em contrato.

Parágrafo único. Para efeito da constatação de 
eventual desequilíbrio financeiro do saldo devedor de 
que trata o caput deste artigo, serão expurgadas as 
incorporações de débitos em atraso que tenham ocor-
rido ao longo do prazo contratual.

Art. 5º A renegociação prevista nesta Lei será for-
malizada mediante a assinatura de aditivo contratual 
que obedecerá às seguintes condições:

I – o saldo devedor constante do aditivo contra-
tual, que constituirá o novo valor de financiamento do 
mutuário e servirá de base para a apuração da pres-
tação de amortização e juros, será apurado mediante 
aplicação do percentual obtido entre o valor do finan-
ciamento e o valor de avaliação do imóvel, ambos na 
data da concessão original do empréstimo, sobre o 
valor de avaliação atual do imóvel, a ser apurado na 
forma desta Lei, desconsiderando-se, na apuração da 
avaliação atual, eventuais melhorias ou ampliação no 
respectivo imóvel posteriores à assinatura do contra-
to original, e deduzindo-se do novo saldo apurado as 
amortizações extraordinárias positivas;

II – a adoção de plano de reajustamento da pres-
tação e de sistema de amortização do financiamento 
que assegure a quitação integral do saldo devedor 
constante do aditivo contratual de que trata o inciso 
I do caput deste artigo, respeitado o novo prazo de 
amortização ajustado na renegociação e observados 
o limite máximo de 30% (trinta por cento) de compro-
metimento da renda familiar apurada na data da re-
negociação para definição do valor inicial do encargo 
mensal, a idade máxima para efeito de cobertura se-
curitária e o prazo de validade da garantia hipotecária 
anteriormente constituída;

III – quando o prazo de validade da hipoteca re-
lativa ao financiamento original não for suficiente para 
a aplicação do disposto no inciso II do caput deste 
artigo, nova contratação, a critério das partes, poderá 
ser efetuada, com a prorrogação do prazo da hipoteca 
ou sua substituição pela alienação fiduciária, cabendo 
ao mutuário os respectivos custos; 

IV – manutenção das coberturas securitárias do 
contrato original;

V – taxa de juros do financiamento renegociado 
limitada a do financiamento original, admitindo-se, a 
critério dos agentes financeiros, a sua redução;
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VI – manutenção dos critérios de atualização mo-
netária do saldo devedor previstos no contrato original 
de financiamento.

§ 1º Na renegociação, a garantia da operação 
será a mesma adotada no contrato original do finan-
ciamento imobiliário, observado o disposto no inciso 
III do caput deste artigo.

§ 2º Ficarão mantidas as demais cláusulas do 
contrato original.

§ 3º Ao saldo devedor apurado na forma do inciso 
I do caput deste artigo poderão ser incluídos os encar-
gos em atraso acrescidos de atualização monetária, 
juros contratuais e das cominações previstas contratu-
almente, o valor das custas judiciais e dos honorários 
advocatícios de responsabilidade do mutuário, quando 
da existência de ação judicial que envolva a operação, 
e os custos relativos à nova contratação de que trata o 
inciso III do caput deste artigo, quando for o caso.

Art. 6º A avaliação do imóvel de que trata o inci-
so I do caput do art. 5º desta Lei será realizada pelo 
agente financeiro ou por quem este designar.

§ 1º Quando o mutuário não concordar com o 
valor de avaliação do imóvel apresentado pelo agente 
financeiro, poderá contratar, às suas custas, avaliador 
independente para a realização de nova avaliação.

§ 2º No caso de valores divergentes entre as ava-
liações efetuadas pelo agente financeiro e pelo avalia-
dor independente, uma nova avaliação será realizada 
pela Caixa Econômica Federal, a pedido do agente 
financeiro, cujo valor será adotado em definitivo para 
fins da renegociação de que trata esta Lei.

§ 3º O custo das avaliações de que trata este 
artigo, com exceção da referida no § 1º deste artigo, 
poderá compor o saldo devedor do aditivo contratual, 
limitado o valor de cada uma dessas avaliações ao 
valor usualmente cobrado para as operações de con-
cessão de financiamento imobiliário.

Art. 7º Fica dispensado o registro de averbação 
ou arquivamento no Registro de Imóveis e no Registro 
de Títulos e Documentos do aditivo contratual de que 
trata o art. 5º desta Lei.

Art. 8º Os contratos renegociados, nos termos 
desta Lei, poderão ser transferidos, mediante acordo 
entre as partes, com anuência expressa da instituição 
financeira credora, mediante a simples substituição 
do devedor. 

Art. 9º As alterações necessárias ao ajustamento 
das posições de direcionamento obrigatório dos re-
cursos captados em depósitos de poupança, quando 
houver redução dos saldos das aplicações habitacio-
nais em decorrência dos descontos concedidos na 
renegociação prevista nesta Lei, bem como os meca-
nismos necessários para a compensação dos valores 

relativos aos descontos concedidos em decorrência 
da aplicação desta Lei serão definidos pelo Conselho 
Monetário Nacional, conforme atribuição dada pela Lei 
nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.

Art. 10. Os imóveis residenciais, no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação, adjudicados ou ar-
rematados, quando recolocados à venda pelos agentes 
financeiros, serão preferencialmente ofertados ao ex-
mutuário, pelo preço de mercado, com a possibilidade 
de financiamento pelo SFH e nas mesmas condições 
de revenda regularmente utilizadas pelos agentes fi-
nanceiros para venda a terceiros, ficando os agentes 
financeiros públicos, apenas para o disposto neste ar-
tigo, desobrigados de cumprir as determinações conti-
das na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º O preço de mercado de que trata o caput 
deste artigo será obtido mediante avaliação promovida 
pelo agente financeiro ou por quem este designar.

§ 2º O ex-mutuário poderá exercer o direito de 
preferência de que trata o caput deste artigo uma úni-
ca vez para o mesmo imóvel.

§ 3º Para efeito do caput deste artigo, o ex-mu-
tuário, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da data da adjudicação ou arrematação do 
imóvel, deverá formalizar perante o agente financei-
ro seu interesse na recompra do imóvel, informando, 
necessariamente, nessa ocasião, o endereço onde 
poderá vir a ser notificado conforme o disposto no § 
4º deste artigo.

§ 4º Antes de recolocar o imóvel à venda para 
terceiros, o agente financeiro notificará o ex-mutuário, 
mediante, no mínimo, correspondência, com aviso de 
recebimento, dirigida ao endereço de que trata o § 
3º deste artigo e, também, caso não seja o mesmo, 
para o endereço do respectivo imóvel, informando-o 
do seu direito de preferência, em função desta Lei, 
para a recompra, das condições e exigências básicas 
para a negociação, e solicitando a sua presença em 
local claramente definido, em prazo não inferior a 10 
(dez) dias corridos, contado da data do recebimento 
desta comunicação, para a concretização do negócio 
sob pena de perda do direito de preferência de que 
trata este artigo.

§ 5º A revenda de que trata o caput deste artigo 
somente será formalizada se o ex-mutuário se enqua-
drar nas condições do SFH, e se comprovar, inequivo-
camente, renda familiar suficiente para a nova aquisi-
ção, a inexistência de restrições cadastrais nos órgãos 
de proteção ao crédito, bem como a inexistência de 
qualquer outra ação ou execução judicial ou extrajudi-
cial contra a sua pessoa, com exceção da que lhe foi 
movida pelo próprio agente financeiro com vistas na 
retomada do imóvel que financiou.
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§ 6º Tendo o ex-mutuário formalmente se inte-
ressado pela recompra do imóvel mas não podendo 
realizá-la exclusivamente pela sua incapacidade finan-
ceira de arcar com o preço de mercado estipulado na 
forma do § 1º deste artigo, ainda assim permanecerá 
com o direito de preferência, a ser exercido na forma 
do disposto neste artigo, caso o agente financeiro, 
posteriormente, para viabilizar a venda do respectivo 
imóvel a terceiros, entenda necessária a redução do 
seu preço inicialmente estipulado.

Art. 11. Os índices, para fins da atualização mo-
netária de que trata esta Lei, serão os mesmos utiliza-
dos para a atualização do saldo devedor do contrato 
de financiamento.

Art. 12. O art. 24-A da Lei nº 11.124, de 16 de 
junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 24-A. O Poder Executivo operacio-
nalizará o Programa de Subsídio à Habitação 
de Interesse Social – PSH, segundo os ter-
mos da Lei nº 10.998, de 15 de dezembro de 
2004.”(NR)

Art. 13. Para fins de apoio à transferência defini-
tiva do domínio da Malha Rodoviária Federal para os 
Estados, que estava prevista na Medida Provisória nº 
82, de 7 de dezembro de 2002, poderá o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, no 
limite de sua dotação orçamentária, até 31 de dezembro 
de 2010, executar obras de conservação, recuperação, 
restauração, construção, adequação e sinalização das 
rodovias transferidas e para supervisionar e elaborar 
os estudos e projetos de engenharia que se fizerem 
necessários.

Parágrafo único. A execução de serviços de que 
trata o caput deste artigo independerá de solicitação 
prévia dos respectivos Governos Estaduais ou da na-
tureza regular ou emergencial, caso exigidas.

Art. 14. O inciso II do § 1º do art. 8º da Medida 
Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
II – os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES e na Caixa Econômica Federal, 
desde que contratados no prazo de 2 (dois) 
anos contado a partir da publicação da Lei de 
conversão da Medida Provisória nº 445, de 6 

de novembro de 2008, e destinados exclusi-
vamente à complementação de programas 
em andamento;

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

Art. 15. Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 
2009 os prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, 
ambos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Deputado Paulo Pimenta, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bem, 

nós vamos agora, em seguida, entrar na apelidada 
PEC dos Municípios.

Vou dar a palavra ao Líder Waldir Neves. (Pausa.)
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, proponho à 
Mesa que V.Exa. inicie o processo de votação e, du-
rante o período em que transcorrer a votação, conceda 
a palavra aos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
que estava combinado, mas indago do Líder Waldir 
Neves se aceita essa sugestão.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Nós aceleraríamos, 
inclusive.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há um 
apelo: que se aguarde a votação nominal.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB concorda com a proposta: votar e, no decor-
rer da votação, discutir.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria uma demonstração do seguinte: se não há 
nenhum jabuti e jabuticabeira aqui, que andássemos 
rápido neste processo. Poderiam os Parlamentares 
calmamente se sentar. Aqueles que são a favor, prin-
cipalmente, não falem a favor, porque estão todos a 
favor, e vamos liquidar logo isso, sem discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 495-B, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 495-B, 
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de 2006, que acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
sobre a formação de novos municípios até 
o ano de 2000; tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela admissibilidade desta e da de nº 
339/2004, apensada (Relator: Dep. Mauro 
Benevides); e da Comissão Especial, pela 
aprovação desta, e da de nº 339/2004, apen-
sada, com substitutivo, e pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
de ambas; e, no mérito, pela aprovação das 
emendas nºs 1 e 2/2008 da PEC nº 495/06 
(Relator: Dep. Manoel Junior).

Tendo apensada a PEC nº 339/2004.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
sulto se os requerimentos de adiamento de discussão 
e de votação podemos retirar de ofício, os 2 do PPS. 
(Pausa.)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos 
termos do Art. 117 e Art. 177 do Regimento 
Interno, adiamento da discussão da PEC nº 
495 de 2006, constante da Ordem do Dia, 
por 2 sessões.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa, nos ter-
mos do Art. 193 do Regimento Interno, adia-
mento da votação da PEC nº 495 de 2007, 
constante da Ordem do Dia, por 2 sessões.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Líder 
Fernando Coruja autorizou. Estão retirados de ofício.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, só quero consultá-lo se a emenda aglutinativa 
que foi objeto de um entendimento do Governo com o 
PSDB é o intuito da nossa análise, da nossa discus-
são, como o texto que será agora discutido e votado. 
Emenda nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
distribuindo cópia no plenário. Eu prefiro que V.Exa. 
verifique, porque o que vai ser votado é a preferência 
para esta que está sendo distribuída.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – O.k.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem?

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-

tão, vamos lá.
Para discutir a matéria... Se desistirem, creio que 

serão melhor ouvidos.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Vamos direto à vota-

ção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Posso 

ir direto à votação, cassando a palavra aqui, liminar-
mente, com o perdão da palavra? (Pausa.)

Deputado Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu tenho dúvida se o 
texto que vai ser discutido...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já foi 
respondido. Está sendo distribuído agora aí.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sim, mas onde 
está o texto?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
na sua mão.

O SR. COLBERT MARTINS – Acabou de tomar 
conhecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Depu-
tado Colbert agiu como um instrumentador cirúrgico.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocraticamente, os inscritos abriram mão de discutir 
a favor e contra a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos votar. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indago 

se, democraticamente, todos retiraram o encaminha-
mento. (Pausa.)

Retiraram. Sem encaminhamento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Anuncie a 

votação. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

adoro isso.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sras. e 

Srs. Deputados, há um requerimento de preferência:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, IV, e § 2º, combinado com o art. 117, 
IX do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, destaque de preferência para votação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 495-
B/2006, do Senado Federal, em detrimento do 
Substitutivo adotado pela Comissão Especial 
que tem preferência regimental. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – José Aníbal, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Temos 
aqui um requerimento da Liderança do PSDB que pro-
põe a preferência para o texto original. 

Nós o retiramos?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Retiramos, tendo em 
vista que se deu preferência ao texto em questão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
votar o outro requerimento. Esse está retirado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos De-
putados, requeremos, nos termos regimentais, 
destaque de preferência para a emenda aglu-
tinativa substitutiva de Plenário apresentada, 
sobre o substitutivo da Comissão Especial à 
PEC nº 495/06”. 

Sala das Sessões, de dezembro de 2008. – Mau-
rício Rands, Líder do PT.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – É a Emenda nº 1, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É a 
de número 1. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Número 1, está cer-
to. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
não apareceu aqui, e nem eu li.

É a Emenda nº 1, para não haver dúvidas. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

prejudicado o requerimento de destaque:

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do Art. 

161, inc. II c/c § 2º do Regimento Interno, des-
taque para votação em separado do parágrafo 
único do art. 96, constante do art. 1º do subs-
titutivo adotado pela Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à PEC nº 495-A/2006, 
do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 
2008. – Fernando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a Mesa a seguinte 

EMENDA AGLUTINATIVA  
SUBSTITUTIVA GLOBAL À PEC 495-B, DE 2006 

(RESULTANTE DA FUSÃO DO TEXTO DA PEC  
E DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR) Nº 1

Acrescenta artigo ao Ato das Dispo-
sições Transitórias para convalidar os atos 
de criação, fusão, incorporação e desmem-
bramento de Municípios. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Cons-
titucional:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 96: 

“Art. 96. Ficam convalidados os atos de 
criação, fusão, incorporação e desmembra-
mento de Municípios, cuja lei tenha sido publi-
cada até 31 de dezembro de 2006, atendidos 
os requisitos estabelecidos na legislação do 
respectivo Estado-Membro à época da sua 
criação”.

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

Sala das Sessões, de de 2008. – Maurício Ran-
ds, Líder do PT; Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do DEM; Afonso Hamm, PP; Duarte Noguei-
ra, Vice-Líder do PSDB; Lincoln Portela, Vice-Líder 
do PR; Sarney Filho, Líder do PV; Fernando Coruja, 
Líder do PPS; Vieira da Cunha, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB; Dagober-
to, Vice-Líder do PT; Colbert Martins, Vice-Líder do 
Bloco Parlamentar PMDB, PTC; Henrique Fontana, 
Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação 
da Emenda Aglutinativa Substitutiva Global à PEC nº 
495-B, de 2006, distribuída em plenário, a de nº 1. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
que será votado nominalmente.

Para orientar a bancada, PSDB. 
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, esse texto foi produzido e acordado 
com os Líderes e conosco, do PSDB, para que pu-
déssemos, ao aprovar essa emenda aglutinativa, dar 
regularidade aos Municípios criados até 31 de dezem-
bro de 2006, tendo em vista que o Congresso Nacional 
não legislou matéria infraconstitucional, levando-nos, 
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portanto, a uma vacância legal, o que permitiu que 
Municípios fossem criados à revelia da lei.

Além de encaminhar favoravelmente a essa emen-
da aglutinativa, fruto desse acordo, quero argumentar 
com V.Exa., Sr. Presidente, e demais Líderes da Casa 
que já temos o Projeto de Lei Complementar nº 416, 
de 2008, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
regulamenta essa matéria do ponto de vista infracons-
titucional. Com isso, nesse Parecer nº 1.052, daríamos 
regularidade definitiva a essa questão, que ora esta-
mos por emendar.

Com a aprovação desse parecer, daremos solu-
ção definitiva à vacância legal, que nos obrigou a correr 
atrás do prejuízo, em função da criação de municípios 
sem o embasamento em lei infraconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
as considerações, o PSDB orientou “sim”. 

Democratas. 
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, vou 

ceder a orientação ao nobre Deputado Lira Maia, do 
pungente Estado do Pará, que quer registrar, em nome 
do Democratas, a orientação do partido. 

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
orienta “sim”. Faço-o com muita alegria, em homena-
gem ao povo do Município de Mojuí dos Campos, que 
se desmembra de Santarém, com 35 mil habitantes, 18 
mil eleitores, que, desde 1996, luta pela regularização 
de sua emancipação. 

Em homenagem ao povo de Mojuí dos Campos, 
no Estado do Pará, desmembrado de Santarém, eu 
oriento a bancada do Democratas pelo voto “sim”. 

Se for possível, peço aos Líderes que quebremos 
os interstícios e votemos também essa matéria hoje, 
em segundo turno, a fim de deixá-la pronta para ir ao 
Senado Federal. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PPS. 
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
Casa resgata uma responsabilidade sua, fazendo jus-
tiça a esses 56 Municípios que ficaram em situação 
irregular.

Quero aproveitar esta oportunidade para dizer 
aos Parlamentares que, com a mesma rapidez com 
que estamos aprovando essa PEC, absolutamente 
justa e correta, devemos ter a responsabilidade de re-
gulamentar a Emenda Constitucional nº 15. Em alguns 
Estados precisam ser criados novos Municípios, caso 
de Rondônia, que conta hoje com mais de 10 distritos 
em condições de se transformar em municípios e não 
podem, porque não há lei que regulamente. 

Aproveito a oportunidade para pedir a votação 
dessa matéria com urgência, porque já está pronto 
para ser incluído na pauta projeto de lei complemen-
tar que regulamenta a Emenda Constitucional nº 15. 
O PPS orienta o voto “sim.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mi-
noria.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
foi um bom acordo, importante. Todavia o PSDB reforça 
o apelo, assim como a Minoria, para que, por acordo 
ou por decisão de V.Exa., votemos a Lei Complementar 
nº 416, de 2008, oriunda do Senado Federal e pronta 
para ser votada. Assim, estaremos não apenas con-
validando aquilo que aconteceu até 2006, mas regu-
lamentando a criação de novos municípios, para que 
não passemos por outra situação como essa. 

“Sim”, e pedimos para que seja votada também 
a lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PP.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem vai orientar 
é o Deputado Renato Molling. 

Quero apenas registrar a alegria do povo de Mes-
quita, Município do Rio de Janeiro e a aflição que vem 
passando, até hoje, depois do plebiscito. A aprovação 
dessa PEC é muito importante para que aquele povo 
possa ter tranqüilidade ao ver declarado emancipado 
seu Município.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dois 
oradores não podem orientar a bancada. Então, con-
sidero orientada a bancada do PP.

PT.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acordo constru-
ído é muito importante, porque legaliza a situação dos 
Municípios já criados e não abre a porteira da fábrica 
de novos municípios. Faz-se então justiça. 

Um dos Municípios do Rio de Janeiro que clamam 
por essa justiça é o de Mesquita. Os 56 Municípios 
que terão a situação legalizada envolvem cerca de 
400 mil habitantes, sendo que um deles, o Município 
de Mesquita, do Rio de Janeiro, corresponde sozinho 
a 180 mil habitantes. 

Por isso, Sr. Presidente, a bancada do Partido 
dos Trabalhadores encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-
co.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, an-
tes de tudo, quero agradecer a V.Exa. e aos Líderes 
aqui presentes por ter sido designado na Comissão 
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Especial Relator dessa matéria. Na condição de mu-
nicipalista, quero dizer que esta Casa está exercendo 
não apenas seu dever cívico diante das populações 
desses Municípios que estavam na iminência de passar 
novamente à condição de distrito, o que seria, com cer-
teza, uma enorme aberração federativa, porque essas 
populações já elegeram Prefeitos e Vice-Prefeitos por 
3 vezes. Agora, estamos dando amparo constitucional 
a esses 57 Municípios. 

São 57 Municípios, Líder Luiz Sérgio, dos quais 
29 no Rio Grande do Sul, 15 em Mato Grosso e o res-
tante em mais 8 Unidades da Federação. 

Prefeitos de todo o Brasil se mobilizaram na ten-
tativa de sensibilizar os membros desta Casa. 

Por fim, quero dizer que encaminhamos o voto 
“sim” e pedimos não apenas a V.Exa., mas também aos 
Líderes, a quebra de interstício, para que possamos 
votar em segundo turno essa matéria e logo remetê-la 
ao Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o “sim” do 
PSOL é um “sim” crítico e de alerta a nós mesmos.

Muitas vezes falta legislação infraconstitucional, 
muitas vezes criamos uma espécie de mais-valia, um 
puxadinho a mais, ao arrepio da própria Constituição, 
e depois cria-se uma situação de fato.

É evidente que esses 57 Municípios existem, têm 
população, têm seus Poderes constituídos. Reduzi-
los agora, por decisão de outro Poder, à condição de 
distritos seria completamente anacrônico, no sentido 
literal da palavra.

Mas não é de boa procedência legislativa ficar-
mos na emergência. Esta é uma PEC emergencial, 
provisória por si mesma, porque delimita um tempo já 
passado, há quase 2 anos.

Ainda assim, em respeito a essas populações, 
e contra a farra de criação de Municípios, até mesmo 
sem estudos de viabilidade, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vo-
tou “sim”.

Estamos em período de orientação. 

PR.

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR cumprimen-
ta os Líderes da Casa pelo acordo e pela votação 
que está ocorrendo. Era um fato que precisava ser 
consolidado.

Mas gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que esta 
Casa tem o seu tempo. A ausência de votação, em 

alguns momentos, nunca pode significar a usurpação 
de nossa condição de Legislativo. Só esta Casa pode 
fazer leis, ao seu tempo e ao tempo que entender que 
é o tempo necessário.

O PR vota “sim” e cumprimenta os Líderes pela 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.

PMDB.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “sim”. 

Quero cumprimentar nosso Presidente Colbert 
Martins e o Relator Manoel Junior, do PSB.

Há necessidade de se consertar. Esta PEC está 
consertando. São 56 Municípios, 29 do meu Estado, 
quase meio milhão de habitantes. Os Municípios já 
estão instalados. Estamos consertando erros. Esses 
Municípios vão continuar se desenvolvendo, crescendo, 
produzindo, gerando receita para o País e felicidade 
para seus cidadãos.

O PMDB orienta “sim”, Sr. Presidente, com mui-
ta alegria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PTB.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de São Paulo não ter nenhum município nessa condi-
ção, entendemos importante resolver essa pendenga 
com o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, 
temos visto tanto o Supremo quanto o TSE tentando 
legislar.

Para dar uma resposta a essa tentativa de legislar 
da judicialização, orientamos “sim” a esta aprovação.

O SR. MARCELO ORTIZ – PV, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PSC.
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, na mesma 
linha dos Líderes que me antecederam, tem uma visão 
muito concreta sobre esta PEC nº 495, de 2006.

No Rio de Janeiro, o Município de Mesquita está 
nas mesmas condições. A emenda aglutinativa vem re-
solver um problema gravíssimo com esses Municípios, 
especialmente Mesquita, na Baixada Fluminense, que 
já tem sua existência contestada.

Portanto, a votação da PEC nº 495, esta noite 
vem consolidar um trabalho já realizado, tanto dos 
munícipes de Mesquita quanto de todas as outras 
cidades do Brasil. Não é uma PEC que amplia, abre 
para outras emancipações, mas com certeza regula-
riza as que existem.

Por isso o PSC orienta o voto “sim”, Sr. Presi-
dente.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV, da 
mesma forma, orienta o voto “sim”.

Esta Casa, em oportunidades tais, faz justiça. Isso 
é muito bom. Nós nos sentimos muito bem votando o 
que é muito difícil ser votado aqui, os movimentos fei-
tos pelos próprios Deputados.

Satisfação, e parabéns à Casa pela votação.
O PV vota “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O De-

mocratas já orientou.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Já. Eu quero economizar o tempo de V.Exa., porque 
se eu pedir a palavra como Líder, eu posso ter até 6 
minutos.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Pelo Governo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
mas já há um acordo aqui...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu quero fazer um registro. Eu quero fazer um re-
gistro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Lí-
der, deixa eu... Veja, vamos votar? Porque eu quero 
consultar...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Está bem. Quando V.Exa. abrir o painel, então, eu 
peço a palavra para fazer um registro breve.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presiden-

te...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-

mos lá.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero registrar 
a orientação do Governo pelo voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
“Sim”.

Muito bem.
Pela Minoria, Líder Antonio Carlos Magalhães 

Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Não, Sr. Presidente. Eu aguardo. Abra o painel que 
eu falo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem. Vamos lá, então.

É que há vários inscritos, Líder. Vamos lá.
Todos orientaram? (Pausa.)
O SR. MIGUEL MARTINI – PHS, “sim”, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PHS.
O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PHS “sim”, 
se não vai ficar sem...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PHS, 
“sim”, claro.

O SR. MIGUEL MARTINI – O PHS é favorável 
aos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esse 
já era o pressuposto.

O SR. MIGUEL MARTINI – O princípio da sub-
sidiariedade tem que valer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 

inscritos: PSOL, PHS, PSC, PT, Minoria, PPS e, ago-
ra, Democratas.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Democratas convoca todos 
os seus Deputados ao plenário para votar “sim”, pelo 
fortalecimento dos municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se todo 
mundo economizar nos discursos, se houver unanimi-
dade em plenário, nós poderíamos votar o segundo 
turno hoje, sem, obviamente, abrir o precedente, numa 
segunda sessão, senão alguns vão votar agora e irão 
embora. Indago do Plenário o seguinte: é da vontade 
coletiva e individual que votemos o segundo turno, sem 
quebra do interstício?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pode-
se votar na mesma sessão. Se houver a concordância 
geral, não precisa ser uma nova sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
não é melhor outra... V.Exa. é ágil, mas eu faço rápi-
do.

O SR. DAGOBERTO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 

minutinho, Deputado Dagoberto, por favor.
Eu quero indagar se alguém está contra. Se nin-

guém se manifestar no microfone, eu vou concluir que é 
unânime que votemos o segundo turno hoje, em outra 
sessão, sem abrir o precedente, e transfiro o painel.

O SR. DAGOBERTO (Bloco/PDT-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamen-
te isso o que nós queremos. Como houve acordo para 
essa emenda, acho que todos nós podemos concordar 
em quebrar o interstício e já votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É isso. 
Então vamos lá.

O SR. DAGOBERTO – Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já está 

resolvido, então. É que ficou marcado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apenas para lembrar que, em outras opor-
tunidades, já houve quebra de interstício, sem abertura 
de precedente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
não abre o precedente. É isso. V.Exa. tem razão.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PT concorda, Sr. 
Presidente, e chama a bancada para votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
bem.

Como Líder, concedo a palavra ao Deputado Ivan 
Valente, pelo PSOL. (Pausa.)

É preciso ficar na Casa para dar o quorum rapi-
damente. (Pausa.)

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB concorda.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
muito já está resolvido.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSOL. 
(Pausa.)

O PSOL já falou.
PHS. Líder Miguel Martini. (Pausa.)
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, um 

esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. disse 
que vai quebrar o interstício na noite de hoje ainda, 
convocando extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É, na 
noite de hoje.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Então, terminada 
esta votação, V.Exa. convoca o Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
chamo outra sessão e vamos ao segundo turno, espero 
que sem nenhum discurso, nenhum registro.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
razão do acordo, é bom que se faça um aviso geral...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
está feito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – ...porque ha-
via a informação de que era apenas uma votação e os 
Deputados podem se retirar.

No caso de haver a segunda votação, tem que 
haver uma conclamação geral para que todos aguar-
demos em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
acabou de fazê-la.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é sobre uma questão de ordem já dirigida, se não me 
engano, à Mesa Diretora. V.Exa. já tem algum indicativo 
em relação à eleição da nova Mesa Diretora, prevista 
constitucionalmente para o dia 1º de fevereiro, quan-
do se inicia uma Legislatura? Há, também, um vazio. 
Precisamos nos precaver até porque é fim de janeiro, 
mês de férias e tal, para preparar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
sendo analisada e vou divulgar assim que tiver todos 
os dados disponíveis.

O SR. CHICO ALENCAR – Provavelmente, se-
mana que vem já teremos uma noção, não é?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
certeza.

O SR. CHICO ALENCAR – Bom, eu indico o 
próprio 1º de fevereiro, que é um domingo.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não... 
Mas é que a questão de ordem que foi apresentada 
tem outras variáveis. Não sei à qual V.Exa. se refere. 
Eu estou me referindo a uma apresentada pelo Depu-
tado Eduardo Cunha. O.k.?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Miguel Martini, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PHS.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Como Re-
presentante. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria de usar a tribuna 
nesta noite para fazer uma advertência a esta Casa e 
ao povo brasileiro sobre fato que considero grave.

Nós vivemos, há 1 ou 2 anos, a crise aérea bra-
sileira. De lá para cá, tivemos a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, e culminou na criação de uma Comissão 
Especial para discutir o Código Brasileiro de Aeronáu-
tica. Por quê? Porque consideramos que a legislação 
já está ultrapassada. Só que sistema de aviação civil 
não se faz da noite para o dia.

E hoje a mídia noticia – e até achei muito peque-
no o espaço em que ela foi publicada, mas consegui 
achá-la por acaso – que o Sr. Presidente da INFRAE-
RO Sérgio Gaudenzi se demitiu daquela empresa de 
infra-estrutura, que é uma das melhores do mundo e 
que tem prestado serviço extraordinário ao povo bra-
sileiro.

Por que ele se demitiu? Porque está em anda-
mento a privatização do aeroporto de Viracopos, em 
São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, Deputado 
Chico Alencar, um dos melhores aeroportos do País.

E vejam V.Exas., o Aeroporto de Viracopos tem 
espaço, tem condições e está projetado para receber 
até 100 milhões de passageiros/ano. O Brasil trans-
porta hoje, com todos os aeroportos, 110 milhões de 
passageiros. Ora, um aeroporto com uma perspectiva 
extraordinária é fundamental que permaneça na mão 
do Governo, porque a grande maioria dos aeroportos 
deste Pais que servem à população brasileira não tem 
condições de sobreviver, de se auto-sustentar. E sendo 
do Governo, aeroportos lucrativos como o Galeão e 
o Aeroporto de Viracopos, e principalmente pelo que 
virá a ser, teriam condições de criar, e não só manter, 
a infra-estrutura nos lugares longínquos deste País, 
necessários para a integração do nosso povo, mas 
também dar condições boas para a operação nesses 
aeroportos.

Dizem até, e essa é uma questão para a qual o 
Congresso deve estar atento, não tenho maiores in-

formações, mas parece que há uma vinculação entre 
o Trem Bala, o Aeroporto de Viracopos e o Aeroporto 
do Galeão. É preciso estarmos atentos, porque é em 
detrimento do maior interesse do povo brasileiro que 
isso será feito. Nós não podemos admitir. Eu estava 
considerando que essas notícias eram apenas balão 
de ensaio, mas quando um homem digno, da qualida-
de do Presidente Sérgio Gaudenzi se demite e ale-
ga que já está em curso essa privatização, devemos 
preocupar-nos, porque até os capitalistas mais liberais 
estão estatizando, a exemplo dos Estados Unidos e da 
Inglaterra, até mesmo o sistema financeiro, E vamos 
privatizar a galinha dos ovos de ouro? 

Por que não privatizar aqueles aeroportos defi-
citários? Aí o filé fica para esses que vão mamar nes-
sas tetas e o osso fica para o Governo, para o povo 
brasileiro bancar.

Sr. Presidente, eu havia convocado o Presidente 
Gaudenzi para falar na Comissão, só que não deu tem-
po. A meu ver, esta Casa, nas suas Comissões, deve 
debruçar-se sobre essa questão e pedir informações 
para que esse ato nefasto para a sociedade brasileira 
não venha a se concretizar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
Resultado de votação: 

VOTARAM:
SIM 368 Sras. e Srs. Deputados; 
NÃO 2; 
ABSTENÇÃO 0; 
TOTAL: 370.

A PEC FOI APROVADA, EM PRIMEIRO TURNO, 
NA FORMA DE EMENDA AGLUTINATIVA. (Palmas.)

Em conseqüência, ficam prejudicados: a Proposta 
inicial (PEC 495/06), a PEC 339/04, apensada, o Subs-
titutivo adotado pela Comissão Especial, e as Emendas 
de nºs. 1 e 2 apresentadas na Comissão Especial. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 495/2006 – EMENDA AGLU-
TINATIVA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº 1 – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 03-12-2008 20:45
Encerramento da votação: 03-12-2008 20:55
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
agora para o segundo turno.

Vou encerrar a sessão e convocarei outra, con-
forme o combinado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de AMAZONAS 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leo Alcântara PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
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PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Jungmann PPS 
Total de PERNAMBUCO 3
SERGIPE
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil PRTB 
Mário de Oliveira PSC 
Total de MINAS GERAIS 5

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Neucimar Fraga PR 
Total de ESPÍRITO SANTO 3

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Pinotti DEM 
Frank Aguiar PTB 
Jilmar Tatto PT 
José Aníbal PSDB 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de SÃO PAULO 11

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Sandro Mabel PR 
Total de GOIÁS 1

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gervásio Silva PSDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Luciana Genro PSOL 
Onyx Lorenzoni DEM 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 3, às 20h57min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 495-C, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 495-B, 
de 2006, que acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
sobre a formação de novos municípios até 
o ano de 2000.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 56 
minutos.)



55962 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

Ata da 303ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 3 de Dezembro de 2008

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente

ÀS 20 HORAS E 57 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

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

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Ronaldo Leite PHS
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8
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MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Mainha DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Pernambuco: 21

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 9
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SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
Pedro Valadares DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões PT
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Miguel Martini PHS
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
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Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PR
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
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Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Presentes Paraná: 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 30

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-

se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

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 PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de RORAIMA 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAPÁ 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Ronaldo Leite PHS 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de AMAZONAS 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de RONDÔNIA 8

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de TOCANTINS 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de MARANHÃO 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 

Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de CEARÁ 19

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mainha DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Walter Brito Neto PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
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Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PERNAMBUCO 22

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
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 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 

Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc



55970 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de MINAS GERAIS 48

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc

Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de RIO DE JANEIRO 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PTB 
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João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Cesar de Oliveira Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de SÃO PAULO 60

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de MATO GROSSO 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de DISTRITO FEDERAL 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de GOIÁS 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
André Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
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
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
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Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPtc
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 29

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 458 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria que está sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 495, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 495, de 
2006, que “acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
sobre a formação de novos municípios até 
o ano de 2000”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, Democratas, Líder Antonio Carlos Magalhães 
Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria apenas fazer um registro, para todos 
esses municípios, da luta do Democratas, de tantos 
Parlamentares que estão aqui ao meu lado, que se 
empenharam, solicitando à Liderança que pautásse-
mos essa PEC e que pudéssemos, portanto, na noi-
te de hoje, pôr fim à angústia e à ansiedade desses 
municípios, especialmente das pessoas que moram 
nessas cidades. 

É claro que não posso deixar de pedir licença a 
todos os meus colegas para fazer um registro especial 
da situação de 2 Municípios: Barrocas e Luis Eduardo, 
que com a aprovação desta PEC, mais uma vez, têm 
desta Casa o seu reconhecimento e agora poderão 
tranqüilamente continuar o seu crescimento econô-
mico, o seu desenvolvimento social. São 2 municípios 
muito importantes do nosso Estado e que se somam 
aos outros municípios brasileiros. E hoje todos vêem 
os Parlamentares cumprindo aqui o seu dever. 

Portanto, agradeço a todo o Democratas e a esta 
Casa por ter aprovado esta Proposta de Emenda à 
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
orienta o voto “sim” e agradece a todos os Parlamen-



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 55973 

tares, em especial aos Líderes, pelo entendimento 
acerca da emenda aglutinativa proposta pela nossa 
assessoria para regularização dos municípios até de-
zembro de 2006, o que nos oferece a estabilidade ju-
rídica para o funcionamento desses municípios. Ape-
lamos novamente para a Câmara, em especial para o 
Presidente e demais Líderes, para que, ato contínuo, 
dê seqüência à aprovação do projeto de lei comple-
mentar, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, 
com parecer do Senador Tasso Jereissati, que, por 
fim, daria solução definitivamente à regularização dos 
municípios que porventura vierem a ser criados pos-
teriormente, tendo em vista que eles terão de cumprir 
uma série de prerrogativas, e já com um texto legal, 
não criaria mais esse ato jurídico. Isso permite a todos 
os municípios a serem criados posteriormente terem 
uma estabilidade definida. 

Portanto, nosso voto é “sim”.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, o Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Blo-

co.
O SR. MANATO (Bloco/PDT-ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do Es-
tado do Espírito Santo, dos municípios, principalmente 
do Município de Governador Lindenberg, para a esta-
bilidade democrática, orientamos o voto “sim”.

No Estado já havia problema, o Município esta-
va todo alvoroçado, com os Vereadores e o Prefeito 
eleitos.

Parabenizo todos os partidos e os Deputados por 
essa vitória, e V.Exa. pela apresentação desse tema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

vários pedidos para que eu comece a votação. 
Vou fazer o seguinte: vou iniciar a votação e con-

cederei a palavra aos Deputados para orientar. Pode 
ser? (Pausa.)

Vamos lá. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 495, 
de 2006, em segundo turno. 

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO

Acrescente artigo ao Ato das Dispo-
sições Transitórias para convalidar os atos 
de criação, fusão, incorporação e desmem-
bramento de Municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Cons-
titucional:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 96:

“Art. 96. Ficam convalidados os atos de 
criação, fusão, incorporação e desmembra-
mento de Municípios, cuja lei tenha sido publi-
cada até 31 de dezembro de 2006, atendidos 
os requisitos estabelecidos na legislação do 
respectivo Estado-Membro à época da sua 
criação”

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PSC.
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, obviamente, 
orienta o voto “sim”. Por equívoco deste Parlamentar, 
acabei orientando “não”. Portanto, quero retificar o voto 
para “sim”. Defendemos o voto “sim” na primeira vota-
ção, defendo o voto “sim” nesta segunda votação. 

Portanto, retifico o voto que consta no painel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois, 

não.
PR.
A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, a Câ-
mara dos Deputados dá uma demonstração a todos os 
brasileiros da força do povo brasileiro, ao transformar 
a realidade do interior do Brasil. 

Uma terra inóspita, como o Distrito de Mimoso 
do Oeste, na Bahia, foi transformada no município que 
mais cresce, economicamente, no País, pela força e 
pela coragem do povo que acreditou naquela terra. 

O povo de Mimoso do Oeste estava preocupado 
com a possibilidade de ver o seu município voltar a se 
transformar em distrito.

O Município de Luís Eduardo Magalhães, no 
Estado da Bahia, com certeza, hoje ligado aqui na 
responsabilidade dos Deputados, agradece de cora-
ção, em nome da sua Deputada aqui representada, 
a aprovação dessa PEC. Aliás, está presente aqui o 
Prefeito do Município, Oziel Oliveira, para comemorar 
conosco esta votação. 
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O PR diz “sim” a essa realidade, à realidade dos 
que querem um país diferente. Acreditamos que a 
Câmara continuará a lutar por novas emancipações. 
É emancipando os distritos que o Brasil se constituirá 
num país cada vez mais forte. 

O PR diz “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

orientar, PP.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista orien-
ta seus Deputados a que votem “sim”. 

Quero destacar, também, o grande trabalho feito 
pelos Deputados que compuseram a Comissão Espe-
cial – Deputados Manoel Junior, Afonso Hamm, Eliene 
Lima -, assim como o empenho dos Prefeitos de 27 
municípios do Rio Grande do Sul e dos Prefeitos de 
15 municípios do Mato Grosso, para a manutenção 
dos seus municípios. 

A Comissão e os Deputados estão de parabéns 
por votar, de maneira ágil, esta PEC, que vai ser muito 
importante para a manutenção desses municípios.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim” e saúda todos os municípios que serão salvos 
com esta providência da Câmara dos Deputados.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós votamos “sim”, mas gostaria de parabenizar, pelo 
excepcional trabalho, o Relator desta matéria, Depu-
tado Manoel Junior, que soube ouvir a todos. Aliás, 
uma das grandes características de um bom político 
é saber ouvir e interpretar o legítimo sentimento deste 
Plenário, que representa o povo brasileiro. 

Hoje, o Congresso Nacional, através da Câma-
ra dos Deputados, dá uma grande demonstração de 
encontro com a vontade popular, de encontro com a 
vontade de municípios. 

Não podemos deixar de parabenizar aqui o povo 
da Paraíba pelo excelente representante que enviou 
à Câmara dos Deputados, o Deputado Manoel Junior, 
que revelou, com esse seu relatório, todo o seu talen-
to, toda a sua competência e todo o seu compromisso 
com o Brasil. 

O SR. CHICO ALENCAR – Orientação do PSOL, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Juiz De 
Sanctis foi muito criticado quando, certa feita, disse 
numa palestra lá no Rio e Janeiro que a Constituição 
não era imutável e que era interpretada em muitos 
aspectos. Talvez a única cláusula pétrea da Constitui-

ção – pétrea e pouco praticada – seja aquela que diz 
que todo poder emana do povo. Neste caso aqui, nós 
estamos fazendo uma mudança de emergência no 
texto constitucional. A verdade é que as populações 
desses 57 municípios, e eu conheço bem a de Mes-
quita, vocalizada, na sua opinião pelo Prefeito Artur 
Messias e pelo Vereador Taffarel, que estiveram aqui, 
deseja continuar como município, com sustentabilida-
de e democracia.

Portanto, reiteramos o nosso voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

PMDB.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB é a favor dessa PEC. São 57 mu-
nicípios, quase meio milhão de habitantes que estão 
aflitos até esta hora, aguardando decisão soberana e 
profundamente consciente desta Casa.

Parabenizo o Relator, todos os partidos e sobre-
tudo os municípios brasileiros.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PT.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”. 
Quero deixar claro para aqueles que estão nos as-
sistindo que estamos convalidando a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios cuja 
lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. 
Não estamos aqui abrindo a possibilidade da multipli-
cação indefinida de municípios. Estamos respeitando 
os municípios que, até dezembro de 2006, foram cria-
dos, estão funcionando na sua plenitude, elegeram os 
Vereadores e Prefeitos no pleito de outubro deste ano. 
A Câmara está respondendo ao pleito desses municí-
pios, fazendo justiça a eles. 

Eu mesmo estive em uma grande plenária no 
Município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Esse Mu-
nicípio possui 180 mil habitantes, está na sua terceira 
administração. Estamos aqui fazendo justiça ao Muni-
cípio de Mesquita, no Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, PHS.

O SR. MIGUEL MARTINI (PHS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já votamos no 
primeiro turno e agora no segundo turno votamos pela 
aprovação dessa PEC. Em Minas Gerais eram 726 e 
agora são 853 municípios. Para a grande maioria desses 
municípios, houve benefício. Quando esta Casa traz para 
si a competência de legislar sobre essa matéria é para 
aprofundar mais a real necessidade desse desmem-
bramento. Em muitos casos, como o desses municípios 
que estão sendo agora legalizados definitivamente, há 
profundos benefícios para os seus munícipes.
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Portanto, o PHS considera boa essa emenda e 
por isso vota, também, no segundo turno, “sim”.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Go-

verno.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, um registro que já foi feito, mas é importan-
te que, pela Liderança do Governo, reiteremos o bom 
trabalho feito pela Comissão Especial, muito particu-
larmente pelo Relator, Deputado Manoel Junior, que 
se conduziu com equilíbrio, com diálogo permanente. 
S.Exa. percorreu alguns Estados, compreendeu e fez 
compreender o mérito de legitimação de algo que já 
existia. Não há nada que esta PEC esteja fazendo se 
não legitimar aquilo que o voto popular inclusive já 
constituiu: Prefeitos e Vereadores nessas cidades.

No Rio Grande do Sul, Deputado Afonso Hamm, 
que conosco compartilhou da Vice-Presidência desta 
Comissão, nós temos municípios muito importantes 
que agora estão sendo respeitados e legitimados le-
galmente.

De forma que nós orientamos o voto “sim”. Esta 
Casa está fazendo justiça aos municipalistas.

Queremos, para efeito de justiça, saudar o traba-
lho que a Federação das Associações de Municípios 
do Rio Grande do Sul – FAMURS fez e a Confederação 
Nacional dos Municípios, atentas na defesa do munici-
palismo. Cumprimento V.Exa. também, Sr. Presidente, 
que soube acordar os ânimos para que pudéssemos 
ter êxito na noite de hoje.

Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quem 
não votou na anterior vota nesta e resolvemos a pa-
rada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
Líder, concedo a palavra ao Deputado Waldir Neves, 
pela Minoria. (Pausa.)

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero primei-
ramente saudar todos porque, com um gesto de gran-
deza e esforço, conseguimos chegar ao entendimento 
para votar a PEC dos Municípios, que vem corrigir uma 
vacância que existia e que poderia criar problemas 
profundos a diversos municípios já organizados e que 
corriam o risco de voltar a ser distritos.

Hoje demos um grande passo, e os municípios 
que estavam nessa situação agora podem se sentir 
seguros.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar, 
neste momento, fato fundamental para a história des-
te País e deste Parlamento. Refiro-me à vitória que 
conseguimos, ao negociar com a base aliada. Houve 
esforços de vários segmentos, e do próprio Governo. 
Temos de reconhecer isso. 

Os partidos de Oposição perceberam com muito 
clareza a real situação que o País atravessa e também 
os estragos que uma reforma tributária votada açoda-
damente, neste momento de incertezas com relação 
à economia e a esta crise que ainda ronda o País e o 
mundo, poderia trazer a todo o povo brasileiro. Vários 
Estados ficariam em situação bastante difícil, como 
Mato Grosso do Sul, por exemplo, que ficaria ingo-
vernável.

Esta Casa, com o firme papel da Oposição, con-
seguiu adiar a votação da reforma tributária para março 
do próximo ano. Tenho certeza de que vai haver tempo 
suficiente para que possamos aprofundar a discussão e 
aprimorar a reforma tributária, que precisa ser feita.

Gostaríamos que esta reforma tributária contem-
plasse também a redução da carga tributária sobre o 
cidadão comum, o trabalhador, que realmente clama 
por isso. Somos o segundo país do mundo no ranking 
dos tributos e não conseguimos oferecer um serviço 
público de primeira qualidade como outros países 
desenvolvidos. Sabemos que há problemas sérios 
na Saúde a serem ainda resolvidos, assim como em 
outros setores importantes, como Educação, na área 
social, enfim.

Portanto, vejo com muita alegria e satisfação todo 
o esforço feito pelos partidos da Oposição e também 
por algumas pessoas ligadas ao Governo, que tiveram 
sensibilidade e compreenderam que não adianta uma 
matéria desta importância ser votada à força, porque 
isso traria conseqüências graves para o País e para a 
economia brasileira. Assim, quero aqui registrar que 
essa foi uma grande vitória deste Parlamento, que 
conseguiu realmente adiar essa votação.

A meu ver, se fosse votada e viesse a ser apro-
vada, esta reforma tributária traria o caos, problemas 
muito graves, como, por exemplo, a redução da contri-
buição dos banqueiros, setor que mais ganha dinheiro 
neste País e que tem de pagar mais e não ter reduzida 
a sua contribuição. Traria problemas gravíssimos para 
a Previdência, aumentando ainda mais o seu rombo. A 
Previdência precisa ser reformulada, modernizada. 

Acho que pontos como esses são fundamentais 
e precisam ser mais bem avaliados e discutidos. Por 
exemplo: o Estado de Mato Grosso do Sul, que é emi-
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nentemente produtor, seria profundamente penalizado. 
Isso é injusto. Não é possível que um Estado produtor 
tenha na sua base fundamental o tributo reduzido em 
um percentual que tornaria inviável administrar seus 
problemas. Ele ficaria literalmente quebrado.

Outros Estados maiores também teriam proble-
mas sérios nas suas finanças.

Acho que vamos ter tempo suficiente para poder, 
com equilíbrio, com responsabilidade, com maturidade, 
sem paixões, sobretudo pensando no Brasil, construir 
uma reforma tributária ampla e que realmente venha 
a contemplar todos os setores brasileiros, e não uma 
reforma tributária que venha a penalizar uns, sobretu-
do os mais fracos, beneficiando ainda mais a União, 
o Governo Federal. 

Na verdade, desde 1988 o Governo começou a 
repassar responsabilidades para os Municípios, mas 
não repassou recursos financeiros. Então, hoje os Mu-
nicípios e os Estados têm muito mais atribuições do 
que aquelas consignadas na Carta de 1988. No en-
tanto, os recursos financeiros diminuíram. 

Portanto, é necessário fazer uma reforma tributá-
ria, sim, é imprescindível, mas uma reforma tributária 
que observe esses pontos e sobretudo tenha como 
fundamento maior reduzir a carga tributária do cida-
dão brasileiro. 

Não poderia, Sr. Presidente, deixar de registrar 
neste momento esse avanço, essa conquista, sobretu-
do dos partidos de Oposição, que, unidos e convictos, 
acabaram convencendo os demais de que é necessá-
rio avaliarmos melhor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

Líder, concedo a palavra ao Deputado Hugo Leal. (Pau-
sa.) S.Exa. abre mão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
Líder, concedo a palavra ao Deputado Maurício Ran-
ds, pelo PT. 

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Par-
lamentares, em primeiro lugar, quero cumprimentar 
todas as bancadas pelo acordo, o que vai diminuir o 
retardamento da votação da reforma tributária, decor-
rido da obstrução. 

Achávamos que a reforma tributária poderia ser 
votada ainda este ano, com acordo. Estávamos aber-
tos para incorporar sugestões da Oposição, a fim de 
antecipar os efeitos da redução da carga tributária, 
da desoneração da folha de pagamentos, que serão 
benéficos para o povo brasileiro. A bancada do PT, 
portanto, contribuiu, estava pronta para antecipar tais 
efeitos para a sociedade brasileira. Infelizmente, hou-

ve obstrução, e é muito fácil obstruir uma proposta de 
emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. 

Para que esse retardamento não fosse ainda 
maior, foi feito o acordo. Todas as bancadas, hoje, 
estão de parabéns, porque a Oposição sobretudo 
assumiu o compromisso de que a reforma tributária 
será votada, sem obstrução, na primeira quinzena 
de março.

Então, é importante que o Brasil tome conheci-
mento desse compromisso, porque o País tem pressa 
de implantar um novo sistema tributário.

Sr. Presidente, quero relatar que hoje foi reali-
zada a 5º Marcha Nacional da Classe Trabalhadora. 
Trabalhadores filiados às 6 Centrais Sindicais bra-
sileiras estiveram na Câmara dos Deputados e na 
Esplanada dos Ministérios. Eles foram recebidos por 
representantes do Governo Lula, que, aliás, tem-se 
caracterizado como um governo que dialoga com 
os trabalhadores. Este é o Governo que, em toda 
a história, mais incorporou reivindicações dos tra-
balhadores na formulação e na execução das suas 
políticas públicas.

Então, vai continuar havendo esse bom diálogo 
entre o Governo do PT e dos aliados e as centrais 
de trabalhadores, o movimento sindical brasileiro. É 
preciso cada vez mais fazer avançar a pauta dos tra-
balhadores. 

A Câmara dos Deputados recebe diariamente a 
visita de lobistas dos mais diversos setores da socie-
dade brasileira. E é preciso que ela esteja de ouvidos 
abertos, Deputada Janete Pietá, às reivindicações dos 
trabalhadores, daqueles que constróem, com o suor 
do seu rosto, as riquezas nacionais. Mas nem sempre 
a pauta da Câmara dos Deputados reflete essas rei-
vindicações.

Pois é o Partido dos Trabalhadores que quer, em 
primeiro lugar, manifestar a sua solidariedade com a 
marcha dos trabalhadores e, em segundo lugar, refor-
çar o compromisso do PT com o movimento sindical 
brasileiro na sua luta por justiça social, por um mode-
lo de desenvolvimento que cada vez mais inclua os 
trabalhadores.

Portanto, quero ratificar a pauta dos trabalhadores 
brasileiros, que tem o pleno endosso do seu partido, o 
Partido dos Trabalhadores, o partido que nasceu das 
lutas de todos os excluídos no Brasil, de todos aque-
les que têm sede de justiça, de todos aqueles que não 
aceitam que os trabalhadores manuais, que as mulhe-
res, os negros, os índios, os portadores de deficiência 
– e hoje comemoramos a semana de homenagem aos 
portadores de deficiência...

Presidente Arlindo Chinaglia, a pauta da Câmara 
dos Deputados precisa de cada vez mais incorporar as 
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reivindicações daqueles que estão no andar de baixo 
da sociedade brasileira, porque os poderosos, os que 
têm acesso aos canais, estão sempre aqui nos corre-
dores, ajudando a influir na pauta. 

O Partido dos Trabalhadores quer que, neste mo-
mento, quando os trabalhadores fazem a Marcha, com 
mais de 35 mil trabalhadores e trabalhadoras vindo a 
Brasília, representando milhões de outros trabalhado-
res que precisam ter voz aqui na Câmara dos Deputa-
dos... Essa é a missão do Partido dos Trabalhadores 
e dos partidos aliados que têm identificação com as 
lutas dos trabalhadores brasileiros. 

Vou lembrar parte da pauta dos trabalhadores que 
vieram a Brasília: redução da jornada de trabalho.

Quero homenagear o Presidente Arlindo China-
glia, que recebeu, junto com o Deputado Vicentinho 
e a Deputada Jô Moraes, as 6 Centrais Sindicais de 
trabalhadores, que reivindicaram a inclusão do projeto 
da redução da jornada de trabalho, e teve a acolhida do 
Presidente para trazer ao plenário o requerimento que 
já está na Mesa, em regime de urgência para o projeto 
de lei de autoria do Deputado Vicentinho, ao qual estão 
apensadas 40 outras proposições, para que a pauta 
da Câmara dos Deputados inclua a reivindicação da-
queles que nem sempre são ouvidos nas instituições 
e aqui no Congresso Nacional. 

Essa pauta vai mais além: a Convenção 151, que 
hoje foi aprovada na Comissão de Trabalho, que garan-
te a convenção coletiva obrigatória no serviço público 
para União, Estados e Municípios; a Convenção 158, 
que acaba com a falta de democracia nas relações de 
trabalho, protegendo aqueles que trabalham contra 
a despedida arbitrária, aquela que é discriminatória, 
aquela que é imotivada. 

Além disso, há temas como o fim do fator previ-
denciário, que sobretudo com o aumento da longevi-
dade causa drásticas perdas àqueles que trabalharam 
toda a sua vida, na hora da fixação de seus proventos 
de aposentadoria; temas como a reforma agrária; o 
combate a toda forma de discriminação; a continuida-
de de um modelo que foi inaugurado pelo Governo do 
PT e dos aliados, com o Presidente Lula, um modelo 
de desenvolvimento que cada vez mais aponte para o 
crescimento com distribuição de riquezas, que aponte 
para o desenvolvimento com inclusão social.

E, neste momento, já fica uma reflexão para o 
Congresso Nacional: está na hora de pedirmos uma 
inflexão na política de juros. É possível, sim, com esta 
crise, até para ativar a economia brasileira, conside-
rar a necessidade da redução da taxa de juros para 
garantir a atividade econômica, ao lado das medidas 
que têm sido tomadas pelo Presidente Lula. 

Finalizo, portanto, Sr. Presidente, dizendo que esta 
pauta dos trabalhadores é também a pauta do PT e a 
de seus aliados, que querem trazer para o Congresso 
Nacional as reivindicações daqueles que trabalham e 
que precisam ser ouvidos. A nossa pauta não pode ser 
fixada apenas pelos que têm mais poder. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, quem votou nesta resolveu a anterior?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
solvido.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar 
este momento para fazer um registro, em nome do Par-
tido Progressista, com a autorização do Líder.

Nós debatemos muito e conseguimos, na noi-
te de hoje, uma grande vitória: a do reconhecimento 
de 62 municípios que já foram constituídos e tiveram 
suas eleições. 

A PEC nº 495, que acabamos de votar em 2 
turnos, resgata a condição de município, valoriza a 
cidadania e reconhece esses municípios em todo o 
Brasil. São 10 Unidades da Federação, 10 Estados, 
portanto. E, no meu Estado, o Rio Grande do Sul, são 
29 municípios.

Fizemos, junto com o nosso Relator, Deputado 
Manoel Junior, a nossa Comissão Especial. 

Quero neste momento cumprimentar a nossa 
Confederação Nacional de Municípios, que nos ajudou 
a elaborar, inclusive, esta emenda de minha autoria, 
que resgata os 29 Municípios do Rio Grande do Sul. 

Gostaria de agradecer ao Líder José Aníbal por 
nos ceder este tempo.

Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, cumprimento 
V.Exa. porque a sua condição de Presidente definiu 
essa Comissão Especial, com 17 Parlamentares, e 
finalizamos votando. Agora, só nos resta aguardar a 
votação no Senado.

É um dia a comemorar, em favor de todos os mu-
nicípios, por terem sido consolidados aqui.

Parabenizo todos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra, na condição de Líder do PSDB, ao 
Deputado José Aníbal.

O Líder ACM Neto abriu mão da palavra, e o Lí-
der Hugo Leal também.
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O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo a 
atenção de V.Exa. e das Sras. e dos Srs. Deputados 
para um projeto que recebeu há pouco a assinatura de 
todas as Lideranças desta Casa para que seja apre-
ciado amanhã. 

Esse projeto, do Código de Processo Penal, co-
nhecido como Videoconferência, que prevê a possibi-
lidade de realização de interrogatórios e outros atos 
processuais por sistema de videoconferência, dará 
muito mais agilidade a procedimentos, proporciona-
rá economia em escala e assegurará plenamente o 
direito de defesa dos acusados, que já não terão de 
ser deslocados, levados para os Fóruns, mas pode-
rão ser interrogados através de procedimento de vi-
deoconferência.

Esse é um projeto do maior interesse para todos 
os Estados do Brasil e, certamente com o apoiamento 
de todos os Líderes, tem todas as condições de ser 
apreciado no dia de amanhã. 

Começo por onde terminou o Deputado Maurício 
Rands, com relação à preocupação tão fundada que 
S.Exa. tem acerca da taxa de juros.

Sr. Presidente, há tempos insistimos na neces-
sidade de uma política de juros mais compatível com 
a realidade de nosso País, principalmente uma po-
lítica de juros mais compatível com a realidade da 
crise econômica pelo mundo afora, em que todos os 
Bancos Centrais... E não acredito conhecer, ou ser de 
nosso conhecimento, qualquer política de incremento 
na taxa de juros neste momento. O Governo brasileiro 
certamente agiria com muito bom senso e com muita 
sensibilidade para os desafios da hora se começasse 
a praticar uma política de redução dessa astronômica 
taxa de juros que prevalece em nosso País. 

O registro principal, Sr. Presidente, é com rela-
ção ao adiamento da reforma tributária, ou de trazer a 
reforma tributária para o plenário da Câmara. 

Ficou evidente – e podemos trabalhar isso, in-
clusive, com os partidos que fazem parte da base de 
sustentação do Governo, com a sociedade, com a 
manifestação de empresários de diferentes setores, 
interessados e desejosos de que se realize a reforma 
tributária no Brasil – que o atual parecer não é um 
texto bem adequado a ser trazido à consideração do 
Plenário da Câmara. O texto tem muitas insuficiências. 
Ele pode ser melhorado, ele pode responder melhor a 
conceitos como o da simplificação tributária, a conceitos 
relativos a desonerações que favoreçam o emprego, 
o crescimento da economia, sobretudo no momento 
em que vivemos. E pode ser melhorado pelo esforço 
conjunto, comum, da Oposição, do Governo, dos Go-
vernos Estaduais e Municipais, das forças econômicas 

do País e de vários movimentos que se interessam e 
trabalham com esse desafio da reforma tributária há 
muito tempo no Brasil.

Essa não é uma vitória de ninguém, especial-
mente, mas certamente é uma vitória de quem quer 
um sistema tributário que nos dê mais satisfação no 
sentido da justiça fiscal, da desoneração, da simplifi-
cação, do estímulo à produção.

Temos a responsabilidade agora de constituir um 
bom grupo de trabalho ao longo dos meses de janeiro 
e fevereiro, para que em março possamos trazer aqui, 
até com o concurso também dos Srs. Senadores, um 
projeto de emenda substitutiva global ao parecer que 
foi aprovado na Comissão. Temos condições de traba-
lhar sobre textos que já foram apresentados no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados e que certamente 
responderão melhor a esse grande desafio.

Portanto, o registro é o de que a reforma tributária 
no Brasil, a boa reforma tributária que todos queremos, 
dê um passo importante na medida em que conse-
guirmos levar a sua discussão até março do ano que 
vem, para, aí sim, trazê-la ao plenário, respondendo 
mais às expectativas que a sociedade tem quanto a 
uma reforma tributária que realmente nos faça dar um 
passo adiante, que simplifique, que desonere, que es-
timule a produção.

Acho que a Casa inteira e o trabalho do Presiden-
te, que certamente foi um trabalho relevante, deram um 
passo adiante, com sucesso nesse adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
sultado de votação: 

VOTARAM:
SIM: 391 
ABSTENÇÃO: 1 
TOTAL: 392

APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 495, DE 
2006.

FICA DISPENSADA A REDAÇÃO FINAL DA MA-
TÉRIA, NOS TERMOS DO INCISO I DO § 2º DO ART. 
195 DO REGIMENTO INTERNO.

A MATÉRIA RETORNA AO SENADO FEDE-
RAL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 495/2006 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 03-12-2008 21:00
Encerramento da votação: 03-12-2008 21:32
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
Líder, concedo a palavra ao Deputado Fernando Co-
ruja.

É o último orador inscrito. E vou encerrar a ses-
são em seguida.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas salientar que, por acordo, tomamos hoje a 
decisão de levar a reforma tributária para o ano que 
vem. Foi uma decisão de bom senso desta Casa, exa-

tamente porque o texto apresentado não atende as 
necessidades do País.

Temos de trabalhar para que o pacto federativo – 
e a própria palavra já diz tratar-se de um pacto – seja 
alterado. E a reforma tributária altera isso de forma 
mais consensual.

O relatório do Deputado Sandro Mabel tem inú-
meros problemas em relação a aposentados e trabalha-
dores. Ele não desonera adequadamente a produção, 
não simplifica como tem de simplificar.

Nós queremos, e assim foi acordado, que a ma-
téria fique para março. O PPS, que quer uma boa re-
forma tributária, está satisfeito com esse resultado. 
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Vamos trabalhar em dezembro, janeiro e fevereiro para 
conseguir um texto que esteja em sintonia com a so-
ciedade e que seja o melhor para o País.

Obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem-
brando que amanhã, quinta-feira, dia 4, às 11h, have-
rá sessão solene do Congresso Nacional, no plenário 
do Senado Federal, destinada a comemorar o Dia 
Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, e, 
às 16h, sessão do Congresso Nacional, também no 
plenário do Senado Federal, destinada à apreciação 
de projetos de lei.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – DEI-
XAM DE COMPARECER À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Lucenira Pimentel PR 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Total de AMAZONAS 1

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 5

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Leo Alcântara PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de PIAUÍ 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Jungmann PPS 
Total de PERNAMBUCO 3

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Total de BAHIA 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil PRTB 
Mário de Oliveira PSC 
Total de MINAS GERAIS 5

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Neucimar Fraga PR 
Total de ESPÍRITO SANTO 3

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Pinotti DEM 
Frank Aguiar PTB 
Jilmar Tatto PT 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPrb
Silvio Torres PSDB 
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Vadão Gomes PP 
Total de SÃO PAULO 10

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Sandro Mabel PR 
Total de GOIÁS 1
MATO GROSSO DO SUL
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de PARANÁ 2

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPrb
Gervásio Silva PSDB 
Total de SANTA CATARINA 2

RIO GRANDE DO SUL

Luciana Genro PSOL 
Onyx Lorenzoni DEM 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 4, 
às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, sessão ordinária 
da Câmara dos Deputados ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 511-B, DE 2006 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 511-B, de 2006, que altera o art. 62 
da Constituição Federal para disciplinar a 
edição de medidas provisórias; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 560/02, 35/03, 155/03, 158/03, 213/03, 

219/03, 261/04, 264/04, 305/04, 322/04, 
323/04, 328/04, 331/04, 336/04, 368/05, 
371/05, 384/05, 400/05, 420/05, 431/05, 
477/05, 491/05, 514/06, 518/06, 532/06, 54/07, 
111/07, 118/07, 156/07, apensadas (Relator: 
Dep. José Eduardo Cardozo); e da Comissão 
Especial, pela admissibilidade das emendas 
nºs 1 a 30 e, no mérito, pela aprovação da 
desta, e das de nºs 560/02, 35/03, 155/03, 
158/03, 213/03, 219/03, 261/04, 264/04, 
305/04, 322/04, 323/04, 328/04, 331/04, 
336/04, 368/05, 371/05, 384/05, 400/05, 
420/05, 431/05, 477/05, 491/05, 514/06, 
518/06, 532/06, 54/07, 111/07, 118/07, 156/07 
e 234/08, apensadas, e das emendas de nºs 
1 a 30, com substitutivo (Relator: Dep. Leo-
nardo Picciani).

Tendo apensadas as PECs nºs 560/02, 
35/03, 155/03, 158/03, 213/03, 219/03, 261/04, 
264/04, 305/04, 322/04, 323/04, 328/04, 
331/04, 336/04, 368/05, 371/05, 384/05, 
400/05, 420/05, 431/05, 477/05, 491/05, 
514/06, 518/06, 532/06, 54/07, 111/07, 118/07, 
156/07, 217/08 e 234/08.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 700/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Televisão Cabo Branco 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no município de João Pessoa, Estado da 
Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008
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Nº 756/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio São Brás do Suaçuí FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de São Brás do Suaçuí, Es-
tado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 776/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Capivari do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 779/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio FM Morena Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Guiratinga, Estado do 
Mato Grosso
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 780/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à E. F. Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Juscimeira, Estado de 
Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 835/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Grupo Frajola de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Capim Grosso, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 847/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária, Cultural e Recrea-
tiva de Lafayete a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lafaiete Coutinho, Esta-
do da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 850/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-

toriza a Associação Beneficente, Educacional, Cultural 
Recreativa e de Radiodifusão Jjiré – Ajjé a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Elísio Medrado, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 869/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à AMG Publicidade e Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Porto Alegre do 
Norte, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 880/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao SCPB – Sistema de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Santiago, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 885/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Sorriso, Estado de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 892/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga autorização à Associação Cultural Serra, deno-
minada “ACS” para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Tangará da Serra, Estado 
de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 903/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Não Me Toque a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Não Me Toque, Estado 
do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 906/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural São Francisco de Assis 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 908/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga autorização à ACRABOR – Associação Cultural 
Rádio Comunitária de Bom Retiro do Sul para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município Bom 
Retiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 911/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Organização Não-Governamental de Olho 
em São Sebastião a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Sebastião, Estado 
de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 939/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à MAR E CÉU COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Cachoeira 
Dourada, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 956/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão ao Grupo Comunicação do Vale 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Juara, Estado 
do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 957/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Vera Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de São José dos Quatro Marcos, Estado 
do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 958/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à BARRINHA COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Barrinha, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 959/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Integrado de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada, no Município de Comodoro, Es-
tado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 963/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à 102,3 FM Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Santo Antônio do Desco-
berto, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 964/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Arco-Íris FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Santa Vitória do Palmar, 
Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 965/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema de Comunicação Martins 
& Cecchini Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Sa-
les Oliveira, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 966/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Continental Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Carlinda, Estado 
do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 968/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à 102,3 FM Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Bela Vista de Goiás, 
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 970/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Natureza Comunicações Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Chapada dos Guimarães, 
Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 971/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Sistema Gois de Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008
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Nº 972/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão ao Sistema Integrado de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média no Município de Paranatinga, Estado 
de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 976/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão ao Sistema Plug de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no Município de Bom Retiro do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 978/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Fundação Dom José Heleno para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Governador Valadares, Estado de 
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 987/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio RMS Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Coronel Macedo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 993/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Ilhabela a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ilhabela, Es-
tado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 994/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Primo Fernandes a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Major Sales, Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 995/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
autorização à Associação de Desenvolvimento Social 
e Comunicação Popular de Senador Sá para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Senador Sá, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1001/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural, Esportiva e Protetora do 
Meio Ambiente de Ladainha a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ladainha, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1004/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação Popular Novos 
Tempos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Carangola, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1015/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação da Rádio Livre e Comunitária 
de Rio Branco FM – ARLIRB a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Rio Branco, 
Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1019/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Amigos de Piran-
guçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Piranguçu, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1021/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Movimento Rádio Comunitá-
ria do CPA IV e Região Independente FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

PROJETO DE LEI

Nº 4400/1998 (Vic Pires Franco) – Dispõe sobre proi-
bição da fabricação e comercialização, em todo o terri-
tório nacional, de embalagem para tintas em recipiente 
fechado provido de dispositivo capaz de emitir spray.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 2186/1999 (Luiz Bittencourt) – Institui o Dia Na-
cional do Cerrado.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008
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Nº 2292/2000 (Senado Federal – Sebastião Rocha) 
– Altera a denominação do Aeroporto Internacional 
de Macapá.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 2301/2000 (Lincoln Portela) – Determina a obriga-
toriedade da execução semanal do Hino Nacional nos 
estabelecimentos de ensino primário e médio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 2673/2000 (Senado Federal – Sebastião Rocha) 
– Altera a descrição da BR-116, constante da relação 
descritiva das rodovias do Plano Nacional de Viação, 
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 3687/2000 (Senado Federal – Romero Juca) – 
Denomina “Rodovia Sylvio Lofêgo Botelho” trecho da 
BR-401, no Estado de Roraima. E seus apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 3996/2000 (Senado Federal – Luzia Toledo) – Dis-
põe sobre a existência de acomodações separadas 
para fumantes e não-fumantes em estabelecimentos 
hoteleiros. E seus apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 5455/2001 (Senado Federal – ROMERO JUCA) – 
Denomina “Palácio Dra. Luiza Galindo Malaquias”, o 
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Roraima.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 6167/2002 (Senado Federal – LUIZ PONTES) – 
Autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cajucultura 
– Funcaju, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 7162/2002 (Vanessa Grazziotin) – Dispõe sobre 
a denominação do novo Prédio da Administração da 
Faculdade de Direito, no Campus da Universidade Fe-
deral do Amazonas, na cidade de Manaus.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 7238/2002 (Poder Executivo) – Designa como “Dia 
da Inovação”, o dia 19 de outubro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 4437/2004 (Senado Federal – Serys Slhessarenko) 
– Dispõe sobre a criação do “Dia Nacional de Zumbi e 
da Consciência Negra”. E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 6630/2006 (Maurício Rands) – Proíbe que uma 
mesma pessoa ocupe duas vagas simultaneamente 
em instituições públicas de ensino superior.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 547/2007 (Lobbe Neto) – Dá nova redação ao in-
ciso II do art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 2125/2007 (Felipe Bornier) – Obriga o fornecedor 
de produto cultural pela internet a tornar disponível a 
venda de meia-entrada por esse veículo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-2008

Nº 2217/2007 (Rodovalho) – Dispõe sobre a música 
e os eventos gospel.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 2865/2008 (Filipe Pereira) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de manutenção de exemplares da Bíblia 
Sagrada nos acervos das bibliotecas públicas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 3428/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e à Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3490/2004 (Carlos Nader) – Obriga a permanência de 
auxiliares de enfermagem em shopping centers para agilizar 
o atendimento de emergências. E seus apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 744/2007 (Carlos Bezerra) – Determina o uso 
obrigatório do colete salva-vidas pelos passageiros de 
embarcação que realiza navegação interior.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 2405/2007 (Uldurico Pinto) – Estabelece a obriga-
toriedade de as agências financeiras oficiais de fomento 
aplicarem, no mínimo, o valor percentual correspondente 
a população, mais 10% (dez por cento) de suas dispo-
nibilidades financeiras nas regiões mais pobres.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-2008
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Nº 3651/2008 (Luiz Fernando Faria) – Suprime o art. 
45 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
“estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

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 3687/2000 (Senado Federal – Romero Jucá) – 
Denomina “Rodovia Sylvio Lofêgo Botelho” trecho da 
BR-401, no Estado de Roraima.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3687/2000, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 4502/2001, apen-
sado.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 5564/2001 (Senado Federal – Lucio Alcantara) – 
Denomina “Governador Mário Covas” o Complexo In-
dustrial – Portuário do Pecém, no Estado do Ceará.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 5564/2001, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 5295/2001, apen-
sado.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1825/1991 (Senado Federal – Francisco Rollem-
berg) – Altera dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. E seus apen-
sados.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1388/1995 (Júlio Redecker) – Cria o Programa 
de Segurança Veicular – PROSEGVE, e dá outras 
providências
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1933/1999 (Luiz Bittencourt) – Dispõe sobre a 
autenticação mecânica de documentos por institui-
ção bancária.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-2008

Nº 3391/2004 (Fernando Ferro) – Altera dispositivo 
da Lei nº 8.899, de 1994, para determinar que o bene-
fício do passe livre concedido às pessoas portadoras 
de deficiência incida sobre todos os veículos utilizados 
no sistema de transporte coletivo interestadual.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-2008

Nº 3597/2000 (Ronaldo Vasconcellos) – Acrescenta 
o art. 70-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (APEN-
SADO AO PL 1825/1991).
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1114/2003 (Max Rosenmann) – Dispõe sobre a 
distribuição da receita proveniente da cobrança de 
ingressos em Parques Nacionais aos Estados e Mu-
nicípios.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-2008

Nº 6587/2006 (Senado Federal – Leonel Pavan) – 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Uni-
versidade Federal do Oeste Catarinense (Ufoeste). E 
seus apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 7327/2006 (Senado Federal-Cristovam Buar-
que) – Institui o Programa de Incentivo à Conclusão 
da Educação Básica – “Poupança Escola” e dá outras 
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 1171/2007 (Gilmar Machado) – Autoriza a criação 
do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Agri-
cultura Familiar nos Municípios e dá outras providên-
cias, nos termos do art. 187 da Constituição.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-2008
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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 DECRETO LEGISLATIVO

Nº 145/2003 (Daniel Almeida) – Modifica o art. 6º e 
parágrafo único da Lei nº 10.101, de 20 de dezembro 
de 2000, que autoriza o trabalho aos domingos no co-
mércio varejista em geral.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 2674/2007 (Eduardo Sciarra) – Altera o anexo da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre o registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – 
Sinarm, define crimes e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 4236/2008 (Sandes Júnior) – Altera a Lei nº 9.434, 
de 04 de fevereiro de 1997.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 4161/2008 (Paulo Piau) – Dá nova redação ao § 1º 
do art. 70 da 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.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 4194/2008 (Ratinho Junior) – Dispõe sobre a co-
municação de programas desenvolvidos pelos órgãos 
federais com destinação aos Municípios e Estados e 
ao Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

Nº 4301/2008 (Rebecca Garcia) – Autoriza o Poder 
Executivo a instituir uma empresa pública para repre-
sentar a União em acordos e contratos de pesquisa e 
lavra de petróleo e gás natural.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 434/2008 (Humberto Souto) – Altera a Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, permitindo a dedução 

integral dos gastos realizados com dependentes por-
tadores de deficiência.
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-2008
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

Nº 6138/2005 (Alexandre Santos) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Petróleo 
de Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro.
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETOS DE LEI:

Nº 3251/2008 (Aline Corrêa) – Altera o inciso IV do 
art. 252 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir 
a direção de veículos sem a utilização de calçado.
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

Nº 3583/1989 (Paulo Paim) – Dispõe sobre a devo-
lução das parcelas pagas no caso de desistência dos 
consórcios e dá outras providências.

Nº 5229/2001 (Nair Xavier Lobo) – Dispõe sobre a 
restituição, pelas administradoras de consórcio, das 
importâncias pagas por consorciado.

Nº 5248/2001 (José Carlos Coutinho) – Estabelece a 
devolução das parcelas pagas no caso de desistência 
dos Consórcios e dá outras providências.

Nº 606/2003 (Carlos Nader) – Estabelece a devolu-
ção das parcelas pagas no caso de desistência dos 
consórcios e dá outras providências.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

Dia 4, 5ª-feira

15:00 ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
15:25 PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG)

Dia 5, 6ª-feira

10:00 ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
10:25 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP)
10:50 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
11:15 VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ)
11:40 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA)

Dia 8, 2ª-feira

15:00 EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
15:25 LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
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Dia 9, 3ª-feira

15:00 PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)
15:25 LUCIANA GENRO (PSOL – RS)

Dia 10, 4ª-feira

15:00 NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG)
15:25 RENATO AMARY (PSDB – SP)

Dia 11, 5ª-feira

15:00 RICARDO BARROS (PP – PR)
15:25 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)

Dia 12, 6ª-feira

10:00 AROLDE DE OLIVEIRA (DEM – RJ)
10:25 JUVENIL (PRTB – MG)
10:50 ALBERTO FRAGA (DEM – DF)
11:15 MARCELO ORTIZ (PV – SP)
11:40 ZÉ GERALDO (PT – PA)

Dia 15, 2ª-feira

15:00 MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
15:25 BETO FARO (PT – PA)

Dia 16, 3ª-feira

15:00 FRANK AGUIAR (PTB – SP)
15:25 LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)

Dia 17, 4ª-feira

15:00 URZENI ROCHA (PSDB – RR)
15:25 CIRO PEDROSA (PV – MG)

Dia 18, 5ª-feira

15:00 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
15:25 CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB – AL)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 NELSON PROENÇA (PPS – RS)
10:25 CLEBER VERDE (PRB – MA)
10:50 JULIÃO AMIN (PDT – MA)
11:15 PAULO PIAU (PMDB – MG)
11:40 EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 FERNANDO MELO (PT – AC)
15:25 EDUARDO GOMES (PSDB – TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.507/07 – Da Sra. Thelma de 
Oliveira – que “suspende as autorizações para quei-
madas e desmatamentos ou, supressão de vegetação 
na Amazônia Legal”. (Apensado: PL 4179/2008) 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.244/08 – Do Sr. Paulo Teixei-
ra – que “dispõe sobre o licenciamento ambiental de 
usinas alcooleiras”. 
RELATOR: Deputado VITOR PENIDO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,  
INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DA COMISSÃO 
DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DE-
SENVOLVIMENTO REGIONAL, COM A COMISSÃO 
DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
DIA 4-12-2008 
“CONTAMINAÇÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA 
SUCAM PELOS INSETICIDAS DDT E MALATHION”
Requerimento nº 403/2008 dos Deputados Perpétua 
Almeida; Janete Capiberibe; Vanessa Grazziotin; Ze-
quinha Marinho e Marcelo Serafim (CAINDR) e do 
Deputado Eduardo Valverde .
Requerimento nº 102/2008 da Deputada Janete Capi-
beribe (CAINDR e CDHM).
Convidados:
PAULO DE TARSO VANNUCHI – Ministro da Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos;
DEPUTADO WALTER PRADO – Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da Assembléia Legisla-
tiva do Acre;
JOSELIAS RIBEIRO DA SILVA – Coordenador-Geral 
de Recursos Humanos da Fundação Nacional da Saú-
de (FUNASA); 
ALDO MOURA DA SILVA – Representante dos ex-
guardas da Sucam do Acre; e
CEDÍCIO DE VASCONCELOS MONTEIRO – Repre-
sentante do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público (SINTSEP/PA).

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-08 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – Do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.536/06 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “altera as Leis nºs 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 e 9.472, de 16 de julho 1997”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 963/03 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Bonfim, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 965/03 – Do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Mucajaí, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 3.563/08 – Da Sra. Íris de Araú-
jo – que “altera o art. 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, que “dispõe sobre partidos políti-
cos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da 
Constituição Federal””. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 230/04 – Do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “modifica a 
Lista de Serviços Tributáveis pelo Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza – ISS anexa à Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 204/05 – Do Sr. 
Fernando Coruja – que “altera o Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados dispondo sobre o rito de 
tramitação dos tratados e convenções internacionais 
em matéria de direitos humanos”. (Apensados: PRC 
271/2005 e PRC 131/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, e pela rejeição do PRC 271/2005 e do PRC 
131/2008, apensados. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
11/11/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 278/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “altera o parágrafo 5º do art. 121 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – (Código Pe-
nal)”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 306/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“torna homicídio qualificado o crime praticado por gru-
pos de extermínio, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 714/99 – Do Sr. Geddel Vieira 
Lima – que “altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrí-
colas, Industriais e das Casas de Albergado”. (Apen-
sado: PL 2003/1999) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 2003/1999, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição da Emenda da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 20/11/2008. 
(Avulso Nº 1480) 

PROJETO DE LEI Nº 4.123/01 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º e dá 
nova redação ao art. 3º da Lei nº 5.553, de 6 de de-
zembro de 1968”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.577/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “tipifica como crime a violação do sigilo de voto 
de parlamentares, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.061/03 – Do Sr. Gustavo Fruet 
– que “acrescenta inciso VIII ao art. 9º da Lei nº 7.444, 
de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a im-
plantação do processamento eletrônico de dados no 
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado”. (Apen-
sado: PL 1062/2003) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 1062/2003, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “institui a detenção correcional preventiva, como 
medida de natureza sócio-educativa”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.903/06 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “altera o inciso I do § 1º ao art. 148 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Odair Cunha, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.097/06 – Do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “altera a redação do art. 16 do Estatuto do 
Desarmamento, acrescentando os explosivos entre 
os objetos que tipificam as condutas que são veda-
das ao infrator”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Odair Cunha, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.349/06 – Do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “revoga o art. 253, modifica a redação do art. 
251, ambos do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940), modifica o art. 
14 e introduz parágrafo único no mesmo artigo, da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
27/11/2008. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.150/08 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1022/2008) – que “aprova 
o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO DE RA-
DIODIFUSÃO ERMINDO FRANCISCO ROVEDA para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
União da Vitória, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.431/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 1070/2000) – que “estabelece limites para a 
dívida pública mobiliária federal”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – Do Poder Executivo 
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10 
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do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – 
Código de Processo Penal Militar”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.290/06 – Do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 268/2003) – que “altera 
a redação dos arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 237/07 – Do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 218/2006) – que “altera o 
art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
determinando às instituições de ensino obrigatoriedade 
no envio de informações escolares aos pais, conviven-
tes ou não com seus filhos”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – Do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS 356/2004) – que “altera o art. 
1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em 
cuja guarda não estejam os filhos, a executoriedade 
do direito de visita”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 405/07 – Do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 263/2004) – que “acrescenta 
§ 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para dispor sobre a formação do cadastro posi-
tivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 1.098/07 – Do Senado Federal 
– Antonio Carlos Valadares – (PLS 34/2005) – que “al-
tera a Lei nº 10.289, de 20 de setembro de 2001, que 
institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de 
Próstata, a fim de garantir maior efetividade no combate 
à doença”. (Apensado: PL 3236/2004 (Apensados: PL 
5111/2005 e PL 6710/2006)) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda, do 

PL 5111/2005, com emenda, do PL 6710/2006, com 
emenda, e do PL 3236/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.556/07 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 191/2005) – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
considerar como prática abusiva, oferecer à venda ou 
vender produtos ou serviços, mediante a sistemática 
de pagamento a prazo pelo preço à vista e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
11/11/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.321/95 – Do Sr. Remi Trinta – 
que “estabelece normas para o processo de adoção 
e utilização do livro didático nas escolas das redes 
pública e privada, do ensino fundamental e médio em 
todo o país, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
1569/1996, PL 1573/1996 e PL 1699/1996) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, do PL 1569/1996, 
com emendas, do PL 1573/1996, com emendas, e do 
PL 1699/1996, com emendas, apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.387/95 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “cria o Programa de Controle de Segurança Au-
tomotiva – PROCONSEG, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1466/1996) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e das 
Emendas apresentadas na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; e pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 
1466/1996, apensado, com emendas. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
13/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.628/97 – Do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “altera a alínea “j” do inciso III do art. 302 da 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe 
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.829/97 – Do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória no emprego 
do trabalhador cuja companheira estiver grávida”. 
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RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com 
emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.954/97 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “revoga as Leis Delegadas nº 4 e nº 5, ambas 
de 26 de setembro de 1962”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.728/98 – Do Sr. José Machado – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nº 8.245 de 
18 de outubro de 1991”. (Apensados: PL 562/1999, PL 
895/1999, PL 1683/1999, PL 4923/2001, PL 1458/2003, 
PL 2666/2003, PL 3452/2004 e PL 2455/2007) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 562/1999, do PL 1683/1999, do PL 4923/2001 e 
do PL 1458/2003, apensados; pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do PL 895/1999, com emenda, e do PL 
3452/2004 e pela rejeição do PL 2666/2003 e do PL 
2455/2007, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 419/99 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera o § 2º do art. 148 da Lei nº 9.503, 
de 1997, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
697/1999 e PL 1496/1999) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 697/1999, do Substi-
tutivo da Comissão de Viação e Transportes e do PL 
1496/1999, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.073/99 – Do Sr. Marcos de 
Jesus – que “dispõe sobre a reserva de imóveis, cons-
truídos por programas habitacionais, à mulher susten-
táculo de família e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2488/2000) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 2488/2000, apensado, 
com emendas, da Emenda apresentada na Comissão 
de Seguridade Social e Família e da Emenda da Co-
missão de Desenvolvimento Urbano. 

PROJETO DE LEI Nº 2.783/00 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

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 3.799/00 – Do Sr. Darcísio Pe-
rondi – que “acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei 
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os 
planos privados de assistência à saúde e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.884/00 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta inciso VIII ao art. 23 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.322/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “estabelece regras para a entrada em vigor de 
tratados internacionais com cláusulas de reserva, e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 4.686/01 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “torna obrigatória a manutenção de exemplar 
do Código de Defesa do Consumidor nos estabeleci-
mentos comerciais e de prestação de serviços, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 
17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.221/01 – Dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “altera o § 1º do art. 48 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Educação e Cultura, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.404/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “acrescenta o art. 290-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro 
– criando a obrigatoriedade de motivação nas deci-
sões dos julgamentos das autuações e penalidades 
de trânsito”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.560/01 – Da Sra. Nice Lobão 
– que “autoriza o enteado a adotar o nome de família 
do padrasto”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
13/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade 
de uso de redes de proteção”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 05/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.940/01 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre as normas de comerciali-
zação de produtos e serviços ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.043/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “assegura ao recém-nascido o direito 
de realização de exames de identificação de catarata 
congênita e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das Emendas 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.044/02 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “institui o “Dia da Legalidade” no calen-
dário oficial brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.309/02 – Do Sr. Cabo Júlio 
– que “torna obrigatória a inclusão, no programa de 
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estu-
dos sobre o uso de drogas e dependência química”. 
(Apensado: PL 779/2003) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda da Comissão de 
Seguridade Social e Família e do PL 779/2003, apen-
sado, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 163/03 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dá denominação a viadutos da BR-232, 
localizados no perímetro urbano da cidade de Bezer-
ros, no Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 700/03 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instala-
ção de câmeras de filmagem nos shopping centers e 
similares”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e do Substituti-
vo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 714/03 – Do Sr. Rubens Otoni – 
que “regulamenta as transmissões das TVs Câmara 
e Senado, em canal aberto, para todo o Território Na-
cional”. (Apensado: PL 1025/2003) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 1025/2003, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 768/03 – Do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as ope-
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis-
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas 
de distribuição obrigatória”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.103/03 – Do Sr. José Janene 
– que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamen-
ta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre 
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de 
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atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”. 
(Apensado: PL 1362/2003) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela 
aprovação do PL 1362/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.172/03 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre as diretrizes da 
política nacional de formação, certificação e valoriza-
ção do magistério público”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.252/03 – Do Sr. Onyx Lorenzo-
ni – que “institui a obrigatoriedade de exames labora-
toriais para determinação dos níveis de aflatoxina em 
alimentos destinados à merenda escolar”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 – Do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro 
de 1995”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida-
de. 

PROJETO DE LEI Nº 1.304/03 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “dispõe sobre a criação de telefone de três 
dígitos para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares”. 
(Apensado: PL 1870/2003) 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática e do PL 1870/2003, apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “institui o Dia do Plano Nacional 
de Educação”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 – Do Sr. Lobbe Neto – 
que “estabelece critérios para a produção e a comer-
cialização de álcool hidratado pelas unidades produ-
toras, com capacidade de até 5.000 litros / dia, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Minas e Energia, com subemendas, e da Emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação. 

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 1.470/03 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “dispõe sobre aumento de pena para es-
tabelecimento que venderem produtos com prazos de 
validade vencidos”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa deste e do Substitutivo da Co-
missão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – 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 1.831/03 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL 
3230/2004, apensado, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, da Emenda da Co-
missão de Seguridade Social e Família, com subemenda, 
e do PL 2688/2003, com substitutivo, apensado. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos 
currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e 
do ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 4.448/04 – Da Sra. Marinha 
Raupp – que “dá nova redação aos arts. 71, 72 e 124 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir 
a concessão de salário-maternidade à segurada de-
sempregada”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.464/04 – Do Sr. Deley – que 
“estabelece medidas para o controle de avifauna nas 
imediações de aeródromos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Viação e Transportes e da Emenda da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Ro-
berto Magalhães, em 20/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.516/04 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “dispõe sobre a duração da jornada de 
trabalho dos Operadores de Telemarketing”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e João 
Magalhães, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.642/04 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art.1º da Lei nº 8.989, de 1995, com a 
redação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Turismo e Desporto e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com subemenda substitutiva. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 6.071/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos da Emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 589/07 – Do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “obriga o fornecedor a tornar disponível ao 
consumidor um serviço de atendimento automático 
de ligação telefônica que lhe permita determinar a 
cessação da prestação de serviço, sem intervenção 
pessoal”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Defesa do Consumidor; e pela anti-
regimentalidade da Emenda apresentada nesta Co-
missão. 

PROJETO DE LEI Nº 2.139/07 – Do Sr. Marcelo Guima-
rães Filho – que “altera a redação do inciso IV do art. 
649 do Código de Processo Civil, tornando penhorável 
até 1/3 (um terço) dos vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, 
pensões, pecúlios e montepios e demais quantias re-
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cebidas por liberalidade de terceiros”. (Apensado: PL 
2500/2007) 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 2500/2007, apensado, com substitutivo. 
LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: debater o uso das urnas eletrônicas, em razão 
de denúncias da existência de falhas e irregularidades 
nas eleições de outubro de 2008.

Convidados:
Senhor Jorge Stolfi, Professor do Instituto de Compu-
tação da Unicamp; 
Senhor Giuseppe Dutra Janino, Secretário de Tecno-
logia da Informação do TSE e 
Senhor Elmano Amâncio de Sá Alves, Assessor de 
Planejamento da Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 5-12-2008) 

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 1.432/03 – Do Sr. Dr. Rosinha 
– que “altera a legislação sobre o rito sumaríssimo na 
Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 6.021/05 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “acrescenta § 3º ao art. 8º e os §§ 1º, 2º e 
3º ao art. 11 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 

que “disciplina a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente, ao consumi-
dor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico e dá outras providências””. 
(Apensado: PL 6564/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.275/08 – Do Sr. Rodovalho – que 
“altera o inciso I do art. 9º da Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), 
para permitir o estágio a estudantes policiais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.278/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a redação do art. 224 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que institui 
o Código Penal Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.279/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a redação do art. 188 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código 
de Processo Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 

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. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 2.663/00 – Do Senado Federal 
– Luiz Estevão – (PLS 155/1999) – que “altera o art. 4º 
da Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998”. (Apen-
sados: PL 140/1999 (Apensados: PL 141/1999, PL 
142/1999, PL 293/1999, PL 711/1999, PL 797/1999, 
PL 986/1999, PL 2009/1999 e PL 2620/2000), PL 
3164/2004 e PL 6863/2006) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.271/00 – Do Senado Federal – 
Maria do Carmo Alves – (PLS 641/1999) – que “institui 
o Dia Nacional do Inventor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.678/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 1172/2000) – que “institui contribuição de in-
tervenção no domínio econômico, destinada a financiar 
projetos de infra-estrutura”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.121/03 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “regula a veiculação de propaganda em painéis 
eletrônicos”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.660/03 – Do Sr. Sandro Matos 
– que “estabelece critérios para a adoção do Passa-
porte do Idoso”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.483/06 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o fornecimento de alimen-
tação diferenciada para crianças e adolescentes por-
tadores de diabetes nas escolas públicas brasileiras”. 
(Apensados: PL 1673/2007, PL 509/2007 (Apensado: 
PL 1412/2007) e PL 2182/2007) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.164/07 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 152/2006) – que “altera 
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
incluir, no padrão de identidade e qualidade do alimen-
to, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e 
análise, e, nos requisitos de higiene que integram esse 
padrão, os limites residuais toleráveis de anabolizantes 
e outras substâncias consideradas prejudiciais à saú-
de humana, que possam contaminar o alimento ou se 
originar em qualquer fase de seu processamento”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.266/07 – Da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física 
como fator determinante e condicionante da saúde, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.377/07 – Do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “altera a Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006, de forma a incluir entre os requisi-
tos para a participação no concurso de prognósticos 
denominado “timemania’, a participação em campe-
onatos femininos e fixa regras para os concursos de 
prognóstico de objeto desportivo” 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.384/07 – Do Sr. Afonso Hamm 
– que “inclui na relação descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Nacional, integrante do anexo da 
Lei nº 5.917 de 10 de setembro de 1973, que “aprova 
o Plano Nacional de Viação”, a ligação rodoviária en-
tre a BR-293 (município de Santana do Livramento) 
à BR-290 (município de Alegrete) no Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.496/07 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta parágrafo único ao art. 6º da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, “que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias”, para estabelecer que a reparação de danos mo-
rais deve atender cumulativamente à função punitiva e 
à função compensatória da indenização”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.530/07 – Do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “denomina “Rodovia Deputado Ildefonço 
Cordeiro” o trecho da Rodovia BR-364, entre as loca-
lidades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança, 
no Acre”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/08 – Do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 69/2007) – que “institui o “Selo 
Estatuto da Cidade”, com o objetivo de impulsionar a 
implementação das ações e diretrizes contidas na Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
lece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.313/08 – Do Sr. Costa Ferreira 
– que “institui o Dia Nacional da Fé Cristã”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.573/08 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 424/2007) – que “acrescenta pa-
rágrafos ao art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, renumerando o atual pará-
grafo único, para impor ao fornecedor a obrigação de 
advertir o consumidor, de forma clara e destacada, 
do direito de arrependimento previsto no art. 49 e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – 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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.905/08 – Do Sr. Leandro Sam-
paio – que “institui o Dia Nacional de Valorização da 
Família”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – 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. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-08 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 1.998/07 – Do Sr. Zonta – que 
“inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
no traumatismo dentário ocasionado pela prática es-
portiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 262/07 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “altera o caput do art. 43, seus §§ 1º, 
2º e 5º da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor”. (Apensados: PL 496/2007 (Apensa-
dos: PL 776/2007, PL 1108/2007 e PL 3309/2008), PL 
1083/2007, PL 1373/2007 e PL 2168/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 1.361/07 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “”Dispõe sobre a proibição de fiador para 
matrícula e renovação de matrícula em faculdades pri-
vadas nos Estados, Municípios e no Distrito Federal e 
dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 546/03 – Do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “estabelece a inclusão do leite na pauta de pro-
dutos amparados pela Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM)”. (Apensado: PL 2109/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PROJETO DE LEI Nº 6.876/06 – Do Sr. Luiz Couto – 
que “altera o texto do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 279/07 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “fixa limites para o valor das anuidades devidas 
ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de 
Educação Física”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 347/07 – Do Sr. Izalci – que 
“dispõe sobre a contratação de bens e serviços pela 
Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 737/07 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre ações humanitárias internacio-
nais empreendidas pelo Poder Executivo com a fina-
lidade de prevenir, proteger, preparar, evitar, reduzir, 
mitigar sofrimento e auxiliar outros países ou regiões 
que se encontrem, momentaneamente ou não, em 
situações de emergência, de calamidade pública, 
de risco iminente ou grave ameaça à vida, à saúde, 
à garantia dos direitos humanos ou humanitários de 
sua população”. 
RELATOR: Deputado MAINHA. 

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 487/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor quando 
ocorrer nomeação à autoria em processos judiciais e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 491/99 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação 
de assistência e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 346/07 – Do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de 
Cadastro para o Programa de Reforma Agrária – SIN-
PRA, do Conselho Deliberativo de Gestão do Sistema 
Nacional de Cadastro para o Programa de Reforma 
Agrária – GESINPRA e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 647/2007) 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.138/07 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a proteção das cargas do 
transporte ferroviário”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 5-12-2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 363/99 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“define regras para cláusulas que limitam direitos em 
contratos de adesão e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 

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.”” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.360/08 – Do Senado Federal – 
Adelmir Santana – (PLS 213/2007) – que “acrescenta 
§ 2º ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para permitir a fixação de preço diferenciado na 
venda de bens ou na prestação de serviços pagos com 
cartão de crédito em relação ao preço à vista”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – Do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.465/08 – Do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “dispõe sobre a visualização das instala-

ções de cozinha e deposição de alimentos dos bares, 
restaurantes e similares”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 836/07 – Do Sr. Laerte Bessa – 
que “acresce dispositivos à Lei nº 8.078 de 11 de se-
tembro de 1990, para dispor acerca da rescisão con-
tratual, eficácia dos contratos de adesão e forma de 
desistência de contrato firmado com Concessionárias 
do Serviço Público e Instituições”. 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 5-12-2008) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 5.921/01 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 37, da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.156/07 – Do Sr. Bilac Pinto – 
que “estende as disposições do Programa de Apoio ao 
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Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipa-
mentos para a TV Digital – PATVD, aos transmissores 
de rádio digital”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 5-12-2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 627/07 – Do Sr. Frank Aguiar – 
que “autoriza o Poder Executivo a incluir o ensinamen-
to do Código Nacional de Trânsito na grade curricular 
das escolas públicas e privadas, do maternal, ensino 
fundamental, ensino médio e curso normal, em todo 
território nacional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.199/07 – Do Sr. Vignatti – que 
“autoriza a criação da Universidade Federal da Mesor-
região da Grande Fronteira do Mercosul – UFGFM e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 3774/2008) 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/07 – Do Sr. Aelton Freitas – 
que “denomina “Rodovia Francisco Domingos Ribeiro” 
o trecho da BR-265, entre as cidades de Bom Jesus 
da Penha e Jacuí, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.444/07 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “dispõe sobre a emissão de selo comemorativo 
em homenagem ao Reitor José Mariano da Rocha Fi-
lho, idealizador e fundador da Universidade Federal de 
Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.578/07 – Do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval de Cururupu, no 
Estado do Maranhão e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.772/08 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “denomina Ponte Nicanor Linhares a ponte 
sobre o Rio Jaguaribe, localizada no distrito de Peixe 
Gordo, entre os municípios de Limoeiro do Norte e 
Tabuleiro do Norte, no Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.888/08 – Da Sra. Thelma de 
Oliveira – que “denomina o “Rodoanel”, Contorno Norte 
localizado no entroncamento das BRs– 070/163/164, 

na cidade de Cuiabá, Mato Grosso de “Senador Jo-
nas Pinheiro””. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/08 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “denomina Hamid Afif, ao trecho sob jurisdição 
federal da via conhecida como Avenida do Contorno, 
na cidade de Varginha, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.551/08 – Do Sr. Armando Abílio 
– que “denomina “Viaduto Engenheiro Ernesto de Sou-
za Diniz” a obra-de-arte especial localizada na BR-230, 
Município de João Pessoa, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado WALTER BRITO NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.594/08 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina Rodovia General Adalberto 
Pereira dos Santos o trecho da rodovia BR-158, entre 
as cidades de Santa Maria e Rosário do Sul, no Esta-
do do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.702/08 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “denomina “Viaduto José Mendonça de 
Lima” o viaduto da BR-153, km 501,2, no Município 
de Goiânia – GO”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.729/08 – Do Sr. Aelton Freitas 
– que “denomina Ney Junqueira, Dr José Humberto 
Rodrigues da Cunha, Professor Mário Palmério, Ale-
xandre 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 GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.817/08 – Do Sr. Cláudio Diaz – 
que “denomina “Rodovia Denis William Lawson” o trecho 
da BR-101, entre as cidades de São José do Norte e 
Mostardas, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

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 WILSON. 

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. 

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. 
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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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.102/08 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 570/2007) – que “institui 
o “Dia Nacional do Historiador”, a ser celebrado anu-
almente no dia 19 de agosto”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.112/08 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “introduz inciso no art. 649 do Código de Proces-
so Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), que 
dispõe sobre a impenhorabilidade de bens tombados 
pelo Poder Público”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.124/08 – Do Sr. Chico Alen-
car – que “define o funk como forma de manifestação 
cultural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.137/08 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “institui o Dia Nacional do Humorista”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.153/08 – Do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “dispõe sobre a instituição do dia 18 de março 
como data comemorativa do “Dia Nacional da Imigra-
ção Judaica” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/08 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 237/2007) – que “ins-
creve o nome de Anita Garibaldi – Ana Maria de Jesus 
Ribeiro, no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.254/08 – Do Sr. Ilderlei Cordeiro 
– que “inclui, na grade complementar do currículo dos 
ensinos fundamental e médio das escolas públicas, a 
disciplina “Artes Marciais e Defesa Pessoal””. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.314/08 – Do Sr. Gonzaga Patriota 
– que “dispõe sobre a denominação do prédio da Adminis-
tração da sede da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, localizado na cidade de Petrolina / PE”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.324/08 – Do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “institui o dia 24 de agosto como o Dia Nacional 
da Comunidade Ucraniana, com fundamento no § 2º 
do art. 215 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.344/08 – Do Sr. Lira Maia – 
que “altera a denominação da Universidade Federal do 
Oeste do Pará – UFOPA para “Universidade Federal 
da Integração Amazônica – UNIAMA””. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 147/08 Do Sr. Fernando Coru-
ja – que “requer sejam convidados o Presidente do 
Itaú, Dr. Roberto Egydio Setubal, o Presidente do 
Unibanco, Dr. Pedro Moreira Salles, o Presidente do 
Banco do Brasil, Dr. Antônio Francisco de Lima Neto, 
o Presidente do Bradesco, Dr. Márcio Cypriano e um 
representante do Banco Central, para debaterem, em 
audiência pública nesta Comissão o cenário do mer-
cado financeiro nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 149/08 Do Sr. Arnaldo Madeira 
– que “requer a convocação dos Excelentíssimos Se-
nhores Ministros de Estado das Relações Exteriores; da 
Fazenda, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, bem como o convite ao Presidente do BNDES 
e a um representante da Construtora Odebrecht para 
prestar esclarecimentos nesta Comissão sobre circuns-
tâncias que cercam o empréstimo brasileiro ao Equador 
para construção da Hidrelétrica San Francisco”. 

REQUERIMENTO Nº 150/08 Do Sr. Vignatti – que 
“requer a realização de Audiência Pública para discu-
tir adequações ao capítulo 5º, da Lei Complementar 
123/06, que trata de Compras Governamentais, no 
tocante ao uso da prerrogativa do empate ficto por 
empresas não autorizadas pela lei”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 1.746/07 – Do Poder Executivo 
– que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
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funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. João Dado, pela 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e das 
emendas apresentadas no Plenário. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.512/04 – Do Sr. Vicentinho – 
que “institui Programa de Alimentação para os Traba-
lhadores Rurais”. (Apensado: PL 1298/2007) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Guilherme Cam-
pos, pela incompatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária do Projeto, do PL nº 1.298/07, apen-
sado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados João Dado e Vignatti, 
em 26/11/2008. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 287/06 – Da 
Sra. Alice Portugal e outros – que “institui Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o rou-
bo, a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o 
tráfico ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte 
sacra no Brasil”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Fábio Ramalho, 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.003/06 – Do Senado Federal – 
José Sarney – (PLS 130/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a proceder ao enquadramento dos servidores 
dos ex-Territórios Federais nas carreiras próprias de 
sua área de atividade, e sua redistribuição para órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária do Projeto, da emenda nº 01/06 apre-
sentada na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e da subemenda da CTASP. 
Vista ao Deputado Pedro Eugênio, em 29/08/2007. 
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 CARLITO MERSS. 

PARECER: Parecer do relator, Dep. Carlito Merss, pela 
adequação financeira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.957/08 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comis-
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS, destinado ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Vignatti, pela ade-
quação financeira e orçamentária. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.245/04 – 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: Parecer do relator, Dep. João Magalhães, 
pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e 
do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 
Vista ao Deputado Wilson Santiago, em 26/11/2008. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 03/09/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 113/03 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre o repatriamento de recursos de-
positados no exterior”. (Apensado: PL 5228/2005) 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Aelton Freitas, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto e do PL nº 5.228/05, apensado, e, no 
mérito, pela aprovação do PL nº 5.228/05, apensado, 
com emendas, e pela rejeição do Projeto. 
Vista ao Deputado Arnaldo Madeira, em 26/11/2008. 
Os Deputados Fernando Coruja e Arnaldo Madeira 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.544/03 – Do Sr. Dr. Rosinha – 
que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de Cultura 
(FEC) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Carlito Merss, pela 
inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 4.678/04 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
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PARECER: Parecer do relator, Dep. Eduardo Cunha, 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Julio Semeghini e Vig-
natti, em 29/08/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 164/07 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a imunização de mulheres 
na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina contra o 
papilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sis-
tema Único de Saúde de todos os estados e municí-
pios brasileiros”. 
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 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.367/07 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “dispõe sobre o pagamento dos prêmios 
de loterias pagos pela Caixa Econômica Federal e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Pepe Vargas, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.746/06 – Do Sr. Júlio Rede-
cker – que “dispõe sobre os aspectos trabalhista, pre-
videnciário e tributário das quantias espontaneamente 
pagas pelas empresas a seus empregados a título de 
prêmio por desempenho”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Pedro Eugênio, 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto e do Substitutivo da 
CTASP, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.703/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “concede incentivo fiscal às empresas que firma-
rem convênios com presídios para emprego de mão 
de obra carcerária”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Vignatti, pela ina-
dequação financeira e orçamentária. 
Vista ao Deputado Félix Mendonça, em 19/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.230/07 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “dispõe sobre o pagamento de indenização 

no caso de abate de animais acometidos pela Anemia 
Infecciosa Eqüina (AIE)”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Jorge Khoury, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria, com emendas. 
Vista ao Deputado Vignatti, em 19/11/2008. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 5-12-2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 3.950/08 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério do Esporte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 3.675/08 – Do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas 
do DNPM – FCDNPM, no Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM, de Cargos em Comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
e Funções Gratificadas – FG, destinados ao DNPM, 
e altera Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
dispor sobre a remuneração das FCDNPM”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.026/08 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de car-
gos de provimento efetivo e funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: “matéria objeto do Projeto de Lei nº 7.053/2006, 
que ‘altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal – Parte Geral; do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Códi-
go de Processo Penal; da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990; e da Lei nº 9.455, 07 de abril de 1997’. “
Origem: Sugestão 80/2007
Autoria: Associação Gabriela Sou da Paz
Coordenação: Deputado Pedro Wilson

Convidados:
Dep. Chico Alencar,
Relator da sugestão;
Dep. Antonio Carlos Biscaia,
Autor do PL nº 7.053/2006;
Senhor Muiños Piñeiro,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro;
Pe. Gunther A. Zgubic,
Pastoral Carcerária; e
Senhor Carlos Santiago,
Presidente da Associação Gabriela Sou da Paz.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Anexo II – Plenário n.º 8 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
ESCLARECIMENTOS SOBRE O INCÊNDIO NO PAR-
QUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA, LOCA-
LIZADO NA BAHIA
(Requerimento n.º 214/2008, do Deputado Jorge Khou-
ry, subscrito pelos Deputados André de Paula, Marina 
Maggessi, Edson Duarte, Fábio Souto, Fernando Ga-
beira, Paulo Teixeira, Marcelo Almeida, Marcos Montes 
e Rebecca Garcia)

EXPOSITORES:
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO, 
Presidente do ICMBIO – Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, representando o Mi-
nistro de Estado do Meio Ambiente, Carlos Minc
Coronel MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, 
Diretor do Departamento de Minimização de Desastres 
da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério 
da Integração Nacional, representando o Secretário 
Roberto Costa Guimarães
JOSÉ JORGE URPIA LIMA, Assessor da Superinten-
dência de Políticas Florestais, Conservação e Biodi-
versidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
da Bahia, representando o Secretário Juliano Sousa 
Matos
CHRISTIAN BERLINCK, Chefe do Parque Nacional 
da Chapada Diamantina
ADROALDO VASCONCELOS JÚNIOR, Presidente da 
Rede Via Condutor Chapada Diamantina (Palmeiras-
BA)
ROGÉRIO MUCUGÊ MIRANDA, Coordenador-Exe-
cutivo do Gambá – Grupo Ambientalista da Bahia 
(Salvador-BA) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 5-12-2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.288/08 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“acresce dispositivo à Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), para disciplinar questão 
atinente ao corte de árvores ao longo de vias públicas, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – Do Sr. Homero Pe-
reira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para 
especificar a destinação dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.226/08 – Do Senado Federal 
– Papaleo Paes – (PLS 320/2005) – que “altera a Lei 
nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências, 
para dar prioridade aos projetos que tenham sua área 
de atuação em municípios que possuam parte de suas 
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áreas dentro dos parques nacionais ou de reservas 
indígenas”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 

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. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – Do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e 
às colônias de pescadores artesanais os descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural”. 
(Apensado: PL 2907/2008) 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.110/03 – Do Senado Fede-
ral – Luiz Otavio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, para 
vedar a cobrança, por concessionário ou permissionário 
de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não-
prestado efetivamente”. (Apensados: PL 2515/2003, PL 
3807/2004, PL 4269/2004, PL 5521/2005, PL 6724/2006 
e PL 3366/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO GOMES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.127/08 – Do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de levantamento 
prévio geológico para o gravame ou utilização de áreas 
de que trata o inciso III do § 1º do art. 91, inciso III do 
§ 1º do art. 225 e o art. 231, da Constituição Federal, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 5-12-2008) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.716/08 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre o pagamento de pensão 
especial, mensal e vitalícia, aos ex-cabos e soldados 
do Exército Brasileiro, integrantes do 20º Contingente 
do 3º Batalhão do 2º Regimento de Infantaria, presen-
tes a chamada Guerra dos Seis Dias, no período de 
05 a 12 de junho de 1967”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.306/08 – Do Sr. Alexandre 
Silveira – que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A  
PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE TRABALHO, 

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

A – Audiência Pública: 

Tema:
ESCLARECIMENTOS SOBRE ACESSO AO BENEFÍ-
CIO DE PLANO DE SAÚDE POR TODOS OS SER-
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VIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO 
VALOR “PER CAPITA” DE SEU CUSTEIO SOB RES-
PONSABILIDADE DA UNIÃO.
(Requerimento CTASP nº 195/2008 – Deputado Nel-
son Marquezelli e Requerimento CSSF nº 237/2008 
– Deputado Roberto Britto)

Convidados:
ZULEIDE GUERRA ANTUNES ZERLOTINI 
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Minis-
tério das Comunicações – MC
EDGAR ACOSTA DIAZ 
Consultor de Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas do Ministério da Cultura – MinC
CHARLES MOURA ALVES
Representante da Secretaria de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– MP 
SÉRGIO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO
Coordenador-Geral de Seguridade Social e Benefícios 
do Servidor do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – MP
ROBSON DE SOUZA ANDRADE
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Minis-
tério dos Transportes – MT 
MARÍLIA EHL BARBOSA
Presidente da União Nacional das Instituições de Au-
togestão em Saúde – UNIDAS
MARIA CECÍLIA LANDIM
Presidente da Associação Nacional dos Aposentados 
e Pensionistas do Serviço Público Federal – APSEF 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 5-12-2008) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.991/08 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para acrescentar § 7º ao art. 55, a fim de conce-
der aos templos religiosos a isenção das contribuições 
destinadas à seguridade social”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.239/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria Programa de Casas de Apoio destinadas 
ao atendimento de adolescentes grávidas”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.270/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre acomodação segura de crianças 
no transporte interestadual de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.064/08 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “dá nova redação ao art. 1.524 do Código Civil, 
que dispõe sobre o rol de pessoas habilitadas a argüi-
rem as causas suspensivas do casamento, incluindo 
expressamente o ex-cônjuge, e acrescenta o parágrafo 
único, estabelecendo-se prazo para argüição de cau-
sa suspensiva”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – Do Sr. Sabino Cas-
telo Branco – que “determina a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus pro-
duzidos ou adaptados a portadores de necessidades 
especiais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, 
de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60 
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual 
para o exercício da pesca amadora”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.808/08 – Do Sr. Henrique 
Afonso – que “altera o art. 13 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para incluir o indígena como segurado 
facultativo da previdência social”. 
RELATORA: Deputada ÍRIS DE ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.908/08 – Do Senado Federal 
– José Maranhão – (PLS 273/2005) – que “altera o in-
ciso III do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de março de 
1990, que disciplina o instituto do bem de família, para 
assegurar proteção ao patrimônio do novo cônjuge ou 
companheiro do devedor de pensão alimentícia”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.235/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta § 5º ao art. 15 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, para permitir que 
as entidades de longa permanência para idosos possam 
celebrar convênios com o Sistema Único de Saúde”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.238/08 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aulas 
de primeiros socorros a cada ano para monitores, 
assistentes sociais e demais pessoas que prestem 
serviços em creches, orfanatos e asilos de todo o ter-
ritório nacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.255/08 – Do Sr. Vicentinho 
Alves – que “dispõe sobre dedução de imposto de 
renda aos contribuintes que procederem à adoção de 
menores”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 4.271/08 – Do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, que altera a Legislação Tri-
butária Federal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.281/08 – Do Sr. Arnon Bezerra 
– que “obriga a inclusão na cesta básica de escova, 
creme dental e fio dental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 4.294/08 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e ao 
art. 3º da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003 – Es-
tatuto do Idoso, de modo a estabelecer a indenização 
por dano moral em razão do abandono afetivo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.380/08 – Do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “dispõe sobre a dispensa de revista dos 
portadores de marcapasso ou aparelho similar por 
portas magnéticas ou dispositivos de segurança se-
melhantes”. (Apensado: PL 3883/2008) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – Do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre as condições para a reali-
zação e análise de exames genéticos em seres hu-

manos”. (Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 
1505/2007)) 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.941/08 – Do Senado Federal 
– Patrícia Saboya Gomes – que “dispõe sobre a difu-
são por órgãos públicos dos direitos fundamentais e 
dos direitos humanos, especialmente os que tratam 
de mulheres, crianças e adolescentes”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “proíbe a comercialização, distribuição e 
uso de buzina de pressão à base de gás propano-
butano, envasado em tubo de aerossol e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada TONHA MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.155/08 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”, para tratar da identificação do 
veículo do idoso”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.935/08 – Do Senado Federal 
– Patrícia Saboya – (PLS 666/2007) – que “acrescen-
ta arts. 473-A a 473-C à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para regulamentar a licença-
paternidade a que se refere o inciso XIX do art. 7º da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.081/08 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para acrescen-
tar uma alínea “c” ao art. 136 da referida lei”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.101/08 – Do Senado Federal – 
Geraldo Mesquita Júnior – (PLS 17/2005) – que “altera 
o art. 13 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
para condicionar o repasse de recursos da União a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do 
programa Bolsa Família, à divulgação, por esses entes, 
de informações dos beneficiários na rede mundial de 
computadores (Internet)”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de apo-
sentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdên-
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cia Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.166/08 – Do Sr. Dr. Talmir – 
que “cria o Índice Nacional de Atendimento de Saúde 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.213/08 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “determina que as empresas de condicionamento 
físico, tais como academias de ginástica, de muscula-
ção, de natação e similares sejam consideradas uni-
dades produtivas da área de saúde”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.237/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “obriga os funcionários de creches particulares 
e outras entidades de atendimento conveniadas com 
o Poder Público a notificação dos casos de violência 
contra a criança e adolescente aos Conselhos Tute-
lares, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

TEMA:
“Esclarecimentos sobre acesso ao benefício de Plano 
de Saúde por todos os servidores do Poder Executivo 
Federal e do valor per capita de seu custeio sob res-
ponsabilidade da União.”
(Requerimento CTASP nº 195/2008 – Deputado Nel-
son Marquezelli e Requerimento CCSF nº 237/2008 
– Deputado Roberto Britto)

Convidados:
ZULEIDE GUERRA ANTUNES ZERLOTINI 
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Minis-
tério das Comunicações – MC
EDGAR ACOSTA DIAZ 
Consultor de Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas do Ministério da Cultura – MinC
CHARLES MOURA
Representante da Secretaria de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– MP 

SÉRGIO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO
Coordenador-Geral de Seguridade Social e Benefícios 
do Servidor do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – MP
ROBSON DE SOUZA ANDRADE
Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Minis-
tério dos Transportes – MT 
MARÍLIA EHL BARBOSA
Presidente da União Nacional das Instituições de Au-
togestão em Saúde – UNIDAS
MARIA CECÍLIA LANDIM
Presidente da Associação Nacional dos Aposentados 
e Pensionistas do Serviço Público Federal – APSEF 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.226/07 – Do Sr. Eduardo Go-
mes – que “regulamenta o exercício do Profissional 
de Marketing, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1944/2007) 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.241/08 – Do Sr. Mauro Nazif – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Guajará-Mirim no Estado de Rondônia”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.259/08 – Do Poder Executi-
vo – que “altera as Leis nºs 10.855, de 1º de abril de 
2004, e 11.355, de 19 de outubro de 2006, para dispor 
sobre a remuneração dos servidores integrantes do 
Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO e sobre o 
enquadramento dos servidores integrantes da Carreira 
do Seguro Social, respectivamente”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.265/08 – Do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de médico 
veterinário e cria os conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.293/08 – Do Sr. Leonardo Pic-
ciani e outros – que “concede anistia aos ex-servidores 
da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, exonerados em virtude de adesão, a partir 
de 21 de novembro de 1996, a programas de desliga-
mento voluntário”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.299/08 – Do MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO – que “altera o Anexo XXI da 
Lei nº 10.771, de 21 de novembro de 2003, o art. 23, 
parágrafo único, e o art. 25, ambos da Lei nº 11.415, 
de 15 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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 FILIPE PEREIRA. 

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 MILTON MONTI. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-08 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277/08 
– Do Senado Federal– Ideli Salvatti – (PEC 96/2003) 
– que “acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposi-

ções Constitucionais Transitórias para reduzir, anual-
mente, a partir do exercício de 2009, o percentual da 
Desvinculação de Receitas da União incidente sobre 
os recursos destinados à manutenção e desenvolvi-
mento do ensino de que trata o art. 212 da Constitui-
ção Federal”. (Apensado: PEC 416/2001 (Apensados: 
PEC 538/2006, PEC 577/2006, PEC 47/2007 e PEC 
267/2008)) 
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 AQÜI-
CULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRU-
PO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES 
– DAS, FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO 
CENTRAL – FCBC E GRATIFICAÇÕES DE REPRE-
SENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.960/08 – 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 Aqüicultu-
ra 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”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 9h
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PAUTA

A – Relatórios
RELATÓRIO SETORIAL AO PL 38/2008-CN, que “es-
tima a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2009”, referente à Área Temática 
I – Infra-Estrutura.
RELATOR SETORIAL: Deputado CARLITO MERSS

RELATÓRIO SETORIAL AO PL 38/2008-CN, que “es-
tima a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2009”, referente à Área Temática 
II – Saúde.
RELATOR SETORIAL: Deputado ANÍBAL GOMES

RELATÓRIO SETORIAL AO PL 38/2008-CN, que “es-
tima a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2009”, referente à Área Temática 
III – Integração Nacional e Meio Ambiente.
RELATORA SETORIAL: Senadora KÁTIA ABREU

RELATÓRIO SETORIAL AO PL 38/2008-CN, que “es-
tima a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2009”, referente à Área Temática IV 
– Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte.
RELATOR SETORIAL: Deputado BRUNO ARAÚJO

RELATÓRIO SETORIAL AO PL 38/2008-CN, que “es-
tima a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 2009”, referente à Área Temática V 
– Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
RELATOR SETORIAL: Senador CÉSAR BORGES

MENSAGEM Nº 31/1991-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, as Contas do Governo Federal, rela-
tivas ao exercicio financeiro de 1990”.
RELATOR: Senador GIM ARGELLO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela aprovação das Contas, nos termos do 
projeto de decreto legislativo apresentado.

MENSAGEM Nº 33/1992-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, as Contas do Governo Federal rela-
tivas ao exercicio financeiro de 1991”.
RELATOR: Senador GIM ARGELLO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria por considera-la 
prescrita, nos termos do projeto de decreto legislativo 
apresentado. Sugere seja constituida uma subcomis-
são temporária para regular a tramitação das contas 
do Presidente da República, em complemento à Re-
solução nº 01/06.

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO In-
terno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização ajustado à Resolução nº 1/2006-
CN.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.

Foram apresentadas 28 emendas.
VOTO: Pela aprovação do texto de adequação do Re-
gulamento Interno da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização ajustado à Resolução 
nº 1/2006-CN, nos termos do anexo a este Relatório.

B – Requerimentos
REQUERIMENTO Nº 9/2008-CMO, dos Srs. Chico Lo-
pes e José Guimarães, que “requer ao Comitê de Ava-
liação de Obras com Indícios de Irregularidades Graves 
que seja realizada visita às obras de Implantação do 
Terminal de Pecém no Estado do Ceará”.

REQUERIMENTO Nº 12/2008-CMO, do Sr. Carlos 
Zarattini, que “solicita ao Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, a estimativa da renúncia de receita decor-
rente da aprovação de Projeto de Lei de sua autoria, 
a definição da correspondente compensação pelo Im-
posto de Renda das Pessoas Jurídicas incidente so-
bre as Instituições Financeiras e outras informações 
que especifica”.

IV – COORDENAÇÃO DE  
COMISSÕES PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 3-12-2008: 

Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática: 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.052/2008 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.053/2008 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 1.054/2008 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 4.360/2008 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 390/2008 

Comissão de Segurança Pública 
 e Combate ao Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 4.361/2008 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 35 
minutos.)
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
a seguinte proposição: 

PROJETOS DE LEI:

Nº 3251/2008 (Aline Corrêa) – Altera o inciso IV 
do art. 252 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir 
a direção de veículos sem a utilização de calçado.

Brasília, 3 dezembro de 2008. – Arlindo China-
glia, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 
164 do RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

Nº 3583/1989 (Paulo Paim) – Dispõe sobre a 
devolução das parcelas pagas no caso de desistência 
dos consórcios e dá outras providências.

Nº 5229/2001 (Nair Xavier Lobo) – Dispõe sobre 
a restituição, pelas administradoras de consórcio, das 
importâncias pagas por consorciado.

Nº 5248/2001 (José Carlos Coutinho) – Esta-
belece a devolução das parcelas pagas no caso de 
desistência dos Consórcios e dá outras providências.

Nº 606/2003 (Carlos Nader) – Estabelece a de-
volução das parcelas pagas no caso de desistência 
dos consórcios e dá outras providências.

Brasília, 3 de dezembro de 2008. – Arlindo Chi-
naglia, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

Nº 6138/2005 (Alexandre Santos) – Autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
do Petróleo de Rio das Ostras, no Estado do Rio de 
Janeiro.

Brasília, 3 de dezembro de 2008. – Arlindo Chi-
naglia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI N.º 36-A, DE 1999 
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera a redação do parágrafo único 
do art. 145 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo (relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
BISCAIA).

Despacho: Á Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de cidadania

I – Relatório

A presente proposta objetiva incluir entre as hipó-
teses de representação do ofendido, para propositura 
da ação penal pública, previstas no art. 145, parágra-
fo único, do Código Penal, aquela prevista no § 3º do 
art. 140 do mesmo diploma legal, acrescido pela Lei 
9.459/97. 

Justifica-se a proposição com o argumento de 
que, em geral, as pessoas agredidas são pobres e 
desconhecem os serviços de assistência judiciária 
ou Defensoria Pública. Soma-se a isso a conjugação 
dos interesses público e privado em afastar qualquer 
atitude discriminatória.

Nesta Comissão, esgotado o prazo, não foram 
apresentadas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

À Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania cabe analisar a constitucionalidade, a juridicidade, 
a técnica legislativa e o mérito da proposição.

A matéria está compreendida no âmbito das atri-
buições do Congresso Nacional, sem reserva de ini-
ciativa e sem exigência de lei complementar. Também 
não há flagrante inconstitucionalidade material. Logo, a 
proposição é formal e materialmente constitucional.

Quanto à juridicidade, a ação penal pública é re-
gra no direito penal brasileiro, com reconhecimento do 
predomínio do interesse público sobre o privado. Na 
ação privada, ocorre o contrário, com objetivo de prote-
ger o indivíduo de maiores constrangimentos em razão 
da ação. Por sua vez, a ação pública condicionada à 
representação, ou requisição, mitiga os interesses in-
dividual e público, colocando à disposição do indivíduo 
e da sociedade o Ministério Público.

A técnica legislativa contraria a Lei Complementar 
95/98 quanto ao conteúdo de seu artigo primeiro. O 
artigo 7º da Lei Complementar determina que o artigo 
primeiro deve mencionar o objetivo da lei e seu âmbito 
de aplicação, o que o projeto não faz.

A ação pública condicionada evita que a vítima ve-
nha a sofrer intimidação para não ajuizar queixa-crime 
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ou retirá-la, caso tenha feito. Esse motivo é mais con-
vincente que o apresentado no projeto, tendo em vista 
que aquele que desconhece a assistência judiciária, 
provavelmente, desconhece também o Ministério Públi-
co. A necessidade de proteger o cidadão das intimida-
ções, que, como é notório, ocorrem consagra o mérito 
do projeto, por ser conveniente e oportuno.

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa com a emen-
da que apresento e, quanto ao mérito, pela aprovação 
do PL 36/1999.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 36, DE 1999

Altera a redação do parágrafo único 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna pública condicionada a ação 

penal em razão de injúria consistente na utilização 
de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou 
origem.

Art. 2º Dê-se ao parágrafo único do art. 145 do 
Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – a seguinte redação:

“Art.145.  ...............................................
Parágrafo único. Procede-se mediante 

requisição do Ministro da Justiça, no caso do 
inciso I do art. 141, e mediante representação 
do ofendido, no caso do inciso II do mesmo ar-
tigo, bem como no caso do § 3º do art. 140”.

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

Sala das Sessões, 7 de maio de 2008. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, PT/RJ.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una-
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo, 
do Projeto de Lei nº 36/1999, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores: Deputados: 
Eduardo Cunha – Presidente, João Campos – Vice-
Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, 
Bruno Rodrigues, Carlos Bezerra, Edson Aparecido, 
Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, José 
Genoíno, Leonardo Picciani, Mainha, Marcelo Itagiba, 

Mauro Benevides, Moreira Mendes, Nelson Pellegri-
no, Odair Cunha, Paes Landim, Pastor Pedro Ribeiro, 
Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra Ro-
sado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, Valte-
nir Pereira, Vicente Arruda, Wolney Queiroz, Arnaldo 
Faria de Sá, Carlos Willian, Colbert Martins, Edmil-
son Valentim, Fernando Coruja, Hugo Leal, Jefferson 
Campos, João Carlos Bacelar, Leo Alcântara, Luiz 
Couto, Mendes Ribeiro Filho, Vital do Rêgo Filho, 
Waldir Neves e William Woo.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008. – 
Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO -CCJC

Altera a redação do parágrafo único 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna pública condicionada a ação 

penal em razão de injúria consistente na utilização 
de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou 
origem.

Art. 2º Dê-se ao parágrafo único do art. 145 do 
Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – a seguinte redação:

“Art.145.  ...............................................
Parágrafo único. Procede-se mediante 

requisição do Ministro da Justiça, no caso do 
inciso I do art. 141, e mediante representação 
do ofendido, no caso do inciso II do mesmo ar-
tigo, bem como no caso do § 3º do art. 140”.

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

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2008. – 
Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.427-C, DE 2001 
(Do Sr. Abelardo Lupion)

Dispõe sobre a configuração interna 
das aeronaves das empresas aéreas de 
aviação civil comercial; tendo pareceres da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela rejeição deste, e pela aprovação do de 
nº 5131/2001, apensado (relator: DEP. RI-
BAMAR ALVES); da Comissão de Viação e 
Transportes, pela rejeição deste e do de nº 
5131/2001, apensado (relator: DEP. MAURO 
LOPES); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e dos de nºs 5131/2001, 2694/2007 e 
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3363/2008, apensados (relator: DEP. GE-
RALDO PUDIM).

Despacho: Às Comissões de Comissão 
de Seguridade Social e Família; Comissão de 
Viação e Transporte; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 – RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – art. 24,II g.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei referenciado dispõe que nos 
vôos de duração igual ou superior a seis horas, in-
cluindo suas escalas, as companhias de aviação civil 
comercial deverão utilizar aeronaves com as seguintes 
configurações internas:

I – Distância livre entre o encosto de uma poltro-
na e o espaldar da anterior, com ambas em posição 
normal, de 33 polegada ou 83,82 cm;

II – Distância livre entre o assento de uma pol-
trona e o espaldar da anterior, com ambas na posição 
normal, de 14 polegadas ou 35,36 cm, bem como igual 
dimensão para o espaço delimitado pelo assento das 
poltronas localizadas à frente da aeronave e o ante-
paro anterior a elas;

III – largura da poltrona de 19 polegadas ou 48,26 
cm; e

IV – inclinação da poltrona de 28º.
Foi apensado à proposição original o Projeto de Lei 

nº 5.131, de 2001, do Deputado Elias Murad, com igual 
objetivo, porém estabelecendo dimensões maiores para o 
espaçamento interno das aeronaves, assim como fixando 
penas para as empresas que descumprirem a lei;

Ao final da legislatura o projetos de lei referidos 
foram arquivados, sendo ao início da subseqüente 
desarquivadas à requerimento do autor da proposi-
ção original.

As proposições foram distribuídas à Comissão de 
Seguridade Social e Família e à Comissão de Viação e 
Transportes, para juízo de mérito, não tendo recebido 
emenda em ambas.

A primeira Comissão de Mérito, aprovou a proposi-
ção apensada entendendo-a mais abrangente e, em con-
seqüência, rejeitou o Projeto de Lei n.º 4.427, de 2001.

Por outro lado, a Comissão de Viação e Transporte 
rejeitou a ambos os projetos de lei, por considerar que 
alterações internas nas dimensões vigentes poderiam 
comprometer o desempenho comercial de aviões com 
boa aceitação no mercado. Ademais, consignou que, 
além isso, compromissos comerciais com a exportação 
da aeronave e os custos elevados de fabricação torna-
riam impensáveis as modificações no seu modelo.

Posteriormente, foram apensados ao PL n.º 
4.427/01 o Projeto de Lei n.º 2.964, de 2007, do De-
putado Alex Canziani, e o Projeto de Lei n.º 3.363, de 
2008, do Deputado Mendonça Prado.

O primeiro obriga as empresas comerciais aéreas 
a reservarem dez por cento dos assentos das aeronaves 
registradas no Brasil para passageiros obesos ou de 
elevada estatura, define as dimensões mínimas dessas 
poltronas e fixa pena pelo descumprimento da lei.

Por sua vez, o segundo, com igual escopo em 
relação às pessoas obesas, dispõe que elas deverão 
possuir IMC (Índice de Massa Corporal), isto é, peso 
dividido pela altura ao quadrado, igual ou superior a 
30 para ocuparem os assentos especiais, dá prazo de 
um ano para a adaptação das aeronaves e fixa multa 
pelo descumprimento da lei.

Nesta fase, as proposições, que tramitam em 
regime ordinário, encontram-se submetidas ao crivo 
desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania para parecer, ocasião em que não receberam 
emenda. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Consoante o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, consoante o art. 32, III, a, do RICD, com-
pete a esta CCJC manifestar-se quanto à constitu-
cionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica 
legislativa e redacional do projeto de lei referenciado 
e de seus apensos. 

Analisando-os, verifico que estão satisfeitos os 
mandamentos dos artigos 22, I e 61 da Lei Maior não 
ocorrendo, pois, vício constitucional. Ademais, eles não 
contrariam Princípio Geral de Direito, de onde decorre 
a juridicidade de seus mandamentos. Destaca-se, por 
oportuno, que as proposições in comento estão sujei-
tas à apreciação do Plenário face à divergência dos 
pareceres, ex vi art. 24, II, g, do RICD.

Quanto à técnica legislativa e redacional, elas não 
merecem reparo, vez que observam os ditames da Lei 
Complementar n.º 95/98, que disciplina o processo de 
elaboração das leis. 

Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e boa técnica redacional e 
legislativa do Projeto de Lei nº 4.427, de 2001, do Proje-
to de Lei n.º 5.131, de 2001, do Projeto de Lei nº 2.694, 
de 2007, e do Projeto de Lei nº 3.363, de 2008.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2008. – Depu-
tado Geraldo Pudim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
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memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 4.427/2001 e dos de nºs 
5.131/2001,2.694/2007 e 3.363/2008, apensados, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Geraldo Pudim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunha – Presidente, Maurício Quintella Lessa 
– Vice-Presidente, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de 
Oliveira, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccarezza, 
Carlos Bezerra, Ciro Gomes, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, José Carlos Aleluia, José Genoíno, José Mentor, 
Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Moreira Mendes, 
Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Roberto Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Silvi-
nho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, Antônio 
Carlos Biffi, Aracely de Paula, Átila Lins, Chico Lopes, 
Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Edmilson Valentim, 
Eduardo Valverde, Hugo Leal, Jaime Martins, Jefferson 
Campos, João Carlos Bacelar, João Magalhães, Leo 
Alcântara, Ricardo Tripoli, Vital do Rêgo Filho, Waldir 
Neves e William Woo.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2008. – 
Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.077-B, DE 2002 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 77/2002 
OFÍCIO nº 853/2002

Acrescenta o Título VII-A ao Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT), insti-
tuindo a Certidão Negativa de Débitos Tra-
balhistas – CNDT, e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste e pela rejeição das emen-
das apresentadas na Comissão (relator: 
DEP. RODRIGO MAIA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, das 
emendas apresentadas na Comissão e das 
emendas da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público (relator: DEP. 
LUIZ COUTO)

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e, Justiça e de Cidadania

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1

Dê-se a seguinte redação ao § 2º, do art. 642-A, 
da CLT, alterado pelo art. 1º do Projeto:

Art. 642-A.  ............................................
§ 2º A Certidão Negativa de Débitos Tra-

balhistas – CNDT deverá ser fornecida pelo 
órgão local competente da Justiça do Trabalho 
do município onde se encontra a sede admi-
nistrativa da empresa, a qual valerá para todos 
os seus estabelecimentos, agências, filiais ou 
obras de construção civil, independentemente 
do local onde se encontrem.

Justificação

Necessário estabelecer que a prova da inexistên-
cia de débito trabalhista (CNDT) a ser exigida da em-
presa, deverá ser fornecida pelo órgão local da Justiça 
do Trabalho, localizado no mesmo município onde se 
encontra situada a sede administrativa da empresa, 
valendo esta para todos os seus estabelecimentos, 
agências, filiais ou obras de construção civil, sob pena 
de negar à pessoa jurídica que tem pontos de atuação 
em vários locais do vasto território nacional a possibi-
lidade de obter a um só tempo toda a documentação 
exigida para os efeitos previstos nos incisos I a III do 
art. 642-A, da CLT, como proposto.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2004. – De-
putado Alberto Fraga

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao § 1º, do art. 642-A, 
da CLT, alterado pelo art. 1º do Projeto:

Art. 642-A.  ............................................
§ 1º Para efeito deste Título, conside-

ra-se débito trabalhista o inadimplemento de 
obrigações estabelecidas em decisão judicial 
transitada em julgado, proferida pelos Órgãos 
da Justiça do Trabalho, se após a citação do 
executado não for realizado o pagamento e 
nem oferecida garantia suficiente à execução, 
não tiver sido realizada penhora em bens de 
valor igual ou superior à importância da conde-
nação, e não estiver em curso ação rescisória 
para desconstituir a decisão.

Justificação

Em que pese a justificação, que revela preocu-
pação de cunho eminentemente social, tendente a sa-
tisfação de direitos reconhecidos por decisão judicial 
transitada em julgado, não pode vingar a proposição, 
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sob pena de criar-se injustiças flagrantes àqueles que, 
na forma das disposições constitucionais que garan-
tem o amplo direito à defesa, se valem das medidas 
expressamente previstas em lei para resguardar di-
reitos que entendem lesados na fase de execução 
da reclamação trabalhista, que é aquela destinada à 
liquidação da decisão condenatória.

Não basta para a caracterização do “débito tra-
balhista” que se faça referência a “inadimplemento de 
obrigações estabelecidas em sentença condenatória 
transitada em julgado”, se não se conceituar e delimitar 
exatamente o que se entende por inadimplemento. 

O momento em que se pode ter como configu-
rado o débito trabalhista deve ser aquele em que se 
encontram esgotados todos os meios processuais 
cabíveis para satisfação da dívida, que após regular 
processo de execução, no qual podem as partes dis-
cutir as questões a bem de seus interesses, torna-a 
líquida e certa.

Há casos nos quais se verifica execução por va-
lores irreais, que em absoluto traduzem o comando da 
decisão transitada em julgado, seja porque os cálculos 
contém erros gravíssimos, seja porque há interpreta-
ção equivocada da decisão liquidanda, seja porque 
não se observou uma nulidade ou porque não houve 
argüição de prescrição. 

Em todas essas hipóteses, temos o cabimento 
de medidas processuais – autônomas ou não – ten-
dentes a corrigir a mensuração feita, antes da fase de 
expropriação de bens do devedor, a qual ocorre após 
a citação para pagamento. Se não se obtiver êxito com 
o uso dessas medidas, outras são cabíveis após ter se 
realizado a garantia da execução, mediante depósito 
em dinheiro ou penhora em bens.

E, aí, ainda não podemos considerar inadimplente 
o reclamado/executado, sob pena de se admitir que é 
culpado e merece ser penalizado aquele que faz uso 
dos meios e dos recursos assegurados na legislação 
para preservar seus interesses e seus direitos, como 
expressamente assegura a Constituição Federal.

Nem mesmo em relação a contribuições sociais 
e fiscais se verifica o rigorismo pretendido no Projeto. 
Veja que o Decreto nº 3.048, de 1999 (Regulamento 
da Previdência Social) dispõe que será emitido docu-
mento comprobatório de inexistência de débito quando 
estiver “pendente de decisão em contencioso adminis-
trativo”, “garantido por depósito integral e atualizado 
em moeda corrente”, “o pagamento fique assegurado 
mediante oferecimento de garantia suficiente” ou “te-
nha sido efetivada penhora suficiente garantidora do 
débito em curso de cobrança judicial” (art. 258, incisos 
II, IV, V e VI). E o CTN estabelece que “a certidão de 
que conste a existência de créditos não vencidos, em 

curso de cobrança executiva em que tenha sido efeti-
vada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa” 
tem os mesmos efeitos da certidão negativa (art. 205 
e 206 c/c 151).

Em regra, pois, quando o débito estiver em proces-
so de discussão administrativa ou judicial, ou quando 
estiver com garantia suficiente, por depósito integral ou 
por penhora, não se caracterizam as restrições à emis-
são de certidão com efeitos de negativa de débito.

É preciso que se mantenha coerência no orde-
namento jurídico e que não se vilipendie os princípios 
que informam o processo, inscritos na Constituição 
Federal e tratados pela legislação ordinária, como o 
contraditório e a ampla defesa, tratando o inadimplente 
somente quando assim se houver, na forma da lei, e 
não por meio de ficção jurídica.

Devem ser excluídas as referências aos acordos 
judiciais, visto que se encontram inseridos no concei-
to de “decisão”, conforme art. 831, parágrafo único, 
da CLT; aos recolhimentos previdenciários, visto que 
a competência para fiscalização e arrecadação é do 
Instituto Nacional do Seguro Social (art. 33, da Lei nº 
8.212, de 24.07.1991); aos honorários, custas, emolu-
mentos, visto que se inserem no conceito de obrigações 
decorrentes da decisão judicial, e aos recolhimentos 
determinados em lei, em razão da sua inespecificida-
de, possibilitando interpretação duvidosa.

O termo de ajuste de conduta é um título execu-
tivo extrajudicial, decorrente de uma transação cele-
brada com o Ministério Público do Trabalho, que não 
se submete à apreciação do Poder Judiciário, impe-
dindo que a Justiça do Trabalho possa constatar o 
seu inadimplemento, o mesmo devendo ser dito em 
relação aos acordos firmados perante as Comissões 
de Conciliação Prévia, pelo que se há de expungi-los 
do dispositivo.

Também devem ser excluídas as referências aos 
acordos judiciais, visto que se encontram inseridos no 
conceito de “decisão”, conforme art. 831, parágrafo úni-
co, da CLT; aos recolhimentos previdenciários, visto que 
a competência para fiscalização e arrecadação é do 
Instituto Nacional do Seguro Social (art. 33, da Lei nº 
8.212, de 24.07.1991); aos honorários, custas, emolu-
mentos, visto que se inserem no conceito de obrigações 
decorrentes da decisão judicial, e aos recolhimentos 
determinados em lei, em razão da sua inespecificida-
de, possibilitando interpretação duvidosa.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2004. – De-
putado Alberto Fraga.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 3

Dê-se a seguinte redação ao § 2º, do art. 642-A, 
da CLT, alterado pelo art. 1º do Projeto:
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Art. 642-A.  ............................................
§ 2º A Certidão Negativa de Débitos Tra-

balhistas – CNDT deverá ser fornecida pelo 
órgão local competente da Justiça do Trabalho 
do município onde se encontra a sede admi-
nistrativa da empresa, a qual valerá para todos 
os seus estabelecimentos, agências, filiais ou 
obras de construção civil, independentemente 
do local onde se encontrem.

Justificação

Necessário estabelecer que a prova da inexistên-
cia de débito trabalhista (CNDT) a ser exigida da em-
presa, deverá ser fornecida pelo órgão local da Justiça 
do Trabalho, localizado no mesmo município onde se 
encontra situada a sede administrativa da empresa, 
valendo esta para todos os seus estabelecimentos, 
agências, filiais ou obras de construção civil, sob pena 
de negar à pessoa jurídica que tem pontos de atuação 
em vários locais do vasto território nacional a possibi-
lidade de obter a um só tempo toda a documentação 
exigida para os efeitos previstos nos incisos I a III do 
art. 642-A, da CLT, como proposto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2004. – Paulo 
Magalhães, PFL – BA.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 4

Dê-se a seguinte redação ao § 1º, do art. 642-A, 
da CLT, alterado pelo art. 1º do Projeto:

Art. 642-A.  ............................................
§ 1º Para efeito deste Título, conside-

ra-se débito trabalhista o inadimplemento de 
obrigações estabelecidas em decisão judicial 
transitada em julgado, proferida pelos Órgãos 
da Justiça do Trabalho, se após a citação do 
executado não for realizado o pagamento e 
nem oferecida garantia suficiente à execução, 
não tiver sido realizada penhora em bens de 
valor igual ou superior à importância da conde-
nação, e não estiver em curso ação rescisória 
para desconstituir a decisão.

Justificação

Em que pese a justificação, que revela preocu-
pação de cunho eminentemente social, tendente a sa-
tisfação de direitos reconhecidos por decisão judicial 
transitada em julgado, não pode vingar a proposição, 
sob pena de criar-se injustiças flagrantes àqueles que, 
na forma das disposições constitucionais que garan-
tem o amplo direito à defesa, se valem das medidas 
expressamente previstas em lei para resguardar di-
reitos que entendem lesados na fase de execução 

da reclamação trabalhista, que é aquela destinada à 
liquidação da decisão condenatória.

Não basta para a caracterização do “débito tra-
balhista” que se faça referência a “inadimplemento de 
obrigações estabelecidas em sentença condenatória 
transitada em julgado”, se não se conceituar e delimitar 
exatamente o que se entende por inadimplemento. 

O momento em que se pode ter como configu-
rado o débito trabalhista deve ser aquele em que se 
encontram esgotados todos os meios processuais 
cabíveis para satisfação da dívida, que após regular 
processo de execução, no qual podem as partes dis-
cutir as questões a bem de seus interesses, torna-a 
líquida e certa.

Há casos nos quais se verifica execução por va-
lores irreais, que em absoluto traduzem o comando da 
decisão transitada em julgado, seja porque os cálculos 
contém erros gravíssimos, seja porque há interpreta-
ção equivocada da decisão liquidanda, seja porque 
não se observou uma nulidade ou porque não houve 
argüição de prescrição. 

Em todas essas hipóteses, temos o cabimento 
de medidas processuais – autônomas ou não – ten-
dentes a corrigir a mensuração feita, antes da fase de 
expropriação de bens do devedor, a qual ocorre após 
a citação para pagamento. Se não se obtiver êxito com 
o uso dessas medidas, outras são cabíveis após ter se 
realizado a garantia da execução, mediante depósito 
em dinheiro ou penhora em bens.

E, aí, ainda não podemos considerar inadimplente 
o reclamado/executado, sob pena de se admitir que é 
culpado e merece ser penalizado aquele que faz uso 
dos meios e dos recursos assegurados na legislação 
para preservar seus interesses e seus direitos, como 
expressamente assegura a Constituição Federal.

Nem mesmo em relação a contribuições sociais 
e fiscais se verifica o rigorismo pretendido no Projeto. 
Veja que o Decreto nº 3.048, de 1999 (Regulamento 
da Previdência Social) dispõe que será emitido docu-
mento comprobatório de inexistência de débito quando 
estiver “pendente de decisão em contencioso adminis-
trativo”, “garantido por depósito integral e atualizado 
em moeda corrente”, “o pagamento fique assegurado 
mediante oferecimento de garantia suficiente” ou “te-
nha sido efetivada penhora suficiente garantidora do 
débito em curso de cobrança judicial” (art. 258, incisos 
II, IV, V e VI). E o CTN estabelece que “a certidão de 
que conste a existência de créditos não vencidos, em 
curso de cobrança executiva em que tenha sido efeti-
vada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa” 
tem os mesmos efeitos da certidão negativa (art. 205 
e 206 c/c 151).
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Em regra, pois, quando o débito estiver em proces-
so de discussão administrativa ou judicial, ou quando 
estiver com garantia suficiente, por depósito integral ou 
por penhora, não se caracterizam as restrições à emis-
são de certidão com efeitos de negativa de débito.

É preciso que se mantenha coerência no orde-
namento jurídico e que não se vilipendie os princípios 
que informam o processo, inscritos na Constituição 
Federal e tratados pela legislação ordinária, como o 
contraditório e a ampla defesa, tratando o inadimplente 
somente quando assim se houver, na forma da lei, e 
não por meio de ficção jurídica.

Devem ser excluídas as referências aos acordos 
judiciais, visto que se encontram inseridos no concei-
to de “decisão”, conforme art. 831, parágrafo único, 
da CLT; aos recolhimentos previdenciários, visto que 
a competência para fiscalização e arrecadação é do 
Instituto Nacional do Seguro Social (art. 33, da Lei nº 
8.212, de 24.07.1991); aos honorários, custas, emolu-
mentos, visto que se inserem no conceito de obrigações 
decorrentes da decisão judicial, e aos recolhimentos 
determinados em lei, em razão da sua inespecificida-
de, possibilitando interpretação duvidosa.

O termo de ajuste de conduta é um título execu-
tivo extrajudicial, decorrente de uma transação cele-
brada com o Ministério Público do Trabalho, que não 
se submete à apreciação do Poder Judiciário, impe-
dindo que a Justiça do Trabalho possa constatar o 
seu inadimplemento, o mesmo devendo ser dito em 
relação aos acordos firmados perante as Comissões 
de Conciliação Prévia, pelo que se há de expungi-los 
do dispositivo.

Também devem ser excluídas as referências aos 
acordos judiciais, visto que se encontram inseridos no 
conceito de “decisão”, conforme art. 831, parágrafo úni-
co, da CLT; aos recolhimentos previdenciários, visto que 
a competência para fiscalização e arrecadação é do 
Instituto Nacional do Seguro Social (art. 33, da Lei nº 
8.212, de 24.07.1991); aos honorários, custas, emolu-
mentos, visto que se inserem no conceito de obrigações 
decorrentes da decisão judicial, e aos recolhimentos 
determinados em lei, em razão da sua inespecificida-
de, possibilitando interpretação duvidosa.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2004. – Paulo 
Magalhães, PFL – BA.

I – Relatório

A proposição oriunda do Senado Federal e sub-
metida à Câmara dos Deputados, acrescenta novo 
título à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a 
fim de instituir a Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas – CNDT.

Tal certidão, a ser fornecida pela Justiça do Tra-
balho, é exigida de empresa, individual ou coletiva, nas 
hipóteses de contratação ou renovação de contrato com 
o Poder Público, no caso de recebimento de benefí-
cios ou incentivos fiscais ou creditícios, na alienação 
ou oneração de bem imóvel e no registro de alterações 
da empresa. As três primeiras hipóteses também são 
aplicáveis a pessoas físicas. A certidão também será 
exigida quando houver a averbação de obra de cons-
trução civil no registro de imóveis.

O débito trabalhista está definido como o inadim-
plemento de obrigações estabelecidas em sentença 
condenatória da Justiça do Trabalho transitada em jul-
gado, assim daquelas constantes no termo de ajuste 
de conduta celebrado perante o Ministério Público do 
Trabalho ou de termo de acordo firmado perante Co-
missão de Conciliação Prévia.

A inexistência de débito deve ser provada em re-
lação a todos os estabelecimentos, agências, filiais ou 
obras de construção civil, desnecessária a transcrição 
do inteiro teor da certidão, bastando a menção ao seu 
número de série e data de emissão.

A utilização de cópia autenticada da certidão 
será permitida, bem como a sua emissão por meio 
eletrônico, tendo validade por um período de noventa 
dias. O ato praticado sem a observância da exigência 
da certidão, será considerado nulo, o que acarretará a 
responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial 
que lavrar ou registrar o instrumento.

O Projeto também altera a redação de dispositivos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da adminis-
tração pública e dá outras providências”.

As alterações incluem a regularidade trabalhista 
para a habilitação em licitação, além da regularidade 
fiscal já exigida, e dispõem sobre a documentação exi-
gida para a sua comprovação, mediante a apresentação 
da certidão negativa de débitos trabalhistas.

A Comissão de Trabalho, de Administração e de 
Serviço Público aprovou, por unanimidade, o parecer 
do Relator Deputado Rodrigo Maia, em reunião datada 
de 19 de maio de 2004. Nessa mesma oportunidade 
foram rejeitadas três emendas apresentadas pelo De-
putado Paes Landim.

O Projeto veio para análise da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. No prazo regimental 
para recebimento de emendas, durante a legislatura 
anterior (03/06/2004 a 14/06/2004), foram recebidas 
quatro emendas.

As emendas substitutivas de nº 1 e 3, de autoria 
respectiva dos Deputados Alberto Fraga e Paulo Ma-
galhães, pretendem dar nova redação ao §2º, do art. 
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642-A, para possibilitar que a CNDT fornecida pelo 
órgão local competente da Justiça do Trabalho do 
município onde se encontra a sede administrativa da 
empresa abranja todos os estabelecimentos, agências, 
filiais ou obras de construção civil, independentemente 
do local onde se encontrem.

Os Parlamentares justificam as emendas apre-
sentadas como a forma mais apropriada de viabilizar 
que as empresas com diversos pontos de atuação no 
vasto território nacional possam obter a um só tempo 
toda a documentação exigida para os efeitos previstos 
nos incisos I a III do art. 642-A, da CLT.

As emendas substitutivas de nº 2 e 4, também 
de autoria respectiva dos Deputados Alberto Fraga e 
Paulo Magalhães, pretendem alterar a redação do § 1º, 
do art. 642-A, da CLT, proposto pelo art. 1º do Projeto, 
para considerar débito trabalhista o inadimplemento 
de obrigações estabelecidas em decisão judicial tran-
sitada em julgado, proferida pelos Órgãos da Justiça 
do Trabalho, se após a citação do executado não for 
realizado o pagamento e nem oferecida garantia su-
ficiente à execução, não tiver sido realizada penhora 
em bens de valor igual ou superior à importância da 
condenação, e não estiver em curso ação rescisória 
para desconstituir a decisão.

Os Parlamentares justificam suas emendas afir-
mando que a redação original cria injustiças flagrantes 
àqueles que, na forma das disposições constitucionais 
que garantem o amplo direito à defesa, valem-se das 
medidas expressamente previstas em lei para resguar-
dar direitos que entendem lesados na fase de execução 
da reclamação trabalhista, que é aquela destinada à 
liquidação da decisão condenatória.

Para tanto, as emendas dão nova definição para 
débito trabalhista remetendo sua ocorrência para quan-
do se encontrarem esgotados todos os meios pro-
cessuais cabíveis para satisfação da dívida, inclusive 
prevendo que o depósito de garantia à execução e o 
manejo da ação rescisória seriam meios hábeis para 
afastar o inadimplemento.

Nesta legislatura, não foram apresentadas emen-
das durante o transcurso do prazo regimental de cinco 
sessões (02/03/2007 a 12/03/2007), conforme Termo 
de Recebimento de Emendas datado de 13 de março 
de 2007.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cumpre-nos examinar a presente proposta se-
gundo os critérios da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 

Nos termos do Art. 59, inciso III, c/c o Art. 48, ca-
put, da Lei Maior, a elaboração de lei ordinária é feita 

pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presiden-
te da República. Ainda, a legitimidade de iniciativa e a 
competência legislativa da União foram observadas, 
consoante o disposto nos Arts. 61, caput, e 22, inciso 
I, respectivamente. 

A proposição tem o intuito de aproximar o trata-
mento dado aos créditos trabalhistas do modelo criado 
para reduzir o inadimplemento junto à Fazenda Pública 
e à Seguridade Social. Realmente não é razoável que 
os contratantes com o Poder Público cuidem, apenas, 
de regularizar sua situação com a Fazenda Pública e 
com a Previdência Social, relegando a último plano a 
preferência legal dos créditos trabalhistas, em detri-
mento dos trabalhadores.

A matéria é, portanto, em que pese o mérito das 
posições em contrário, de inequívoca constitucionali-
dade. Neste sentido também já se manifestou o ilustre 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Vantuil Ab-
dala, hoje aposentado:

“(...) Naturalmente, não me parece que 
seja inconstitucional um projeto dessa nature-
za, porque, quando o artigo 37, XXI, da Cons-
tituição Federal diz que somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações, entende-se que também a empre-
sa que não paga um débito trabalhista é uma 
empresa que não tem idoneidade econômico-
financeira. Isso nada mais é do que a falta de 
garantia de cumprimento de obrigações e o 
poder público não deve mesmo atribuir um 
contrato de monta, de responsabilidade, a 
quem não tem idoneidade.

Não há prova maior de inidoneidade do 
que a de quem não paga sequer direitos dos 
trabalhadores. Uma empresa que não cumpre 
com essa obrigação elementar, fundamental, 
de pagar o sagrado direito do trabalhador, é 
muito provável que ela não cumpra com outras 
obrigações. Empresas desse tipo não devem 
mesmo ser admitidas num processo de licita-
ção pública para contratar com o poder público. 
Já é uma tradição, e das mais louváveis, exigir-
se a comprovação da idoneidade econômica, 
que é, como diz a norma, indispensável à ga-
rantia do cumprimento das obrigações.

Não deve haver o inadimplemento de uma 
condenação imposta pela Justiça. Aliás, já há 
muitos anos, para se registrar uma escritura 
pública da transferência de um bem, exige-se a 
certidão negativa de débito para com a União. 
Por que não se exigir a certidão negativa de 
débitos para com os trabalhadores? No Brasil, 
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exige-se a certidão negativa de condenação 
perante qualquer órgão do Judiciário, menos 
da Justiça do Trabalho.

De maneira que não vejo nenhuma in-
constitucionalidade. Data vênia, somente um 
mau empresário, alguém que não quer cum-
prir com sua obrigação trabalhista, que já foi 
discutida e objeto de condenação com trânsi-
to em julgado, é capaz de ter a idéia de não 
querer essa norma aprovada e alegar que ela 
é inconstitucional. Os bons empresários não 
têm nada a temer, porque obterão a certidão 
negativa de condenação na Justiça do Trabalho 
de maneira fácil, rápida e gratuita. Quem tem a 
temer alguma coisa é aquele que não paga e 
não quer pagar ? E esse não deve mesmo ser 
admitido a contratar com o poder público?.

Porém julgamos oportuna a apresentação de 
um Substitutivo para melhor adequar o texto proposto 
originalmente aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa.

Para tanto, entendemos necessária a redução das 
hipóteses em que seria exigida a Certidão Negativa de 
Débito Trabalhista – CNDT. Dessa forma, foi mantida 
a exigência de apresentação da CNDT para se com-
provar a regularidade trabalhista junto à Administração 
Pública nos processos de licitação. Nestes casos, está 
mais do que clara a defesa de princípios esculpidos 
em nossa Carta Magna, em especial a proteção ao 
trabalho (arts. 1º, IV; 6º e 7º) e as exigências, junto as 
empresas, de qualificação técnica e econômica indis-
pensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 
para a contratação de obras, serviços, compras e com 
a Administração Pública (art. 37, XXI).

Também houve a preocupação de, a exemplo 
do fisco e da Previdência Social, poder ser concedida 
a Certidão Positiva com efeitos negativos nos casos 
especificados em que ainda houver discussão judicial 
sobre o débito apontado.

Em relação às Emendas apresentadas na CTASP 
e na CCJC, opinamos no sentido de que não merecem 
reparos quanto à constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

Pelo exposto, votamos:
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa das Emendas apresentadas na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania; e

pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa do Projeto de Lei nº 7.077, de 2002, 
nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2008. – De-
putado Luiz Couto, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 7.077, DE 2002

Acrescenta o Título VII-A à Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, instituindo a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
passa a vigorar acrescida do seguinte Título VII-A:

“TÍTULO VII – A 
Da Prova de Inexistência  

de Débito Trabalhista

Art. 642. A. Fica instituída a Certidão Ne-
gativa de Débito Trabalhista – CNDT, expedida 
gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho.

§ 1º – O interessado não obterá a certi-
dão quando em seu nome constar:

I – o inadimplemento de obrigações esta-
belecidas em sentença condenatória transitada 
em julgado proferida pela Justiça do Trabalho 
ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive 
no concernente aos recolhimentos previden-
ciários, honorários, custas, emolumentos ou 
recolhimentos determinados em lei; ou

II – o inadimplemento de obrigações de-
correntes de execução de acordos firmados 
perante o Ministério Público do Trabalho ou 
Comissão de Conciliação Prévia.

§ 2º Verificada a existência de débitos 
garantidos por penhora suficiente ou com exi-
gibilidade suspensa, será expedida Certidão 
positiva de Débitos Trabalhistas em nome do in-
teressado com os mesmos efeitos da CNDT.

§ 3º A CNDT certificará a empresa em 
relação a todos os seus estabelecimentos, 
agências e filiais.

§ 4º O prazo de validade da CNDT é de 
cento e oitenta dias contado da data de sua 
emissão.”

Art. 2º O inciso IV do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 27.  ................................................
 ..............................................................
IV – regularidade fiscal e trabalhista;” 

(NR)
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Art. 3º O caput do Art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, passa a vigorar com a redação a 
seguir, sendo o artigo acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 29 A documentação relativa à regu-
laridade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em: 

 ...................................................... (NR)
V – prova de inexistência de débito 

inadimplido perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2008. – De-
putado Luiz Couto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra 
o voto do Deputado Paes Landim, pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo, 
do Projeto de Lei nº 7.077-A/2002 das Emendas da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
e das 4 Emendas apresentadas nesta Comissão, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Couto. Os 
Deputados Paes Landim, Paulo Magalhães e Roberto 
Magalhães apresentaram votos em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurí-
cio Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno 
Rodrigues, Cândido Vaccarezza, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio Dino, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gon-
zaga Patriota, Indio da Costa, João Paulo Cunha, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Leonardo Picciani, Magela, Mainha, Mar-
celo Guimarães Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, 
Mauro Benevides, Moreira Mendes, Odair Cunha, Paes 
Landim, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Roberto Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vicente 
Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, 
Antônio Carlos Biffi, Chico Lopes, Colbert Martins, Edu-
ardo Lopes, Eduardo Valverde, Fernando Coruja, Hugo 
Leal, Jefferson Campos, Jorginho Maluly, Márcio França, 
Mendes Ribeiro Filho, Rodovalho e William Woo. 

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Acrescenta o Título VII-A à Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, instituindo a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação da Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte 
Título VII-A:

“TÍTULO VII – A 
Da Prova de Inexistência de Débito Trabalhista

Art. 642. A. Fica instituída a Certidão Ne-
gativa de Débito Trabalhista – CNDT, expedida 
gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho.

§ 1º O interessado não obterá a certidão 
quando em seu nome constar:

I – o inadimplemento de obrigações esta-
belecidas em sentença condenatória transitada 
em julgado proferida pela Justiça do Trabalho 
ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive 
no concernente aos recolhimentos previden-
ciários, honorários, custas, emolumentos ou 
recolhimentos determinados em lei; ou

II – o inadimplemento de obrigações de-
correntes de execução de acordos firmados 
perante o Ministério Público do Trabalho ou 
Comissão de Conciliação Prévia.

§ 2º Verificada a existência de débitos 
garantidos por penhora suficiente ou com exi-
gibilidade suspensa, será expedida Certidão 
positiva de Débitos Trabalhistas em nome do in-
teressado com os mesmos efeitos da CNDT.

§ 3º A CNDT certificará a empresa em 
relação a todos os seus estabelecimentos, 
agências e filiais.

§ 4º O prazo de validade da CNDT é de 
cento e oitenta dias contado da data de sua 
emissão.”

Art. 2º O inciso IV do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 27.  ................................................
 ..............................................................
IV – regularidade fiscal e trabalhista;” 

(NR)
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Art. 3º O caput do Art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, passa a vigorar com a redação a 
seguir, sendo o artigo acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 29. A documentação relativa à regu-
laridade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em: 

 ...................................................... (NR)
V – prova de inexistência de débito 

inadimplido perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

VOTO EM SEPARADO  
DO DEPUTADO PAES LANDIM

Não obstante a idéia pareça estar voltada ao 
social e aos menos favorecidos, há que forçosamente 
se considerar alguns aspectos abaixo mencionados 
sobre o projeto de lei.

A obrigatoriedade da indigitada certidão em vá-
rias situações poderá atravancar algumas importantes 
operações das empresas, salvo se o Órgão responsá-
vel pela sua emissão estivesse igualmente bem apa-
relhado, o eu se sabe não é a realidade.

De fato, diz o projeto de lei que será exigida a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, da 
empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, 
agências, filiais ou obras de construção civil, indepen-
dentemente do local onde se encontrem.

Não resta dúvidas do aumento da burocracia 
que as empresas terão que enfrentar para obter o 
documento.

A situação só tenderia a se agravar se tomado 
como exemplo uma empresa com filiais em todo o ter-
ritório Nacional, como por exemplo o Banco do Brasil, 
com seus milhares de estabelecimentos, e centenas 
de homologações ou decisões de processos trabalhis-
tas por semana. Isso envolveria, com certeza, grande 
parte desses estabelecimentos, os quais, por sua vez, 
e no que tange à Justiça do Trabalho, são jurisdiciona-
dos por vários Tribunais em todo o País e por múltiplas 
Varas da Justiça do Trabalho, sendo que, talvez, cada 
qual com poderes discricionários para editar normas 
de caráter administrativo, as quais poderão englobar a 
regulamentação quanto à forma pela qual dita certidão 
(ou certidões) serão requisitadas e expedidas.

Com isso, a lei tende a ser inexeqüível.

Ainda, salvo engano, parece não existir qualquer 
subordinação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério 
Público do Trabalho. Logo surge a seguinte indagação: 
Como poderia o Órgão da Justiça do Trabalho expedir 
certidão atestando o adimplemento “de obrigações de-
correntes de execução de termo de ajuste de conduta 
celebrado perante o Ministério Público do Trabalho”?

Não basta, como sugere a proposição, que para 
a caracterização do “débito trabalhista” se faça referên-
cia a “inadimplemento de obrigações estabelecidas em 
sentença condenatória transitada em julgado”. 

Ora, o que se entende por inadimplemento? Seria 
apenas o voluntário ou também o decorrente de exe-
cução forçada inexitosa? O depósito para garantia de 
execução, visando possibilitar a oposição de embargos 
à execução, em razão de discordar da decisão que ho-
mologou os cálculos da liquidação, também configura 
inadimplemento? A ausência de depósito voluntário – 
para liquidação ou para garantia – com penhora em 
bens do executado, suficientes à satisfação da dívida, 
também configura inadimplemento?

Parece-nos claro que o fulcro da questão é a de-
finição do momento em que se pode ter como configu-
rado o débito trabalhista. E esse momento, entende-
mos, deve ser aquele em que se encontram esgotados 
todos os meios processuais cabíveis para satisfação 
da dívida, que após regular processo de execução, no 
qual podem as partes discutir as questões a bem de 
seus interesses, torna-a líquida e certa.

Veja-se que há casos nos quais se verifica exe-
cução por valores irreais, que em absoluto traduzem o 
comando da decisão transitada em julgado, seja porque 
os cálculos contém erros gravíssimos, seja porque há 
interpretação equivocada da decisão liquidanda, seja 
porque não se observou uma nulidade ou porque não 
houve argüição de prescrição. 

Em todas essas hipóteses, temos o cabimento 
de medidas processuais – autônomas ou não – ten-
dentes a corrigir a mensuração feita, antes da fase de 
expropriação de bens do devedor, a qual ocorre após 
a citação para pagamento. Se não se obtiver êxito com 
o uso dessas medidas, outras são cabíveis após ter se 
realizado a garantia da execução, mediante depósito 
em dinheiro ou penhora em bens.

E, aí, ainda não podemos considerar inadimplente 
o reclamado/executado, sob pena de se admitir que é 
culpado e merece ser penalizado aquele que faz uso 
dos meios e dos recursos assegurados na legislação 
para preservar seus interesses e seus direitos, como 
expressamente assegura a Constituição Federal.

Nem mesmo em relação a contribuições sociais 
e fiscais se verifica o rigorismo pretendido no Projeto. 
Veja que o Decreto n.º 3.048, de 1999 (Regulamento 
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da Previdência Social) dispõe que será emitido docu-
mento comprobatório de inexistência de débito quando 
estiver “pendente de decisão em contencioso adminis-
trativo”, “garantido por depósito integral e atualizado 
em moeda corrente”, “o pagamento fique assegurado 
mediante oferecimento de garantia suficiente” ou “te-
nha sido efetivada penhora suficiente garantidora do 
débito em curso de cobrança judicial” (art. 258, incisos 
II, IV, V e VI). E o CTN estabelece que “a certidão de 
que conste a existência de créditos não vencidos, em 
curso de cobrança executiva em que tenha sido efeti-
vada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa” 
tem os mesmos efeitos da certidão negativa (art. 205 
e 206 c/c 151).

Ou seja, em regra, quando o débito estiver em 
processo de discussão administrativa ou judicial, ou 
quando estiver com garantia suficiente, por depósito 
integral ou por penhora, não se caracterizam as res-
trições à emissão de certidão com efeitos de negativa 
de débito.

É preciso que se mantenha coerência no orde-
namento jurídico e que não se vilipendie os princípios 
que informam o processo, inscritos na Constituição 
Federal e tratados pela legislação ordinária, como o 
contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, o termo de ajuste de conduta é um 
título executivo extrajudicial, decorrente de uma tran-
sação celebrada com o Ministério Público do Trabalho, 
que não se submete à apreciação do Poder Judiciário, 
impedindo que a Justiça do Trabalho possa constatar 
o seu inadimplemento, o mesmo devendo ser dito em 
relação aos acordos firmados perante as Comissões 
de Conciliação Prévia, pelo que se há de expungi-los 
do dispositivo.

Diante do exposto, somos pela inconstitucio-
nalidade do Projeto de Lei n.º 7.077, de 2002, razão 
pela qual deixamos de analisar sua juridicidade e téc-
nica legislativa.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 2004. – De-
putado Paes Landim.

VOTO EM SEPARADO  
DO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES

O Projeto de Lei nº 7077, de 2002, do Senado 
Federal, acrescenta título à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre a prova da inexis-
tência de débito trabalhista. Para tanto, institui a Certi-
dão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida 
pelo órgão competente da Justiça do Trabalho.

A CNDT será exigida das empresas individuais 
ou coletivas e das pessoas físicas nas hipóteses de 
contratação ou renovação com o Poder Público para 
fornecimento de bens e serviços; de solicitação ao 

Poder Público do recebimento de benefícios, ou in-
centivo fiscal ou creditício ou de alienação ou one-
ração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a 
ele relativo.

Essa certidão ainda será solicitada à pessoa 
física ou jurídica proprietária de obra de constru-
ção civil quando da averbação dessa no registro 
de imóveis.

De acordo com o projeto de lei em exame, con-
sidera-se débito trabalhista o inadimplemento de obri-
gações estabelecidas em sentença condenatória tran-
sitada em julgado proferida pelos órgãos da Justiça 
do Trabalho, ou em acordos judiciais descumpridos, 
inclusive no concernente aos recolhimentos previdenci-
ários, honorários, custas, emolumentos ou recolhimen-
to determinado em lei, bem como o inadimplemento 
de obrigações decorrentes de execução de termo de 
ajuste de conduta celebrado perante o Ministério Públi-
co do Trabalho e de termo de acordo firmado perante 
Comissão de Conciliação Prévia.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária do dia 19 de 
maio de 2004, o projeto foi unanimemente aprovado, 
nos termos do parecer do Relator, Deputado Rodrigo 
Maia.

A nosso ver, o presente projeto está eivado de 
inconstitucionalidade por ferir vários princípios cons-
titucionais, a começar pelo princípio do amplo direito 
de ação previsto no inciso XXXV do art. 5º da Cons-
tituição Federal, ao impedir que as pessoas físicas 
ou jurídicas possam se socorrer de medidas judiciais 
contra sentenças transitadas em julgado, sob pena de 
não poderem participar de uma licitação ou de serem 
impedidas de utilizarem benefícios fiscais ou credití-
cios públicos e, no caso de pessoa física ou jurídica, 
proprietária de obra de construção civil, de averbá-la 
no registro de imóveis.

Tal providência tende a inibir que os reclaman-
tes possam utilizar seu direito de discutir os termos 
da sentença com relação aos valores nela expressos 
por meio de recursos interpostos na execução, além 
de outras medidas processuais, o que fere os direitos 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
previstos nos inciso LVI do art. 5º, que são um desdo-
bramento do princípio do devido processo legal, dis-
posto no inciso LV.

Ante o exposto, somos pela inconstitucionalidade 
do Projeto de Lei nº 7.077, de 2002, razão pela qual 
deixamos de analisar a juridicidade e técnica legisla-
tiva da matéria.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2004. – De-
putado Paulo Magalhães.
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VOTO EM SEPARADO 
DO DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES

Solicitei vista do presente Projeto de Lei n.º 7.007, 
de 2002, oriundo do Senado Federal, para melhor 
examinar os argumentos do Deputado PAULO MAGA-
LHÃES, quanto à inconstitucionalidade da criação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

E ao fazê-lo, concluo pela procedência da argüi-
ção, tendo em vista que, na verdade, a CNDT inter-
fere indubitavelmente no processo de execução das 
decisões trabalhistas, que tem os seus meios de im-
plementação regulados em lei específica.

Dir-se-ia, talvez, que já existe o precedente da 
exigência de certidões negativas fiscais para a cele-
bração de contratos, entre o poder público e empresas 
empreiteiras de obras e serviços.

Parece-me, todavia que são hipóteses bem dis-
tintas.

No caso de débitos trabalhistas, têm-se a hipó-
tese de dívida de caráter privado, entre empregador 
e empregado, o que torna indevida a interferência do 
Poder Executivo. Até porque o efeito pode ser contrá-
rio, ao dificultar que a empregadora devedora venha a 
auferir lucros e pagar dívidas. 

A criação dessa nova Certidão Negativa, que não 
é fiscal, afronta não apenas o princípio constitucional 
do devido processo legal (CF, art. 5.º, inciso LV), con-
forme assertiva do Deputado PAULO MAGALHÃES, 
como também, concessa venia, o principio da legali-
dade estabelecido na Carta de 1988, art. 37, para toda 
Administração Pública.

É da mais elementar evidência não ser admis-
sível que norma de direito administrativo de âmbito 
restrito venha a interferir no devido processo legal de 
natureza judicial.

Isto posto, o meu voto é no sentido da não apro-
vação do PL n.º 7.007, de 2002, por incidir em vício 
de inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2004. – 
Deputado Roberto Magalhães.

PROJETO DE LEI Nº 1.110-A, DE 2003 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 79/2002 
OFÍCIO nº 707/2003 – SF

Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e per-
missão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Fede-
ral, e dá outras providências, para vedar a 
cobrança, por concessionário ou permis-
sionário de serviços públicos, de tarifa re-

lativa a serviço não-prestado efetivamente; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação deste e dos de nºs 3.366/08, 2.515/03, 
3.807/04, 4.269/04, 5.521/05 e 6.724/06, apen-
sados, com substitutivo (relator: DEP. EDI-
NHO BEZ).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Minas e 
Energia; Defesa do Consumidor; e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto sob parecer, remetido pela Câmara Alta, 
destina-se a impedir a cobrança de tarifas de serviços 
públicos sem que haja contrapartida por parte da for-
necedora do serviço. O autor da matéria junto à Casa 
iniciadora sustenta sua iniciativa na necessidade de 
se evitar que tal encargo contribua “impropriamente 
para o enriquecimento” das empresas prestadoras de 
serviços públicos.

Foi inicialmente apensado o Projeto de Lei nº 
2.515, de 2003, de autoria do deputado Alex Canziani, 
que, além da vedação contida na proposta que enca-
pa o processo, admite exceção à proibição de que se 
trata, mediante concordância do usuário em relação 
ao mecanismo e desde que lhe seja oferecida siste-
mática distinta, na qual se remunere exclusivamente 
o serviço de fato prestado.

Posteriormente, foram anexados os Projetos de 
Lei nº 3.807, de 2004, 4.269, do mesmo ano, 5.521, de 
2005, e 6.724, de 2006, de autoria, respectivamente, 
dos deputados Sr. Giacobo, Alberto Fraga, Ivo José 
e Carlos Nader. Os dois primeiros seguem caminhos 
diferentes para atingir o mesmo resultado: promover 
inovação idêntica à contida no projeto principal, sem 
lhe acrescer, contudo, a perspectiva contida na propo-
sição subscrita pelo deputado Alex Canziani. O projeto 
do deputado Ivo José acrescenta vedação à cobrança 
de assinaturas básicas nos períodos em que o serviço 
telefônico permanecer “suspenso ou não disponível 
por qualquer motivo”.

Outra proposição acrescentada ao processo, o 
Projeto de Lei nº 6.724, de 2006, apresenta como no-
vidade, em relação às anteriores, a aplicação de multa 
administrativa sobre a concessionária que, descum-
prindo a nova sistemática, persistir na cobrança de 
serviços não prestados. Ainda foi inserido ao processo 
o Projeto de lei nº 3.366, de 2008, originário, como o 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 56031 

texto principal, da outra Casa Legislativa, no qual se 
reproduz a preocupação que conduziu a proposição 
sugerida pelo Deputado Ivo José.

A matéria chegou a merecer parecer dos ex-
deputados Laura Carneiro e Alceu Collares, cujo teor 
não foi submetido aos nobres Pares.

II – Voto do Relator

De forma semelhante aos parlamentares que an-
tecederam o atual relator, também nesta manifestação 
se defende a oportunidade dos projetos sob análise. 
É que a legislação civil, de modo genérico, impede a 
remuneração de serviço que não tenha sido executa-
do, ao coibir o enriquecimento sem causa, donde se 
concluir que a especificação prevista nas propostas se 
ajusta perfeitamente ao ordenamento jurídico pátrio.

Sob esse ponto de vista, viabiliza-se a aprovação 
do projeto justamente pela introdução de comando que 
individualize o alcance da matéria. Deve-se incluir indi-
cação para que se defina com clareza que a vedação 
prevista nos projetos sob exame se aplica diretamente 
a serviços públicos remunerados por tarifa, que, embo-
ra disponibilizados aos respectivos destinatários, não 
tenham sido efetivamente usufruídos.

É exatamente esse o caso, para citar o exem-
plo que mais inspirou os autores das proposições, 
da cobrança mínima relativa à simples assinatura do 
respectivo número, prevista em faturas remetidas por 
empresas do setor de telefonia. A relatoria sustenta, 
contudo, que há distinção entre essa situação e a do 
fornecimento de energia elétrica, para o qual a simples 
disponibilização do serviço acarreta custos operacio-
nais que devem ser remunerados.

São esses os fundamentos que autorizam a apro-
vação dos projetos sob apreço, nos termos do substi-
tutivo oferecido em anexo.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Edinho Bez, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dê-se ao projeto a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

‘Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º É vedada a cobrança de tarifas refe-

rentes a serviços disponibilizados ao usuário 
que não tenham sido efetivamente utilizados 
no período a que se referir a correspondente 
fatura ou que abranjam períodos nos quais 
tenha ocorrido suspensão da respectiva pres-
tação. (NR)

§ 6º Caracteriza-se como serviço efeti-
vamente prestado, independentemente de sua 
utilização pelo usuário, a disponibilização de 
energia elétrica ao consumidor por meio da 
respectiva rede de distribuição.‘ (NR)

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

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2008. – De-
putado Edinho Bez, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de 
Lei nº 1.110/2003, o PL 3366/2008, o PL 2515/2003, o 
PL 3807/2004, o PL 4269/2004, o PL 5521/2005, e o 
PL 6724/2006, apensados,nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Edinho Bez. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli – 
Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Tarcísio Zimmer-
mann, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Carlos Alberto 
Canuto, Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Eduardo 
Barbosa, João Campos, Luiz Carlos Busato, Manuela 
D’ávila e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.825-A, DE 2003 
(Do Sr. Sandro Mabel)

Acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que “Ins-
titui a Lei de Execução Penal”, e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. ROBERTO SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, 
Finanças e Tributação 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

Trata-se de proposta, da lavra do ilustre Dep. San-
dro Mabel, de disciplinar a terceirização de serviços 
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executados em estabelecimentos penais e de custódia 
de menores. As atividades de assistência material, à 
saúde, jurídica, educacional e social aos presos e aos 
internados, bem como a de segurança dos estabele-
cimentos, poderiam ser transferidas a empresas con-
tratadas mediante processo licitatório. Para habilitação 
à licitação seria necessária especialização em admi-
nistração penitenciária e de custódia de menores, ou, 
nesse caso, em hotelaria. Seria exigido, igualmente, o 
treinamento especializado dos empregados incumbidos 
de exercer as atividades terceirizadas. A terceirização 
seria condicionada a prévia audiência dos Conselhos 
Penitenciários, do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da curadoria de menores.

A despeito de eventual terceirização, o diretor do 
estabelecimento penal permaneceria sendo designado 
pelo poder público.

Ainda segundo a proposição sob parecer, desde 
que autorizado pelo Juízo da Execução, poderiam ocor-
rer em instituições particulares ou ser por elas promo-
vidos (1) a internação ou tratamento ambulatorial dos 
inimputáveis e dos semi-imputáveis; (2) o cumprimento 
de pena por pessoas toxicômanas ou portadoras de 
doenças infecto-contagiosas ou do vírus da AIDS; (3) 
a educação de menores sob custódia, bem como lazer 
e orientação desses sobre convívio social; (4) a rein-
tegração social dos egressos. A construção e o fun-
cionamento desses hospitais se sujeitaria às normas 
legais e às regras ditadas pelo Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária.

O projeto também determina que as penitenci-
árias sejam construídas longe dos centros urbanos 
e, ainda, que aquelas situadas no campo disponham 
de área em que os apenados exercerão atividades 
agrícolas, produzindo parte dos alimentos por eles 
consumidos.

O Juízo da Execução receberia relatórios anuais 
sobre as atividades terceirizadas e o comportamento 
de detentos e internos.

O Autor frisa que a terceirização de serviços, nos 
moldes propostos, resultaria em “gestão mista”, pois o 
Estado conservaria o poder de nomear os dirigentes e, 
por conseguinte, o controle da segurança do estabe-
lecimento prisional ou de custódia de menores. Para 
respaldar a proposta, citam-se bem-sucedidas experi-
ências de terceirização de serviços penitenciários nos 
Estados do Ceará e do Paraná. Esclarece que, na Pe-
nitenciária Industrial de Guarapuava, o Estado investe 
seus funcionários nos cargos de Diretor, Vice-Diretor 
e Fiscal de Segurança da unidade, os quais orientam, 
acompanham, fiscalizam e legitimam o trabalho da 
empresa contratada.

Não foram apresentadas emendas à proposição 
nem no ano de 2004 nem no de 2007, quando ela foi 
arquivada e desarquivada.

Este colegiado realizou audiência pública para 
debater o projeto de lei sob exame 16 de outubro de 
2007, com a presença do Sr. Wilson Salles Damazio, 
representante do Departamento Penitenciário Nacio-
nal – DEPEN, do Ministério da Justiça, e a Srª. Adriana 
de Melo Nunes Mortorelli, representante do Conselho 
Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB/SP.

II – Voto do Relator

As notícias sobre o sistema penitenciário falam 
em freqüentes fugas, rebeliões e mortes em presídios 
e penitenciárias; em organizações criminosas sendo 
comandadas a partir do cárcere; e até, mais recente-
mente, da manutenção de uma adolescente na mesma 
cela ocupada por uma dúzia de infratores adultos.

Na audiência pública realizada por esta Comis-
são para debater o projeto sob exame, o Sr. Wilson 
Salles Damazio, falando em nome do Departamento 
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – DE-
PEN, estimou em 420.000 presos a atual população 
carcerária; em 200.000 o déficit de vagas, ou seja, 
o número de detentos que excede à capacidade de 
ocupação dos estabelecimentos penais; em 580.000 
o número de mandados de prisão a serem cumpridos; 
e em 33.000 o número de vagas que serão geradas, 
até o ano de 2012, com recursos destinados à área 
de segurança pública no âmbito do Programa de Ace-
leração do Crescimento.

Fica evidente que o poder público não é capaz 
de solucionar os gravíssimos problemas do sistema 
penitenciário nacional. Por conseguinte, a única saída 
possível para conferir aos presos e internos ambientes 
condizentes com sua condição humana é a terceiriza-
ção dos serviços prisionais, conforme defende a pro-
posta ora apreciada.

A despeito de seu mérito, reconhecido, inclusive, 
pelo relator que nos precedeu, cujo parecer não chegou 
a ser apreciado, o projeto de lei sob comento demanda 
algumas adequações, as quais promovemos por meio 
do Substitutivo anexo e passamos a comentar.

A representante da OAB/SP apontou a improprie-
dade de se tratar, na Lei de Execução Penal, da cus-
tódia de menores infratores, assunto disciplinado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Também alertou 
que a exigência de especialização em administração 
penitenciária para participação nas futuras licitações 
criaria mercado cativo para as poucas empresas que 
têm experiência no ramo.
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Fez-se necessário, portanto, suprimir a exigência 
da citada especialização e desmembrar as disposições 
referentes a adultos e a adolescentes, promovendo o 
acréscimo de um artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, e, por via de conseqüência, ajustando-se a 
ementa do projeto. 

Além disso, a terceirização dos serviços de assis-
tência jurídica, atribuição inerente à Defensoria Pública, 
não nos parece recomendável. Aliás, entendemos que 
essa instituição também deve ser consultada quanto 
à conveniência e à oportunidade de terceirização dos 
serviços carcerários. Quanto a esse aspecto, preferimos 
a expressão “prévia anuência” ao termo “audiência”, 
utilizado pelo projeto original.

Ao fazer as apontadas adequações relativas ao 
conteúdo da proposta, aproveitamos para promover, 
também, o aprimoramento de sua forma. O inciso I do 
art. 86-A que a proposição acrescenta à Lei de Execu-
ção Penal, por exemplo, faz referência a “penalmente 
incapazes”, a inimputáveis e a semi-imputáveis. A pri-
meira expressão foi suprimida, pois não tem uso cor-
rente na esfera criminal e seu significado diz respeito, 
justamente, à inimputabilidade.

Por todo o exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.825, de 2003, na forma do Subs-
titutivo anexo.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2008. – De-
putado Roberto Santiago, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.825, DE 2003

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, que “Institui a Lei de Execução Penal”, 
e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências”, 
para permitir a execução de penas e medi-
das de segurança, bem como a aplicação 
de medidas sócio-educativas, em institui-
ções particulares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 77-A. As atividades relativas à assis-
tência de que tratam os incisos I, II, IV e V do 
art. 11 desta lei, bem como à segurança nos 
estabelecimentos penais, poderão ser execu-
tadas por empresas privadas, desde que aten-
didos os seguintes requisitos, além de outros 
estabelecidos em legislação específica:

I – prévia anuência do Conselho Peniten-
ciário, da Defensoria Pública, do Ministério Pú-
blico e da Ordem dos Advogados do Brasil;

II – celebração de contrato administrativo, 
precedido de licitação;

III – exigência de treinamento especiali-
zado, a cargo da contratada, dos profissionais 
que exercerão as atividades contratadas;

IV – encaminhamento pela empresa, ao 
Juízo da Execução, de relatório anual de ati-
vidades contendo, entre outras informações, 
detalhamento do comportamento apresentado 
por detentos e internos.

Parágrafo único. Mesmo na hipótese de 
que trata este artigo, o controle e a supervi-
são das atividades será exercido pelo diretor 
do estabelecimento, nomeado pelo poder pú-
blico.” (NR)

 ..............................................................
“Art. 86-A. Mediante celebração de con-

trato administrativo, precedido de licitação, 
poderão ocorrer em instituições particulares, 
ou ser por elas promovidos, desde que auto-
rizado pelo juiz da execução:

I – a internação ou o tratamento ambula-
torial dos inimputáveis e dos semi-imputáveis, 
de que tratam os arts. 99 e 101 desta lei, inclu-
sive em relação a tratamento de dependência 
química ou psicológica;

II – o cumprimento de pena por pesso-
as toxicômanas ou portadoras de doenças 
infecto-contagiosas ou do vírus da Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida;

III – a inserção no meio social dos deten-
tos e internos após o cumprimento da pena ou 
o término do período de internação.

Parágrafo único. A construção e as con-
dições de funcionamento das instituições de 
que trata o caput obedecerá às regras esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, bem como às normas 
constantes da legislação específica.” (NR)

 ..............................................................
“Art. 90. A penitenciária será construída 

em local afastado do centro urbano.
Parágrafo único. As penitenciárias loca-

lizadas nas áreas rurais terão área na qual os 
condenados exercerão atividades agrícolas, 
realizando o plantio e a colheita de gêneros 
alimentícios destinados ao consumo da uni-
dade prisional.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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“Art. 112-A As medidas previstas nos 
arts. 101, III a VII, e 112, IV a VI, poderão ser 
aplicadas em instituições particulares, desde 
que atendidos os seguintes requisitos, além 
de outros estabelecidos em legislação espe-
cífica:

I – prévia anuência do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
da Defensoria Pública, do Ministério Público e 
da autoridade judiciária;

II – celebração de contrato administrativo, 
precedido de licitação;

III – exigência de treinamento especiali-
zado, a cargo da instituição, dos profissionais 
que prestarão serviços;

IV – encaminhamento pela instituição, 
à autoridade judiciária, de relatório anual de 
atividades contendo, entre outras informa-
ções, detalhamento do comportamento dos 
adolescentes.

Parágrafo único. Aplicam-se às institui-
ções de que trata o caput deste artigo o dis-
posto nos arts. 90 a 97 desta lei.” (NR)

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2008. – De-
putado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de 
Lei nº 2.825/2003, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Roberto Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli 
e Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Aracely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, 
Edgar Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Ro-
cha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oli-
veira, Vanessa Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto 
Leréia, Edinho Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos 
Busato, Manuela D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião 
Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 118-B, DE 2007 
(Do Sr. Alberto Fraga)

Revoga o art. 24 do Decreto-Lei nº 
667, de 2 de julho de 1969, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, pela aprovação (relator: DEP. 
EDMAR MOREIRA); e da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação (relatora: DEP. MARIA 
HELENA).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co; e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

Propõe-se a revogação do seguinte dispositivo 
do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que “Re-
organiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombei-
ros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito 
Federal, e dá outras providências”:

“Art. 24. Os direitos, vencimentos, vanta-
gens e regalias do pessoal, em serviço ativo 
ou na inatividade, das Polícias Militares cons-
tarão de legislação especial de cada Unidade 
da Federação, não sendo permitidas condições 
superiores às que, por lei ou regulamento, 
forem atribuídas ao pessoal das Fôrças Ar-
madas. No tocante a cabos e soldados, será 
permitida exceção no que se refere a venci-
mentos e vantagens bem como à idade-limite 
para permanência no serviço ativo.”

O Autor considera a norma incompatível com a 
nova ordem constitucional, que eliminou qualquer lia-
me entre as polícias militares e as Forças Armadas. 
Todavia, ainda segundo o Autor, o Superior Tribunal de 
Justiça proferiu decisão no sentido de que a disposição 
legal sob comento permaneceria em vigor. Isso esten-
deria aos militares dos Estados a notória defasagem 
remuneratória imposta, pela União, aos militares da 
Aeronáutica, do Exército e da Marinha.

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado se manifestou pela aprovação 
da proposta.

Esgotado o prazo regimental, nenhuma emenda 
foi apresentada a esta Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público.

II – Voto da Relatora

Consoante o art. 13, § 4º, da Constituição Federal 
de 1967, as polícias militares, assim como os corpos 
de bombeiros militares, eram consideradas “forças 
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auxiliares, reserva do Exército.” Em tal conjuntura, a 
hierarquia ficaria comprometida caso os militares dos 
Estados percebessem remuneração superior aos das 
Forças Armadas.

A Constituição Cidadã eliminou a apontada vin-
culação, tornando obsoleta a norma cuja revogação 
ora se cogita. O Texto Constitucional assegura aos 
entes da federação autonomia para definir a política 
de remuneração do seu pessoal. A fixação dos soldos 
é matéria da competência legislativa da União, no que 
concerne aos membros da Aeronáutica, do Exército 
e da Marinha, e de cada Estado, em se tratando de 
Policiais Militares e Bombeiros Militares.

Ao longo de quase 40 anos, mudou não apenas a 
ordem constitucional, mas também a realidade social. 
O contínuo agravamento dos problemas relacionados 
à segurança pública é questão que afeta todos os Es-
tados da Federação. Em alguns desses, contudo, o 
problema ganha contornos dramáticos.

Para fazer frente a tal problema, o Poder Público 
precisa assegurar aos policiais militares remuneração 
compatível com o nível de preparo exigido para o exer-
cício da função e com os riscos a que estão expostos. 
Todavia, a adoção da remuneração percebida pelos 
militares das Forças Armadas, notoriamente defasada, 
como teto remuneratório no âmbito da Polícia Militar, 
compromete o recrutamento de profissionais capacita-
dos para exercer o policiamento ostensivo e a preser-
vação da ordem pública, missões institucionais que a 
Carta Política confere a essa instituição.

Pelo exposto, voto, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 118, de 2007.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2008. – Depu-
tada Maria Helena, 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 118-A/2007, 
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Maria 
Helena.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli e 
Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Ara-
cely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro 
Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia, Edinho 
Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Busato, Manuela 
D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 702-A, DE 2007 
(Do Sr. Humberto Souto)

Dispõe sobre a Renegociação de Dí-
vidas Oriundas de Operações de Crédito 
Urbano contratadas por micro e peque-
nos empresários na Área de Atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, em situação de inadimplemento, 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela rejeição (Relator: 
Dep. José Guimarães).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento 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 Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei com o objetivo de au-
torizar a repactuação de dívidas inadimplidas de ope-
rações de crédito urbano contraídas por empresas 
localizadas na área de atuação da Agência de De-
senvolvimento do Nordeste – ADENE. Note-se que, 
apesar de a ementa se referir à repactuação apenas 
de micro e pequenos empreendimentos, o projeto é 
mais abrangente, beneficiando também suas coope-
rativas e associações.

Registre-se, de início, a deficiência da técnica 
legislativa utilizada. Há menções que não encontram 
correspondência no texto citado, utilização de números 
cardinais para subdividir alíneas, procedimento não 
previsto na Lei Complementar nº 95, que regulamenta 
a redação legislativa, e excesso de referências, que 
tornam a compreensão do texto extremamente difícil. 

O art. 2º fixa as condições para operações con-
traídas até 15 de janeiro de 2001, de valor contratado 
de até R$ 50 mil. Estabelece que operações de até R$ 
25 mil contraídas até 31 de dezembro de 1997 com re-
cursos do FNE e do FAT e que não foram renegociadas 
terão direito a desconto no saldo devedor de 8,8% e 
bônus de adimplência de 25% sobre cada parcela da 
dívida paga até a data do vencimento, sendo tal bônus 
de 65% nas regiões do semi-árido, nos municípios do 
norte do Espírito Santo e do norte de Minas Gerais, 
do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, com-
preendidos na área de atuação da ADENE. 
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O inciso II do mesmo artigo fixa os encargos 
financeiros anuais incidentes a partir da data da re-
negociação, que variam de 1,5% até 5%, conforme 
o valor originalmente contratado. Estabelece ainda 
que o saldo devedor apurado na data da repactuação 
será prorrogado pelo prazo de 10 anos, com 2 anos 
de carência.

O inciso III se refere aos financiamentos conce-
didos entre janeiro de 1989 e janeiro de 2001, com 
recursos do FNE e do FAT, equalizados pelo Tesouro 
Nacional, no valor total original de até R$ 15 mil. Para 
este caso, o projeto estabelece condições mais favo-
ráveis para os mutuários que estiverem adimplentes 
em até 180 dias após a publicação da lei, incluindo 
desconto de 8,8% no saldo devedor se a operação 
houver sido contratada com encargos pós-fixados, 
além de prorrogação, por dez anos, do saldo devedor, 
incluídos dois anos de carência, e aplicação de taxa 
efetiva de juros de 3% a.a., a partir de 1º de janeiro de 
2002. Adicionalmente, fixa, para as regiões do semi-
árido, norte do Espírito Santo e municípios do norte 
de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale 
do Mucuri, da área de atuação da ADENE, um bônus 
de adimplência de 65% sobre cada parcela da dívida 
paga até a data do vencimento.

Já os mutuários nas mesmas condições, mas 
que não regularizarem seus débitos na data acima 
mencionada, terão o saldo de todas as prestações 
vencidas e não-pagas corrigido com base nos en-
cargos originalmente contratados, com desconto de 
8,2% no saldo devedor, no caso de operações com 
encargos pós-fixados, sendo aplicada taxa efetiva de 
juros de 3% a.a. na data de renegociação. O projeto 
estabelece ainda que o saldo de todas as prestações 
vencidas e não-pagas deverá ser corrigido até a data 
de repactuação com base nos encargos originalmente 
contratados, sem bônus e sem encargos adicionais de 
inadimplemento. Note-se que, aqui, há referências que 
não encontram correspondência no texto da lei. Por 
exemplo, a alínea “b” do inciso III do art 2º faz menção a 
prazos estabelecidos na alínea “a” do inciso II do mes-
mo artigo. O problema é que a mencionada alínea não 
traz nenhum prazo, tratando de encargos financeiros. 
O que é provável é que a menção seja à alínea “a” do 
inciso III, que menciona o prazo de até 180 dias para 
a regularização de débitos após a publicação da lei, 
forma como este relatório está interpretando.

O art. 3º autoriza a repactuação, para o mesmo 
grupo de beneficiários, de operações inadimplidas de 
valor original contratado de até R$ 100 mil, estabele-
cendo que o saldo devedor será apurado com base nos 
encargos contratuais que prevaleceriam em operações 
adimplentes, isto é, excluem-se multas, encargos de 

mora e honorários advocatícios. Para micro e peque-
nas empresas, o projeto fixa taxa de juros de 6% a.a., 
e de 8,75% a.a. para as demais empresas. Estabelece 
ainda bônus de adimplemento sobre encargos finan-
ceiros de 20% para os empresários da região do semi-
árido e de 10% para os mutuários das demais áreas 
abrangidas pela ADENE, e prazo de até 10 anos para 
pagamento do saldo devedor. 

O art. 4º estabelece que os débitos de micro e pe-
quenas empresas, suas cooperativas ou associações, 
relativos a operações de crédito urbano, alongados 
na forma da Lei nº 9.138, de 1995, e da Resolução 
nº 2.238, de 1996, do Conselho Monetário Nacional, 
relativos a empreendimentos localizados na área de 
atuação da ADENE, em situação de inadimplência, 
de valor contratado de até R$ 100 mil, poderão ser 
repactuados sem cobrança de juros, multas e demais 
ônus de inadimplência. Além disso, são estabelecidas 
diversas outras condições favoráveis, incluindo taxas 
de juros de 3% a.a., e prazo de pagamento que pode 
chegar até 31 de outubro de 2025, entre outras.

O art. 5º determina que os mutuários interessa-
dos na prorrogação ou repactuação de suas dívidas 
devem expressar formalmente seu interesse à institui-
ção financeira credora, ficando, a partir de tal manifes-
tação, as instituições credoras obrigadas a suspender 
a cobrança ou a execução judicial correspondente. 
Estabelece ainda que o Conselho Monetário Nacional 
fixará os prazos para a operacionalização dos termos 
de adesão pelos devedores e credores.

O art. 6º veda a adesão aos benefícios instituídos 
pelo projeto aos mutuários que tenham praticado desvio 
de recursos ou que tenham sido depositários infiéis.

O art. 7º estende os termos da proposição aos 
mutuários de operações contratadas sob a modalida-
de de contrato grupal ou coletivo que excederem R$ 
100 mil, desde que o valor de cada fração individual 
não exceda tal cifra.

O art. 8º autoriza o Fundo Constitucional do Nor-
deste e o Tesouro Nacional a assumir os ônus decorren-
tes da implementação dos benefícios da proposição.

O art. 9º estabelece que o banco administrador do 
FNE deverá adotar, nos prazos estabelecidos no pro-
jeto, todos os procedimentos para tornar operacionais 
os seus termos, bem como informar aos Ministérios da 
Fazenda e da Integração Nacional a situação final dos 
contratos. Também autoriza a substituição ou liberação 
de garantias, conforme os termos estabelecidos pelo 
Conselho Monetário Nacional.

O art. 10 fixa que o Poder Executivo deverá con-
siderar os custos decorrentes da implementação da 
proposição, promovendo limitação de empenho e mo-
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vimentação financeira em montante correspondente, 
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O art. 11 atribui ao Conselho Monetário Nacio-
nal a responsabilidade de instituir as condições para 
a implementação das disposições da lei. 

O art. 12, por fim, estabelece a data de publica-
ção como a de entrada em vigor.

No prazo regimental de 5 sessões, não foram 
apresentadas emendas. Além desta Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a 
proposição será examinada pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, inclusive no mérito, e pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito econômico da matéria em tela.

Vale ressaltar, inicialmente, que as dificuldades 
enfrentadas por quem decide empreender, assumir 
riscos, empregar pessoas, enfim, buscar oportunida-
des de lucro e de desenvolvimento empresarial, são 
inúmeras. A carga tributária é elevada, a burocracia é 
enorme, as taxas de juros são proibitivas e a incerteza 
da economia brasileira, apesar dos avanços recentes, 
ainda persiste.

Diante desses obstáculos, freqüentemente sur-
gem propostas para apoiar os empresários, notadamen-
te os de pequeno porte. Tais esforços são meritórios e 
merecem nosso entusiasmado apoio.

No entanto, muitas dessas proposições trazem 
um alívio imediato, mas causam danos substanciais no 
médio e longo prazo para a economia. Tal nos parece 
o caso do projeto em tela. Benefícios para devedores 
inadimplentes representam um sinal negativo para o 
mercado e a sociedade. Indicam aos que se esforçaram 
para se manter adimplentes que não fizeram a melhor 
escolha. Ao contrário, procederam de forma mais ade-
quada os que deixaram de cumprir suas obrigações 
com os credores. 

É claro que muitos dos que estão inadimplentes 
não optaram deliberadamente por tal situação. Difi-
culdades do negócio, expectativas de mercado que 
não se confirmaram, planejamento inadequado, entre 
outros problemas, podem ter contribuído para inviabi-
lizar o negócio.

É, contudo, da essência do sistema econômico 
premiar os que obtêm sucesso e retirar do mercado 
os mal-sucedidos. Isso, contudo, não implica que o 
Governo não possa desenvolver ações quando even-
tos excepcionais interferirem nas condições normais 
do mercado. É o caso de secas e de enchentes que 

destroem safras agrícolas, de colapsos na bolsa de 
valores que podem gerar efeitos sistêmicos, de brus-
cas e inesperadas mudanças nas taxas de juros, na 
taxa de câmbio, nos prazos de financiamento, enfim, 
alterações bruscas nas condições da economia, que 
geram impactos negativos que se propagam por di-
versos setores.

Não nos parece, todavia, que tais condições 
tenham estado presente na economia brasileira nos 
últimos anos. Ao contrário, a economia tem operado 
em ambiente de normalidade, sem crises que tenham 
contribuído decisivamente para inviabilizar a atividade 
econômica.

Mesmo que fosse o caso de uma intervenção de 
governo, seria imprescindível avaliar o programa em 
face de outros ações de carátwer governamental. Como 
se sabe, a repactuação de dívidas inadimplidas teria um 
custo extremamente elevado para o Tesouro Nacional. 
O projeto não o estima, como determina a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, mas certamente envolveria um 
montante significativo de recursos. Há que observar, 
assim, os usos alternativos desses recursos. 

Para financiar novas despesas, o Governo pode 
aumentar a carga tributária ou cortar despesas existen-
tes. A primeira hipótese, parece-nos, no atual contexto, 
fora de cogitação. Os cortes teriam que se dar, portan-
to, em educação, saúde, segurança pública, enfim, em 
quaisquer das áreas de atuação governamental. 

Do ponto de vista desta Comissão, a questão é 
avaliar se os impactos socioeconômicos dessa alte-
ração na composição da despesa seriam favoráveis. 
Isto é, seria melhor despender recursos públicos com 
programas de refinanciamento e repactuação de dívi-
das de empresários ou com educação de crianças e 
jovens ou com saúde e previdência para os idosos ou, 
ainda, com infra-estrutura econômica, como estradas, 
portos e aeroportos?

Não nos parece ser o caso. Os escassos recursos 
públicos têm aplicação com retorno social muito mais 
alto nas áreas acima citadas do que na repactuação de 
dívidas. Essas, como dito anteriormente, só se justifica-
riam em casos extremos, mesmo assim, avaliando-se 
o dispêndio em face de outras possibilidades.

Ante o exposto, conquanto enalteçamos a inicia-
tiva do eminente Parlamentar, não podemos apoiá-la, 
razão por que votamos pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 702, de 2007.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2008. – 
Deputado José Guimarães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
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hoje, rejeitou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 
702/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputa-
do José Guimarães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Jilmar Tatto – Presidente, João Maia e José Guima-
rães – Vice-Presidentes, Bernardo Ariston, Dr. Ubia-
li, Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, Fernando 
Lopes, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Lúcio Vale, 
Miguel Corrêa, Osório Adriano, Sérgio Moraes, An-
tônio Andrade, Felipe Bornier, Guilherme Campos e 
Vicentinho Alves.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Jilmar Tatto, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.202-A, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Zarattini)

Disciplina a atividade de “lobby” e a 
atuação dos grupos de pressão ou de inte-
resse e assemelhados no âmbito dos órgãos 
e entidades da Administração Pública Fede-
ral, e dá outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. MILTON MONTI).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; 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 Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O presente Projeto de Lei disciplina a atividade 
de “lobby” e a atuação dos grupos de pressão ou de 
interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e en-
tidades da Administração Pública Federal, e dá outras 
providências.

Informa a justificação que acompanha o Projeto 
de lei, o seguinte:

“(...)
A experiência internacional, notadamen-

te nos EUA, Inglaterra, França e México, em 
anos recentes, demonstra a importância cres-
cente do “lobby” no Parlamento. Para muitos, 
o “lobby” é da essência da democracia, pos-
sibilitando que, com transparência, os grupos 
de pressão e de interesse possam atuar or-
ganizadamente, e que, com menores custos, 
todos os setores da sociedade possam fazer 
uso de estruturas profissionais destinadas a 
levar suas opiniões e posicionamentos aos 

Congressistas, em benefício do processo le-
gislativo e de sua segurança.

Mais ainda, o desenvolvimento da socie-
dade civil reclama a institucionalização desses 
mecanismos, sujeitos ao controle da própria 
sociedade. Por isso, em países que há mais 
tempo se preocuparam com a regulação das 
atividades de “lobby”, os instrumentos de con-
trole são rigorosos. No Congresso dos Estados 
Unidos, mais de 3.700 entidades registradas 
atuam regularmente no “lobby”, cadastrando 
previamente seus representantes e prestando 
contas semestralmente de suas atividades, dos 
recursos que recebem e para que os destinam. 
Veda-se o uso de presentes, cortesias, gentile-
zas e favores para Congressistas como instru-
mento de “corrupção” e asseguram-se meios 
de tratamento igualitário aos grupos de pressão 
no processo decisório no Legislativo.

Limita-se a conduta dos lobistas, e dos 
próprios servidores públicos, para que não haja 
abusos nem tampouco conflitos de interesse. 
Garante-se a idoneidade do processo e a res-
ponsabilização daqueles que não observarem 
as suas normas. 

(...)”

Além do parecer desta Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, a proposição re-
ceberá também parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania, quanto à constitucionalidade e 
juridicidade da matéria.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Lobby, segundo Aurélio Buarque de Holanda, é 
uma palavra de origem inglesa que representa um gru-
po de pessoas ou organização que tem como atividade 
profissional buscar influenciar, aberta ou veladamente, 
decisões do poder público, especialmente no legislativo, 
em favor de determinados interesses privados. Traduz 
a representação política de interesses legítimos em 
nome e em benefício de clientela identificável. O lobby 
é, portanto, instrumento útil para o aprimoramento da 
qualidade das decisões políticas, ao abordar diferentes 
pontos-de-vista para o processo decisório.

No Brasil a palavra lobby ganhou conotação ex-
tremamente pejorativa. Na verdade, ela designa uma 
atividade inevitável e exercida em qualquer grupo so-
cial: família, escola, sindicato, igreja, governo. Fazer 
lobby é tentar influenciar alguém, com poder decisório, 
para que uma decisão específica seja a mais favorável 
possível a uma parte interessada.
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E por que esse sentido negativo à palavra lobby? 
Porque a ela se associou a prática de procedimentos 
no mundo da política que nada têm de legítimo nem 
de legal: favorecimento, corrupção, tráfico de influên-
cia, advocacia administrativa, gestão temerária, con-
flito de interesses e outros crimes. Numa democracia 
saudável, assim como ocorre em países desenvolvi-
dos, o exercício do lobby honesto, transparente, com 
informação confiável e representação qualificada ajuda 
a aperfeiçoar as políticas públicas adotadas pelo Esta-
do. Às partes interessadas numa determinada política 
pública devem ser possibilitado expor seus pontos de 
vista, que subsidiarão o tomador de decisão a vislum-
brar melhor o problema em discussão.

O projeto de lei sob parecer trará mais morali-
dade, pois permitirá evitar práticas nocivas à medida 
que define regras claras para o exercício da atividade 
de lobby na administração pública. O que se pretende 
com o projeto não é defender os lobistas, mas acabar 
com o lado obscuro dessa atividade, que permite o 
tráfico de influência. Havendo uma disciplina, há como 
se punir os desvios.

A regulamentação da atividade de lobby asse-
gurará tratamento isonômico aos diversos grupos de 
pressão no processo decisório, na medida em que 
vedará a prática de “cortesias”, “gentilezas”, “favores” 
e “presentes”, verdadeiros instrumentos de corrup-
ção, pois, assim, o fator preponderante na tomada de 
decisão não será o econômico, e sim os argumentos 
oferecidos pelos diversos atores envolvidos no proces-
so. Ademais, permitirá um controle maior pela própria 
sociedade, que disporá de parâmetros para aferir se 
uma conduta é ou não nociva ao interesse público.

Em 28/05/2008, esta Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público aprovou o Verbete 
nº 02, de 2008, que trata de projetos de leis que vi-
sam regulamentar profissões. Entretanto, o lobby não 
deve ser entendido como profissão, pois, ao meu ver, 
trata-se uma atividade desempenhada no âmbito da 
Administração Pública por profissionais de diversas 
áreas, sejam de profissões regulamentadas ou não. 
Portanto, despiciendo ajustar o projeto de lei sob pa-
recer ao aludido verbete.

Diante do exposto, quanto ao mérito, manifesto 
o meu voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
1.202, de 2007.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2008. , Depu-
tado Milton Monti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-

vou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.202/2007, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Milton Monti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli e 
Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Ara-
cely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro 
Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia, Edinho 
Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Busato, Manuela 
D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.578-A, DE 2007 
(Do Sr. Waldir Maranhão)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Construção Na-
val de Cururupu, no Estado do Maranhão 
e dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. JOÃO PIZZOLATTI).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de lei em exame pretende autorizar o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval de Cururupu, no Estado do Mara-
nhão. Para esse fim, o Poder Executivo ficará também 
autorizado a criar os cargos e funções necessárias.

A Escola Técnica Federal de Cururupu deverá ofe-
recer cursos de educação profissional para atender as 
necessidades regionais nas áreas de construção naval 
e de transporte fluvial. Ainda segundo a proposta, será 
incluída na estrutura da nova instituição de ensino um 
Estaleiro-Escola, para formação de técnicos em cons-
trução naval de natureza artesanal.

A instalação da escola dependerá de prévia con-
signação, no Orçamento da União, das dotações re-
queridas para seu funcionamento.

Não foram oferecidas emendas à proposição no 
prazo regimental.
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II – Voto do Relator

A importância da navegação marítima e fluvial 
para a população do Estado do Maranhão é inques-
tionável. Para que se perceba tal fato, o autor nos 
apresenta algumas informações relevantes: o litoral 
maranhense é o segundo mais extenso do País; exis-
tem, no território do Estado, doze grandes rios, todos 
navegáveis na quase totalidade de sua extensão; há 
cerca de uma década, estimava-se que entre trezen-
tas e quatrocentas mil pessoas da região dependiam 
de pequenos barcos para seu sustento, entre as quais 
pescadores, barqueiros, pequenos proprietários, fei-
rantes e passageiros em geral.

A qualificação de jovens no setor de constru-
ção naval é, assim, medida de grande importância 
econômica e social para o Estado do Maranhão. A 
criação de uma escola técnica federal com esse ob-
jetivo certamente contribuirá para fazer mais promis-
sor o futuro desses jovens e desenvolver o potencial 
econômico local, razões que, sem dúvida alguma, 
fazem o projeto merecedor do integral apoio deste 
colegiado.

Quanto a possíveis questionamentos sobre a 
constitucionalidade da proposição, pertinentes à ini-
ciativa legislativa da matéria, entendemos que o órgão 
competente para discutir o assunto é a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos regi-
mentais, não sendo lícito a esta Comissão fundamentar 
sua posição com base em tais aspectos.

Em razão do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 2.578, de 2007.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2008. – Depu-
tado João Pizzolatti, 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 2.578/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado João 
Pizzolatti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli 
e Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, 
Aracely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, 
Edgar Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Ro-
cha, Pedro Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oli-
veira, Vanessa Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto 
Leréia, Edinho Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos 
Busato, Manuela D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião 
Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.640-A, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 207/2007 
Ofício (SF) nº 892/2008 

Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para permitir que a União 
possa celebrar convênios com os Estados 
e o Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso indevi-
do de drogas, e com os Municípios com o 
objetivo de prevenir o seu uso indevido, e 
possibilitar a atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
(relator: DEP. NELSON MARQUEZELLI).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Finan-
ças e Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A Lei nº 11.343, de 2006, “Institui o Sistema Na-
cional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas; estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências.” Seu art. 73 
autoriza a União a “celebrar convênios com os Esta-
dos visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito 
e do uso indevido de drogas.” A proposição epigrafa-
da colima ampliar a autorização legislativa, de modo a 
alcançar também o Distrito Federal e os Municípios e 
viabilizar a cooperação técnica e financeira da União 
com esses entes públicos.

Aprovado, em caráter terminativo, pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
Federal, vem o projeto de lei à revisão da Câmara dos 
Deputados.

O prazo regimental transcorreu sem que fossem 
apresentadas emendas a esta Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público.

II – Voto do Relator

A Lei nº 11.343, de 2006, estabelece as diretrizes 
norteadoras das ações governamentais afetas aos en-
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torpecentes. Consoante o disposto no art. 5º, III, des-
se estatuto, um dos objetivos do Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad é “promover 
a integração entre ... as políticas públicas setoriais dos 
órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios”.

Por conseguinte, é com toda razão que o Senador 
Sérgio Zambiasi questiona o alcance do art. 73 do di-
ploma legal, que autoriza a União a celebrar convênios 
apenas com os Estados. A exclusão do Distrito Federal 
e dos Municípios não se justifica, ainda mais quando se 
considera que muitos desses entes padecem de notória 
escassez de recursos financeiros e técnicos.

Aduz o Relator, com muita propriedade, que:

(...)
“Agora, com a criação do Sistema Na-

cional de Políticas sobre Drogas, tanto a pre-
venção e a repressão ao tráfico, como a pre-
venção ao uso indevido de drogas, foram fi-
nalmente ‘sistematizados’, devendo obedecer 
aos critérios estabelecidos pela União. Em 
conformidade com a nova legislação a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão concorrentemente, na prevenção ao 
uso indevido de drogas, inclusive com dotação 
orçamentária própria.

Pelas razões até aqui expostas é que se 
propõe a modificação do art. 73, de modo que 
tanto o Distrito Federal quanto os Municípios 
Tenham possibilidade de firmar convênios com 
a União, cada qual com suas competências em 
relação à matéria, preservando-se a isonomia 
entre os entes da Federação.

Assim, os Municípios, já tão debilidados 
em suas finanças, necessitam ser contempla-
dos com a possibilidade de firmar convênios 
com a União, tanto de natureza técnica quanto 
financeira, para desenvolverem seus progra-
mas, no moldes estabelecidos pela Sisnad.”

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 3.640, de 2008.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2008. – 
Deputado Nelson Marquezelli, 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 3.640/2008, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson 
Marquezelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli e 

Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Ara-
cely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro 
Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia, Edinho 
Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Busato, Manuela 
D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.950-A, DE 2008 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 656/2008 
Aviso nº 771/2008 – C. Civil

Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, destinados ao 
Ministério do Esporte; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (relatora: 
DEP. VANESSA GRAZZIOTIN).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O presente projeto de lei, de autoria Poder Exe-
cutivo, tem como finalidade a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS, para o Ministério do Esporte.

Na sua justificação, a Autora argumenta que o 
Ministério do Esporte, beneficiado com a proposta, 
vem buscando fortalecer sua capacidade institucional 
para o cumprimento das obrigações legais advindas 
do Estatuto de Defesa do Torcedor – Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003 – a partir de ações de regulamen-
tação e de fomento, em particular no que se refere à 
infra-estrutura física e tecnológica. Assim, o aumento 
de cargos em comissão é de extrema necessidade 
para o cumprimento da referida Lei e das diretrizes 
do Ministério. 

Outra justificativa apresentada, diz respeito a 
estrutura deficitária, do Ministério, para responder aos 
novos desafios. Por esse motivo propõe a criação, no 
âmbito do Ministério, de 24 cargos em comissão do 
grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
que serão oportunamente destinados a essa pas-
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ta, a saber : dois DAS-5, três DAS-4, sete DAS-3 e 
doze DAS-2. O impacto orçamentário decorrente da 
nova estrutura de cargos em comissão ficará em R$ 
633.125,90 (seiscentos e trinta e três mil reais, cento 
e vinte e cinco reais e noventa centavos), para 2008, 
considerado o período de agosto a dezembro, e em 
R$ 1.519.502,15 (um milhão, quinhentos e dezenove 
mil, quinhentos e dois reais e quinze centavos) para 
cada um dos exercícios subseqüentes, incluindo grati-
ficação natalina e adicional de férias. Segundo o autor 
o impacto será compatível com as dotações consigna-
das na Lei Orçamentária Anual para 2008 e com os 
demais dispositivos da legislação orçamentária e de 
responsabilidade fiscal.

Nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno, 
o projeto está sujeito à apreciação conclusiva pelas 
comissões.

Encerrado o prazo regimental para recebimen-
to de emendas ao projeto. Não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O projeto sob exame propõe a criação de cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores – DAS, destinados ao Ministério do Esporte. 

Criado em 2003, o Ministério do Esporte foi gra-
dativamente assumindo as competências para as quais 
foi instituído. No entanto, outras atribuições foram acres-
cidas com o surgimento de crescentes necessidades, 
principalmente aquelas relacionadas a organização 
da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e isto requer 
o cumprimento das obrigações assumidas pelo Go-
verno Federal perante a Fédération Internationale 
de Football Association – FIFA.

Os investimentos nacionais para abrigar a Copa 
do Mundo de 2014 serão de grande monta, pois acres-
centam-se os investimentos necessários em infra-es-
trutura e os efeitos nas cadeias produtivas de patroci-
nadores, de vendedores da mídia nacional e interna-
cional e da indústria do turismo que gira em torno das 
grandes competições. 

Ademais, o presente projeto visa a criação de no-
vos cargos em comissão para compor uma estrutura 
específica para tratar do futebol e da defesa dos direitos 
do torcedor. Que terá como principais competências 
planejar, desenvolver, acompanhar e monitorar as ati-
vidades no âmbito do futebol e a defesa dos direitos 
do torcedor, apoiar ações ligadas a eventos de grande 
porte, integrar ações e estimular parcerias entre en-
tidades governamentais e agentes privados, planejar 
a realização de eventos esportivos internacionais no 
Brasil, incentivar a criação de uma estrutura esportiva 

moderna capaz de receber competições esportivas 
nacionais e internacionais, dentre outras. 

A adequada constituição de uma nova Secreta-
ria, será de fundamental importância para a realização 
de eventos como a Copa do Mundo de Futebol 2014 
e, como reflexo, o fortalecimento da candidatura do 
Brasil à sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de 2016, ambos com atividades preparatórias já pre-
vistas para 2008.

Em face do exposto, certos que estamos da ne-
cessidade premente e inconteste da referida solicita-
ção. Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 3.950, de 2008.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2008. – De-
putada Vanessa Grazziotin, 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 3.950/2008, 
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Vanes-
sa Grazziotin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Nelson Marquezelli e 
Elcione Barbalho – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Ara-
cely de Paula, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Marco Maia, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro 
Henry, Roberto Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa 
Grazziotin, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia, Edinho 
Bez, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Busato, Manuela 
D’ávila, Mauro Nazif e Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Deputado Pedro Fernandes, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 37ª Reunião Ordinária, realizada em 26 
de novembro de 2008

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia 
vinte e seis de novembro de dois mil e oito, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Plenário13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Walter Pinheiro – Presidente; Ratinho Junior, Bilac 
Pinto e Paulo Roberto – Vice-Presidentes; Abelardo 
Camarinha, Ariosto Holanda, Beto Mansur, Cristiano 
Matheus, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão Branca, Elis-
mar Prado, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Gus-
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tavo Fruet, Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Chaves, José 
Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Lui-
za Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Paulo 
Lima, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Silas Câ-
mara e Wladimir Costa – Titulares; Ana Arraes, Ange-
la Amin, Arolde de Oliveira, Barbosa Neto, Carlos 
Brandão, Cida Diogo, Colbert Martins, Fernando Ferro, 
Flávio Bezerra, Frank Aguiar, Júlio Cesar, Nazareno 
Fonteles, Rafael Guerra, Roberto Britto, Veloso e Wal-
dir Maranhão – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Luiz Carlos Busato, como não-membro. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Enio Bacci, Jader 
Barbalho, Jorge Tadeu Mudalen, Jorginho Maluly, Nil-
son Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, 
Vic Pires Franco e Zequinha Marinho. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 36ª reunião, realizada no dia 19 de novembro 
de 2008. O Deputado Julio Semeghini solicitou a dis-
pensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi APROVADA por unanimidade. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou ao plenário que: 
1) recebeu do gabinete do Comando da Marinha con-
vite para conhecer o Programa Nuclear da Marinha, 
em visita oficial ao Centro Experimental de Aramar 
(CEA), na cidade de Iperó, SP, dia 4 de dezembro; 2) 
recebeu do presidente da Abinee – Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Bar-
bato, convite para participar de almoço anual da enti-
dade no dia 5 de dezembro, no Clube Atlético Monte 
Líbano, em São Paulo, e que o deputado Julio Seme-
ghini representará a comissão; 3) recebeu da Comis-
são Mineira Pró-Conferência Nacional de Comunicação 
convite para participar, no dia 13 de dezembro, da 
Mesa sobre o “Marco Regulatório e Convergência”, no 
“Seminário Mineiro Pró-Conferência Nacional de Co-
municação”, que acontecerá na Assembléia Legislati-
va de Minas Gerais; 4) o Encontro Preparatório da I 
Conferência Nacional de Comunicação (EPCNC) será 
realizado no dia 2 de dezembro, às 9h, no plenário 4 
do Anexo II da Câmara dos Deputados; 5) recebeu 
justificativa de ausência dos deputados Paulo Rober-
to, no período de 17 a 21 de novembro, em virtude de 
participação, em missão oficial, no NextTV Summit 
Latin America 2008, na cidade de Buenos Aires, Ar-
gentina, e Paulo Henrique Lustosa, no dia 19 de no-
vembro, em virtude de participação na “Conference on 
legislative reform to achieve human rights”, em Nova 
Iorque, EUA; 6) foram distribuídas aos relatores as se-
guintes proposições, cujas relações foram encaminha-
das por meio eletrônico aos membros da comissão e 
divulgadas na página da internet: 18 de novembro – 

Deputado Ariosto Holanda, TVR Nº 32/07; Deputado 
Edigar Mão Branca, TVR Nº 1.165/06; Deputado Jor-
ginho Maluly, TVR Nº 1.185/06; Deputado José Men-
donça Bezerra, TVR Nº 954/08; Deputado Paulo Lima, 
TVR Nº 211/07; Deputado Silas Câmara, TVR Nº 
1.075/06; 19 de novembro – Deputado Julio Seme-
ghini, PROJETO DE LEI Nº 1.751/07; Deputado Nelson 
Proença, PROJETO DE LEI Nº 2.899/08. ORDEM DO 
DIA: Antes de dar início ao item A da pauta (Requeri-
mentos), o Presidente submeteu à apreciação do ple-
nário a inversão de pauta do item 158, solicitada pela 
Deputada Luiza Erundina, informando que a proposi-
ção seria discutida logo após a votação dos requeri-
mentos. Aprovada a inversão de pauta, iniciou-se a 
Ordem do Dia. 1 – REQUERIMENTO Nº 143/08 – do 
Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “solicita informações 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações a 
respeito da renovação das outorgas do Serviço de Te-
levisão por Assinatura – TVA” RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 2 – REQUERIMENTO Nº 147/08 – do Sr. 
Wladimir Costa – que “solicita seja realizada Reunião 
de Audiência Pública visando esclarecimentos à Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, sobre as denúncias de supostas irregularidades 
nas atividades de Registro, Gerenciamento e Manu-
tenção de Domínios da Internet no Brasil”. Falou o 
Deputado Julio Semeghini. APROVADO. 3 – REQUE-
RIMENTO Nº 148/08 – do Sr. Wladimir Costa – que 
“solicita seja realizada Reunião de Audiência Pública 
visando discutir o combate a crimes de informática 
como difusão de vírus, roubo de senhas e falsificação 
de cartão de crédito”. RETIRADO DE PAUTA PELO 
AUTOR. 4 – REQUERIMENTO Nº 149/08 – do Sr. Si-
las Câmara – que “solicita a realização de audiência 
pública tendo como convidados os senhores Ronaldo 
Mota Sardenberg, Presidente Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, Roberto Oliveira de 
Lima, Presidente da VIVO Participações S/A, João Cox, 
Presidente da CLARO S/A, Luiz Eduardo Falco, Pre-
sidente da OI S/A, Mário César Pereira de Araújo, Pre-
sidente da TIM Participações S/A para prestarem in-
formações a respeito do cronograma de instalação de 
telefonia móvel nos municípios relacionados na licita-
ção nº 002/2007/SPV – ANATEL”. Falou o Deputado 
Julio Semeghini. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 150/08 – do Sr. Silas Câmara – que “solicita a rea-
lização de audiência pública tendo como convidados 
os senhores Franklin Martins, Ministro da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República, 
Ubiratan Aguiar, Ministro do Tribunal de Contas da 
União, para prestarem informações sobre os critérios 
de distribuição de verbas para divulgação publicitária, 
adotados pela Secretaria de Comunicação Social e 
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demais órgãos do Governo Federal”. APROVADO. 6 
– REQUERIMENTO Nº 153/08 – dos Srs. Julio Seme-
ghini e Walter Pinheiro – que “solicita realização de 
Audiência Pública para debater os impactos da altera-
ção do ICMS para o Setor de Tecnologia da Informação 
da PEC 31-A/2007”. Falaram os Deputados Nelson 
Proença e Jorge Bittar. APROVADO. 7 – REQUERI-
MENTO Nº 154/08 – do Sr. Julio Semeghini – que “so-
licita realização de Audiência Pública para discutir 
sobre a Estratégia Nacional de Defesa do País”. Fala-
ram os Deputados Nelson Proença, Bilac Pinto e Wal-
ter Pinheiro. APROVADO. 8 – REQUERIMENTO Nº 
155/08 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “solicita re-
alização de Audiência Pública com o objetivo de de-
bater o marco legal de fomento do setor de ciência, 
tecnologia e inovação”. APROVADO, COM A EXTEN-
SÃO DO CONVITE A REPRESENTANTE DA CON-
FEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). O 
DEPUTADO JULIO SEMEGHINI SUBSCREVEU O 
REQUERIMENTO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.856/97 
– do Sr. Ivan Valente – que “caracteriza, no âmbito da 
Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, como abuso 
de autoridade, a exposição, sem autorização judicial, 
em veículos de comunicação social, daqueles subme-
tidos à custódia policial”. (Apensados: PL 40/1999, PL 
1072/1999, PL 3067/1997, PL 3349/1997 e PL 
3577/1997) RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PA-
RECER: pela aprovação deste, do PL 3067/1997, do 
PL 3349/1997, do PL 3577/1997, do PL 40/1999, e do 
PL 1072/1999, apensados, com substitutivo. Vista ao 
Deputado Paulo Roberto, em 12/11/2008. RETIRA-
DO DE PAUTA PELO RELATOR. 10 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.549/98 – do Sr. Salvador Zimbaldi – que “con-
cede anistia para o crime que menciona”. (Apensados: 
PL 3225/2000, PL 4808/1998, PL 796/2003, PL 
4540/2004 e PL 4294/2004) RELATOR: Deputado 
WALTER PINHEIRO. PARECER: pela aprovação des-
te, do PL 4808/1998, do PL 796/2003, e do PL 
4294/2004, apensados, com substitutivo, e pela rejei-
ção do PL 3225/2000, e do PL 4540/2004, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Jorginho Maluly e 
Julio Semeghini, em 26/03/2008. RETIRADO DE 
PAUTA PELO RELATOR. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
2.710/07 – do Sr. Luiz Carlos Busato – que “dispõe 
sobre a implantação do Portal Único de Ações Gover-
namentais e Serviços Eletrônicos com o objetivo de 
integrar sistemas e disponibilizar na rede mundial de 
computadores os programas públicos nas esferas fe-
deral, estadual e municipais”. RELATOR: Deputado 
JORGINHO MALULY. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Luiz 
Carlos Busato, Silas Câmara, Miro Teixeira, Wladimir 
Costa, Walter Pinheiro, Paulo Roberto e Luiza Erundi-

na. VISTA AO DEPUTADO MIRO TEIXEIRA. 12 – TVR 
Nº 1.221/06 – do Poder Executivo – (MSC 966/2006) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 249, de 24 de abril de 
2006, que outorga permissão à RÁDIO E TV DESAN 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada no 
município de Gouvêa, Estado do Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 13 – TVR Nº 200/07 – do Poder Executivo – 
(MSC 495/2007) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 15, 
de 03 de janeiro de 2007, que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Cultura da Confresa a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Confresa, Estado do Mato Grosso”. RE-
LATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 14 – TVR Nº 286/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 105/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
236, de 28 de maio de 2007, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Idéias e Ações dos Nativos de Rio de 
Contas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Rio de Contas, Estado da Bahia”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 15 – TVR Nº 296/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 105/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
344, de 28 de junho de 2007, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio Cidade FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Ca-
rolina, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ CHAVES. PARECER: pela aprovação. VISTA 
AO DEPUTADO CARLOS BRANDÃO. 16 – TVR Nº 
323/08 – do Poder Executivo – (MSC 106/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária da Rádio Stu-
dio de Curiúva a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Curiúva, Estado do Para-
ná”. RELATOR: Deputado PAULO PIAU. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 17 – TVR Nº 339/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 106/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
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582, de 16 de outubro de 2007, que autoriza a ACIPA 
– Associação Comunitária de Palmeirante a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Palmeirante, Estado do Tocantins”. RELATORA: Depu-
tada IRINY LOPES. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – TVR 
Nº 387/08 – do Poder Executivo – (MSC 180/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 814, de 25 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação Benefi-
cente Maria Amélia Moura para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de São Felipe, 
Estado da Bahia”. RELATORA: Deputada IRINY LO-
PES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 421/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 182/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 717, de 18 de dezembro de 2007, que 
outorga autorização à Sociedade Habitacional e Urba-
nismo para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Santa Luz, Estado da Bahia”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 20 – TVR Nº 427/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 184/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
206, de 14 de março de 2005, que outorga permissão 
à Terra F.M. Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Tu-
cumã, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ELISMAR 
PRADO. PARECER: pela aprovação. VISTA AO DE-
PUTADO WLADIMIR COSTA. 21 – TVR Nº 493/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 186/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 233, de 24 de abril de 2006, que 
outorga permissão à Rede Norte de Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviços de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada no município de Santa 
Maria do Pará, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
PAULO PIAU. PARECER: pela aprovação. VISTA AO 
DEPUTADO WLADIMIR COSTA. 22 – TVR Nº 507/08 
– do Poder Executivo – (MSC 188/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 723, de 18 de dezembro de 2007, 
que outorga permissão à Rádio Santa Fé de Croatá 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Croatá, Estado do 

Ceará”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEM-
BERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 23 – TVR Nº 519/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 279/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 633, de 21 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Rádio Metrópole Regional FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Ouro Verde, 
Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada ANA 
ARRAES. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – TVR Nº 528/08 
– do Poder Executivo – (MSC 278/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 4 de abril de 2008, que outorga 
concessão à Rádio FM Veneza Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Eusébio, Estado do Ceará”. RELATORA: De-
putada IRINY LOPES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 
– TVR Nº 531/08 – do Poder Executivo – (MSC 
278/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 4 de abril de 
2008, que outorga concessão à Mello e Bruno Comu-
nicação e Participações Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no município 
de Parambu, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado 
ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 26 
– TVR Nº 575/08 – do Poder Executivo – (MSC 
281/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 49, de 28 de 
fevereiro de 2008, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Bela Vista – ACBV para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de San-
ta Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco”. RE-
LATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 27 – TVR Nº 606/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 373/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
853, de 21 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação à Associação de Radiodifusão Alternativa de 
Tucunduva para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Tucunduva, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATORA: Deputada MARIA DO 
CARMO LARA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 – TVR Nº 



56046 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

614/08 – do Poder Executivo – (MSC 374/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 579, de 15 de setembro de 
2006, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária do Centro Urbano de Nova Lacerda para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Nova Lacerda, Estado do Mato Grosso”. RELATORA: 
Deputada ANA ARRAES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 
– TVR Nº 627/08 – do Poder Executivo – (MSC 
374/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 717, de 23 de 
outubro de 2006, que outorga autorização à Associa-
ção Astral de Difusão Cultural e Educacional, Comu-
nitária de Jandira para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Jandira, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO PIAU. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 30 – TVR Nº 638/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 375/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006, que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Itabaiana – PB (Itabaiana – FM) executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itabaiana, Es-
tado da Paraíba”. RELATOR: Deputado WLADIMIR 
COSTA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 31 – TVR Nº 656/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 376/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 659, de 21 de novembro de 2007, que 
outorga autorização à Associação de Rádio Difusão 
Comunitária para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Gramado dos Loureiros, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ELISMAR PRADO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 – TVR 
Nº 658/08 – do Poder Executivo – (MSC 376/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 716, de 18 de dezembro 
de 2007, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação Várzea-Grandense para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 33 – TVR Nº 660/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 376/2008) – que “submete à apreciação do 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
745, de 18 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação à Associação de Radiodifusão Comunitária Ar-
tística e Cultural de Santa Carmem MT – ARCASCA 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Santa Carmem, Estado do Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 34 – TVR Nº 661/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 376/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
753, de 18 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação à Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Afonso Bezerra para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Afonso Bezerra, Estado 
do Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado JOR-
GE BITTAR. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 – TVR Nº 670/08 
– do Poder Executivo – (MSC 376/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 794, de 20 de dezembro de 2007, 
que outorga autorização à Associação Duobarrense 
de Radiodifusão Comunitária Duas Barras – RJ para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Duas Barras, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 36 – TVR Nº 671/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 376/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria de nº 
811, de 20 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Amizade FM de Ra-
diodifusão de Porto Xavier – RS para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Por-
to Xavier, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATORA: 
Deputada MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 37 – TVR Nº 705/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 377/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
598, de 16 de outubro de 2007, que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária Tanajura de Radiodifu-
são executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 38 – TVR Nº 721/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 380/2008) – que “submete à 
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apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 409, de 24 de julho de 2007, que outorga 
autorização à Rádio Ipê Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada no 
município de Arcos, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 39 – TVR Nº 722/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 381/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
618, de 21 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Santa Cruz do 
Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado IBSEN 
PINHEIRO. PARECER: pela aprovação. RETIRADA 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 40 
– TVR Nº 725/08 – do Poder Executivo – (MSC 
381/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 625, de 21 de 
setembro de 2006, que outorga permissão à Astral 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 41 – TVR Nº 729/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 381/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
632, de 21 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Bonito, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. PARE-
CER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO WLA-
DIMIR COSTA. 42 – TVR Nº 737/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 381/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
958, de 20 de novembro de 2006, que outorga permis-
são à Rádio Hortência Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no mu-
nicípio de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 43 – TVR Nº 739/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 381/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
964, de 20 de novembro de 2006, que outorga permis-

são à Rádio FM Sertaneja Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Porto de Folha, Estado de Sergipe”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 44 – TVR Nº 747/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 382/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003, que outorga 
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do 
Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 45 – TVR Nº 748/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 382/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 258, de 16 de maio de 2005, que outorga 
permissão à Rádio FM Iguatú Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Iguatú, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado PAULO ROBERTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
46 – TVR Nº 749/08 – do Poder Executivo – (MSC 
382/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 169, de 3 de 
abril de 2006, que outorga permissão à Sampaio & 
Martins Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Itaú-
ba, Estado do Mato Grosso”. RELATORA: Deputada 
MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 47 
– TVR Nº 757/08 – do Poder Executivo – (MSC 
382/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 246, de 24 de 
abril de 2006, que outorga permissão à Rádio Som 
Alvorada Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de For-
moso do Araguaia, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado WLADIMIR COSTA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
48 – TVR Nº 769/08 – do Poder Executivo – (MSC 
382/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 429, de 12 de 
setembro de 2006, que outorga permissão à Nova Rá-
dio Laranjal Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de La-



56048 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2008

ranjal Paulista, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado WLADIMIR COSTA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 49 
– TVR Nº 781/08 – do Poder Executivo – (MSC 
383/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 486, de 13 de 
setembro de 2006, que outorga permissão ao Sistema 
Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Bebedouro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 50 – TVR Nº 785/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 383/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
497, de 13 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Rádio Sem Fronteiras FM Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no município de Sarandi, Estado do Rio Grande 
do Sul”. RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 51 – TVR Nº 788/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 383/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 501, de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Bayeux Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Puxinanã, Estado da Paraíba”. RELA-
TOR: Deputado ENIO BACCI. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
52 – TVR Nº 789/08 – do Poder Executivo – (MSC 
383/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 503, de 13 de 
setembro de 2006, que outorga permissão à Eco FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de São Bene-
dito, Estado do Ceará”. RELATORA: Deputada IRINY 
LOPES. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 53 – TVR Nº 790/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 383/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Fundação João XXIII para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de Itaiópolis, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 54 – TVR Nº 800/08 – do Poder 

Executivo – (MSC 383/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 522, de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada no município de Anta Gorda, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado ELISMAR 
PRADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 55 – TVR Nº 802/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 383/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 526, de 13 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Rádio São Francisco de Borja 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de São Borja, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 56 – TVR 
Nº 804/08 – do Poder Executivo – (MSC 383/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 529, de 13 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Mega Canal de 
Catanduva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de San-
ta Adélia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
NELSON MEURER. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 57 – TVR 
Nº 806/08 – do Poder Executivo – (MSC 383/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 536, de 13 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Plus Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de Passo de 
Torres, Estado de Santa Catarina”. RELATORA: Depu-
tada MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
58 – TVR Nº 810/08 – do Poder Executivo – (MSC 
384/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 540, de 13 de 
setembro de 2006, que outorga permissão à Tradicio-
nal FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Arroio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
59 – TVR Nº 823/08 – do Poder Executivo – (MSC 
384/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 606, de 21 de 
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setembro de 2006, que outorga permissão à Sistema 
Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Medeiros, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 60 – TVR Nº 825/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 384/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
609, de 21 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Brasil Novo, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. PA-
RECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO WLA-
DIMIR COSTA. 61 – TVR Nº 828/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 384/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
613, de 21 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Rede Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Vila Bela da Santís-
sima Trindade, Estado do Mato Grosso”. RELATORA: 
Deputada MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 62 – TVR Nº 844/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
581, de 15 de setembro de 2006, que autoriza a As-
sociação Comunitária Cultural e Educativa de Araxá 
– ACECA executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Arará, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 63 – TVR Nº 850/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 378/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
712, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a ACC-
CJAN – Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Jandaíra – RN a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Jandaíra, Estado 
do Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado JOR-
GE TADEU MUDALEN. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 64 
– TVR Nº 854/08 – do Poder Executivo – (MSC 
378/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 797, de 25 de 
outubro de 2006, que outorga autorização à Associa-

ção Comunitária Cultural Santana do Paraíso Radio-
difusão executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Santana do Paraíso, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 65 – TVR Nº 859/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 378/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 1027, de 21 de dezembro de 2006, que outor-
ga autorização a Associação Comunitária dos Amigos 
de Pará de Minas executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Pará de Minas, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON MEU-
RER. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 66 – TVR Nº 862/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 378/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 126, de 11 de abril de 2007, que ou-
torga autorização a Associação Rádio Comunitária e 
Cultural de Poço Verde FM – mhz executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Poço Verde, 
Estado de Sergipe”. RELATOR: Deputado ABELARDO 
CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 67 – TVR Nº 
865/08 – do Poder Executivo – (MSC 378/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 146, de 12 de abril de 2007, 
que outorga autorização a Associação Cultural Comu-
nitária Rádio Terra FM de Ribeirão Cascalheiras exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Ribeirão Cascalheiras, Estado do Mato Gros-
so”. RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 68 – TVR Nº 867/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 378/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 150, de 12 de abril de 2007, que outorga au-
torização a Associação Comunitária Cultura para São 
Félix executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Félix do Coribe, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PA-
RECER: pela aprovação. RETIRADA DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 69 – TVR Nº 878/08 
– do Poder Executivo – (MSC 391/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 13 de junho de 2008, que outorga 
concessão à Natureza Comunicações Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do 
Sul”. RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 70 – TVR Nº 886/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 543/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
375, de 13 de julho de 2007, que outorga permissão 
à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Exu, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Fernando Ferro, 
em 05/11/2008. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 71 – TVR Nº 887/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 543/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
388, de 13 de julho de 2007, que outorga permissão 
à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Custódia, Estado de Pernambuco” 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 72 – TVR Nº 888/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 544/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
176, de 11 de abril de 2008, que autoriza a Associação 
dos Artesãos e Artistas de Lajeado executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Lajeado, 
Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado NELSON 
MEURER. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 73 – TVR Nº 891/08 
– do Poder Executivo – (MSC 544/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 258, de 12 de maio de 2008, que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Lagoa de Dentro executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Lagoa de Dentro, 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado ELISMAR 
PRADO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 74 – TVR Nº 892/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 138, de 12 de abril de 2007, que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Entre 
Rios – SC executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Entre Rios, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEM-

BERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 75 – TVR Nº 894/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 164, de 12 de abril de 2007, que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Amigos de 
Tangará (ACCAT) executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Tangará, Estado de San-
ta Catarina”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLAN-
DA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 76 – TVR Nº 895/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 171, de 12 de abril de 2007, que au-
toriza a Associação Comunitária Movimento Rádio Vale 
do Rio Bugres FM executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Barra do Bugres, Estado 
do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado SANDES JÚ-
NIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 77 – TVR Nº 898/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 601, de 16 de outubro de 2007, que 
autoriza a Associação da Rádio Comunitária FM Ci-
dade de Campos Lindos executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Campos Lindos, 
Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado DR. ADIL-
SON SOARES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 78 – TVR Nº 
899/08 – do Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 609, de 05 de novembro de 
2007, que autoriza a Associação Comunitária Rio Pi-
racicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 79 – TVR Nº 900/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 545/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
649, de 21 de novembro de 2007, que autoriza a As-
sociação Ibirapuitense de Radiodifusão Comunitária 
AIRC executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ibirapuitã, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 80 – TVR Nº 903/08 – do Poder Executivo 
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– (MSC 545/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
747, de 18 de dezembro de 2007, que autoriza a As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Cristal do 
Sul executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Cristal do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 81 – TVR Nº 911/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 545/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 115, de 20 de março de 2008, que autoriza 
a Associação da Radio Comunitária de Itaubal – AP 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Itaubal, Estado do Amapá”. RELATOR: 
Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 82 
– TVR Nº 912/08 – do Poder Executivo – (MSC 
545/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 127, de 20 de 
março de 2008, que autoriza a Associação Comunitá-
ria Educativa e de Radiodifusão de Posse (GO) – 
ACERP executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Posse, Estado de Goiás”. RELATORA: 
Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
83 – TVR Nº 913/08 – do Poder Executivo – (MSC 
545/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 128, de 20 de 
março de 2008, que autoriza a Associação de Radio-
difusão Comunitária Amigos de São Nicolau executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado DR. NECHAR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 84 
– TVR Nº 914/08 – do Poder Executivo – (MSC 
705/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 182, de 24 de 
abril de 2008, que outorga autorização à Rádio Comu-
nitária Castilho FM para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Castilho, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 85 – TVR Nº 916/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 705/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 276, de 5 de junho de 2008, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Cultural Aracruz 

para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Aracruz, Estado do Espírito Santo”. RE-
LATOR: Deputado JORGINHO MALULY. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 86 – TVR Nº 917/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 705/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
281, de 5 de junho de 2008, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Cultural de Fundão para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Fundão, Estado do Espírito Santo”. RE-
LATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 87 – TVR Nº 919/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
254, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Rádio Comunidade FM para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Cristóvão, Estado de Sergipe”. RE-
LATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 88 – TVR Nº 923/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
261, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização 
à Associação da Emissora Segredo FM para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado NELSON MEURER. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 89 – TVR Nº 924/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
262, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização 
à Associação Comunitária “Semeando Vidas” para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São José dos Basílios, Estado do Mara-
nhão”. RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. PA-
RECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO CAR-
LOS BRANDÃO. 90 – TVR Nº 926/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 704/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 315, de 19 de junho de 2007, que outorga au-
torização à Associação Assistencial e Educativa Co-
munidade Solidária de São Manuel para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de São 
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Manuel, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 91 – TVR 
Nº 927/08 – do Poder Executivo – (MSC 704/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 351, de 28 de junho de 
2007, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária de Leme do Prado para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Leme do Pra-
do, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
WLADIMIR COSTA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 92 – TVR 
Nº 928/08 – do Poder Executivo – (MSC 704/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 361, de 28 de junho de 
2007, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária de Radiodifusão Cultural e Educativa de Paiva 
– MG para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Paiva, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 93 – TVR Nº 930/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 704/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 403, de 24 de julho de 2007, que outorga au-
torização à Associação de Desenvolvimento e Integra-
ção Comunitária Nova Casa Verde para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Nova 
Andradina, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: 
Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 94 – TVR Nº 931/08 – do Poder Executivo – 
(MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
405, de 24 de julho de 2007, que outorga autorização 
à Associação Cultural Comunitária Renascer Rádio 
FM para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Lagoa da Prata, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 95 – TVR Nº 932/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 704/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 415, de 24 de julho de 2007, que outorga au-
torização à Associação União das Mulheres Florianen-
ses – AUMF para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Floriano, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN. PA-

RECER: pela aprovação. RETIRADA DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 96 – TVR Nº 934/08 
– do Poder Executivo – (MSC 704/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 419, de 24 de julho de 2007, que 
outorga autorização à Comunidade do Bairro Santa 
Terezinha para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Canas, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZER-
RA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 97 – TVR Nº 935/08 – 
do Poder Executivo – (MSC 704/2008) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constan-
te da Portaria nº 420, de 24 de julho de 2007, que 
outorga autorização à Associação Comunitária de 
Marzagão para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Marzagão, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 98 – TVR Nº 936/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
425, de 24 de julho de 2007, que outorga autorização 
à Associação e Movimento Comunitário Beneficente 
Cultural Visão para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cubatão, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 99 – TVR Nº 937/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 704/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 429, de 24 de julho de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Radiodifu-
são para o Desenvolvimento Cultural e Social de Mor-
tugaba para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Mortugaba, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 100 – TVR Nº 938/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 704/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
445, de 9 de agosto de 2007, que outorga autorização 
à Associação Rádio Comunitária de Sambê para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado NILSON PINTO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
101 – TVR Nº 939/08 – do Poder Executivo – (MSC 
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706/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 450, de 17 de 
agosto de 2007, que outorga autorização à Associação 
de Radiodifusão Comunitária Novo Tempo para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Santa Maria do Suaçui, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 102 – TVR Nº 940/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 706/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 455, de 17 de agosto de 2007, que outorga 
autorização à – Associação Cultural Comunitária e 
Alternativa Santaclarense para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Santa Clara 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 103 – TVR Nº 942/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 706/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
577, de 16 de outubro de 2007, que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Radiodifusão Alto 
da Boa Vista para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Corumbá de Goiás, Es-
tado de Goiás”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLI-
VEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 104 – TVR Nº 943/08 
– do Poder Executivo – (MSC 706/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 608, de 5 de novembro de 2007, 
que outorga autorização à Associação Comunitária 
Nova Era – ACONER para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Carvalhópolis, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ENIO 
BACCI. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 105 – TVR Nº 945/08 
– do Poder Executivo – (MSC 706/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 718, de 18 de dezembro de 2007, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Mirante para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Mirante, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 106 – TVR Nº 946/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 706/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 

Portaria nº 744, de 18 de dezembro de 2007, que ou-
torga autorização à POESIS – Associação Cultural e 
Artística de Antônio Carlos para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Antônio Car-
los, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 107 
– TVR Nº 948/08 – do Poder Executivo – (MSC 
706/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 855, de 21 de 
dezembro de 2007, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Sinai de Radiodifusão para o De-
senvolvimento Cultural e Artístico para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Vi-
tória da Conquista, Estado da Bahia”. RELATOR: De-
putado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 108 
– TVR Nº 951/08 – do Poder Executivo – (MSC 
706/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 132, de 25 de 
março de 2008, que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Rádio FM Anhanduí para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 109 – TVR Nº 953/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 707/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
2.820, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per-
missão à Goiás Centro Comunicação Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 110 – TVR Nº 959/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 709/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
718, de 15 de dezembro de 2003, alterada pela de nº 
224, de 29 de abril de 2004, que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico de Moreira Sales para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Mo-
reira Sales, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
WALTER BRITO NETO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 111 
– TVR Nº 960/08 – do Poder Executivo – (MSC 
709/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
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Nacional o ato constante da Portaria nº 28, de 15 de 
janeiro de 2004, que outorga autorização à Associação 
Rural dos Moradores de Canudos, Areias, Malhada de 
Areia, e Riachão do Pintor, no município de Riachão 
das Neves/Bahia, ARMOCAMP, para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão 
das Neves, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
BARBOSA NETO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 112 – TVR 
Nº 962/08 – do Poder Executivo – (MSC 709/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 329, de 7 de julho de 2006, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de Cor-
nélio Procópio para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cornélio Procópio, Esta-
do do Paraná”. RELATOR: Deputado ROBERTO RO-
CHA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 113 – TVR Nº 964/08 
– do Poder Executivo – (MSC 709/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 18, de 3 de janeiro de 2007, que 
outorga autorização à AMCAR – Associação dos Mo-
radores do Canto do Rio para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Santana do 
Jacaré, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputa-
do LOBBE NETO. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 114 – TVR 
Nº 966/08 – do Poder Executivo – (MSC 709/2008) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 90, de 21 de março de 
2007, que outorga autorização ao Clube das Mães São 
João Batista para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São João do Jaguaribe, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado EMANUEL 
FERNANDES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 115 – TVR Nº 
967/08 – do Poder Executivo – (MSC 709/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 131, de 11 de abril de 2007, 
que outorga autorização à Associação Cultural Comu-
nitária New Life para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 116 – TVR Nº 968/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 709/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 

Portaria nº 132, de 11 de abril de 2007, que outorga 
autorização à Associação Rádio Ajuru FM de Limoei-
ro do Ajuru para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Limoeiro do Ajuru, Estado 
do Pará”. RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO 
WLADIMIR COSTA. 117 – TVR Nº 969/08 – do Poder 
Executivo – (MSC 709/2008) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 133, de 11 de abril de 2007, que outorga au-
torização à Associação Rádio Comunitária de Bonó-
polis para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Bonópolis, Estado de Goiás”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 118 – TVR Nº 971/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 709/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
141, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Rádio Consolata FM para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Três de Maio, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 119 – TVR Nº 972/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 709/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 153 de 12 de abril de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Novos Tempos 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Angelim, Estado de Pernambuco”. RE-
LATOR: Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 120 – TVR Nº 976/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 709/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
234, de 28 de maio de 2007, que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico, Cultural e Social de Porto Murtinho para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Porto Murtinho, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado ELISMAR PRADO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 121 – TVR Nº 978/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 709/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
249, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização 
à Associação Comunitária do Município de Ibiraiaras 
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para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ibiraiaras, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 122 – TVR Nº 981/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 710/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
626, de 21 de setembro de 2006, que outorga permis-
são à Continental Comunicações Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no município de Confresa, Estado do Mato Gros-
so”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 123 – TVR Nº 982/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 710/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
213, de 28 de maio de 2007, que outorga permissão 
à Rádio Vera Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Aripuanã, Estado do Mato Grosso”. RELATORA: 
Deputada MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 124 – TVR Nº 988/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 710/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
226, de 28 de maio de 2007, que outorga permissão 
à Super Difusora AM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no mu-
nicípio de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 125 – TVR Nº 989/08 – do Poder Executi-
vo – (MSC 710/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
278, de 29 de maio de 2007, que outorga permissão 
à Amazônia Comunicações Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Ananindeua, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado RATINHO JUNIOR. PARECER: pela 
aprovação. VISTA AO DEPUTADO WLADIMIR COS-
TA. 126 – TVR Nº 993/08 – do Poder Executivo – (MSC 
710/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 284, de 4 de 
junho de 2007, que outorga permissão à Rádio Arco-
Íris FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Rio 
Pardo, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-

putado SILAS CÂMARA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 127 
– TVR Nº 995/08 – do Poder Executivo – (MSC 
710/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 318, de 19 de 
junho de 2007, que outorga permissão à Cleveland FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de Clevelândia, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado CRISTIANO 
MATHEUS. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 128 – TVR Nº 
996/08 – do Poder Executivo – (MSC 710/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 319, de 19 de junho de 2007, 
que outorga permissão à Rádio Libertação FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Ouricuri, Estado 
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado EMANUEL 
FERNANDES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 129 – TVR Nº 
997/08 – do Poder Executivo – (MSC 710/2008) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 320, de 19 de junho de 2007, 
que outorga permissão à Rádio Som Araguaia de Pal-
mas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada no município de Nova 
Olinda, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
130 – TVR Nº 998/08 – do Poder Executivo – (MSC 
710/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 321, de 19 de 
junho de 2007, que outorga permissão ao Sistema de 
Comunicação Gravatá Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no mu-
nicípio de Ibimirim, Estado de Pernambuco”. RELATOR: 
Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
131 – TVR Nº 999/08 – do Poder Executivo – (MSC 
711/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 126, de 24 de 
março de 2006, que outorga permissão à Fundação 
Educacional Cultural João Calvino para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com 
fins exclusivamente educativos, serviço de sonora em 
freqüência modulada no município de Resplendor, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PAULO 
HENRIQUE LUSTOSA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 132 
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– TVR Nº 1.000/08 – do Poder Executivo – (MSC 
711/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 395, de 24 de 
julho de 2007, que outorga permissão à Fundação 
Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, com fins exclusivamente educativos, serviço 
de sonora em freqüência modulada no município de 
São Vicente, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 133 – TVR Nº 1.002/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 712/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
322, de 19 de junho de 2007, que outorga permissão 
à Rádio FM D.A. Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do 
Sul”. RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 134 – TVR Nº 1.003/08 – do Po-
der Executivo – (MSC 712/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 324, de 19 de junho de 2007, que outorga 
permissão à Rádio Som Tocantins Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no município de Paraíso de Tocantins, Estado do 
Tocantins”. RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 135 – TVR Nº 1.004/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 712/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 325, de 19 de junho de 2007, que outorga 
permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de Capitão Leônidas Marques, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado NILSON 
PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 136 – TVR Nº 1.005/08 
– do Poder Executivo – (MSC 712/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 327, de 19 de junho de 2007, que 
outorga permissão à Rede de Rádio e Televisão Fe-
nebi Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada no município de Sete Que-
das, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: De-
putado NELSON PROENÇA. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
137 – TVR Nº 1.006/08 – do Poder Executivo – (MSC 

712/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 346, de 28 de 
junho de 2007, que outorga permissão à Perspectiva 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 138 – TVR Nº 1.007/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 712/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
348, de 28 de junho de 2007, que outorga permissão 
à Sociedade de Radiodifusão e Cultura Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO 
BORNHAUSEN. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 139 – TVR 
Nº 1.008/08 – do Poder Executivo – (MSC 712/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 376, de 13 de julho de 
2007, que outorga permissão à Prisma Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de Cidreira, 
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
ABELARDO CAMARINHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 140 
– TVR Nº 1.011/08 – do Poder Executivo – (MSC 
712/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 383, de 13 de 
julho de 2007, que outorga permissão à Empresa de 
Radiodifusão Estrela Dalva Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no município de Paranapanema, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 141 – TVR Nº 1.012/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 712/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 384, de 13 de julho de 2007, que outorga 
permissão à Empresa de Comunicações da Paraíba 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de Soledade, 
Estado da Paraíba”. RELATORA: Deputada ANGELA 
AMIN. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 142 – TVR Nº 1.013/08 
– do Poder Executivo – (MSC 712/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
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tante da Portaria 385, de 13 de julho de 2007, que 
outorga permissão à Empresa de Comunicações da 
Paraíba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Triun-
fo, Estado da Paraíba”. RELATORA: Deputada CIDA 
DIOGO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 143 – TVR Nº 1.014/08 
– do Poder Executivo – (MSC 712/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 410, de 24 de julho de 2007, que 
outorga permissão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no município 
de Manga, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: De-
putado COLBERT MARTINS. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
144 – TVR Nº 1.015/08 – do Poder Executivo – (MSC 
712/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 479, de 23 de 
agosto de 2007, que outorga permissão ao Sistema 
Integrado de Radiocomunicação Ltda.-SIR para explo-
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de Ipuã, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 145 – TVR Nº 1.016/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 712/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
480, de 23 de agosto de 2007, que outorga permissão 
à Star FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Bo-
caína, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado GER-
SON PERES. PARECER: pela aprovação. RETIRADA 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DE DEPUTADO. 146 
– TVR Nº 1.017/08 – do Poder Executivo – (MSC 
712/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 481, de 23 de 
agosto de 2007, que outorga permissão à Rádio e TV 
Schappo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputa-
do DAVI ALCOLUMBRE. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 147 
– TVR Nº 1.019/08 – do Poder Executivo – (MSC 
713/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 381, de 13 de 
julho de 2007, que outorga permissão à Rádio Novo 
Milênio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no município de Sertãozinho, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO 
PIAU. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 148 – TVR Nº 1.020/08 
– do Poder Executivo – (MSC 713/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 482, de 23 de agosto de 2007, que 
outorga permissão à Rede Metropolitana de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no município de Tailândia, Es-
tado do Pará”. RELATOR: Deputado WALDIR MARA-
NHÃO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 149 – TVR Nº 1.022/08 
– do Poder Executivo – (MSC 715/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional a conces-
são outorgada à Fundação de Rádio Radiodifusão 
Ermindo Francisco Roveda para executar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, na cidade de União da Vitória, 
Estado do Paraná, constante do inciso II do art. 1º do 
Decreto de 25 de junho de 2002, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 26 de junho de 2002”. RELA-
TOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 150 – TVR Nº 1.024/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 708/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
639, de 20 de novembro de 2007 , que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Terra Mãe – ACT-
MÃE para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Santa Cruz Cabrália, no Esta-
do da Bahia”. RELATOR: Deputado CARLOS BRAN-
DÃO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 151 – TVR Nº 1.025/08 
– do Poder Executivo – (MSC 708/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 650, de 21 de novembro de 2007, 
que outorga autorização à Associação dos Pequenos 
Produtores dos Sítios Pau D’Arco, Guaribas e Agosti-
nho para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Araçagí, no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 152 – TVR Nº 1.026/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 708/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
795, de 20 de dezembro de 2007, que outorga autori-
zação à Associação de Radiodifusão Comunitária de 
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Conceição – ARCOM para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Conceição, no 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado LOBBE 
NETO. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 153 – TVR Nº 1.027/08 
– do Poder Executivo – (MSC 708/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 816, de 20 de dezembro de 2007, 
que outorga autorização à Associação Cultural Turuçu 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Turuçu, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 154 – TVR Nº 1.028/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 708/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
155, de 4 de abril de 2008, que outorga autorização à 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Paraíso 
FM para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Mascote, no Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 155 – TVR Nº 1.031/08 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 708/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
416, de 2 de julho de 2008, que outorga autorização 
à Associação Majorense de Rádio Difusão Comunitá-
ria para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Major Gercino, no Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 156 – TVR Nº 1.035/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 708/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 427, de 9 de julho de 2008, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Nossa Senho-
ra da Abadia para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lagoa da Confusão, no 
Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado JORGINHO 
MALULY. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. PRIORIDADE 157 
– PROJETO DE LEI Nº 4.547/04 – da Sra. Maria He-
lena – que “dispõe sobre a aplicação de tarifas unifor-
mes nos serviços de telecomunicações”. RELATOR: 
Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. O Deputado Nelson Proença 
apresentou voto em separado em 20/11/2008. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. TRAMITAÇÃO OR-

DINÁRIA 158 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 39/08 – da Sra. Luiza Erundina – que 
“propõe que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática realize, com o auxílio do Tri-
bunal de Contas da União, auditoria de natureza ope-
racional sobre os procedimentos adotados pelo Poder 
Executivo para fiscalizar o atendimento pelas presta-
doras dos limites de exposição humana à radiação 
eletromagnética”. RELATOR: Deputado RAFAEL GUER-
RA. RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Julio Semeghini, Lui-
za Erundina, Jorge Bittar e Nelson Proença. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O RELATÓRIO PRÉVIO. 
159 – PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 – do Sr. Wladimir 
Costa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da 
Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que “Dispõe 
sobre a regulamentação da profissão de Radialista e 
dá outras providências”, a fim de proibir a concessão 
de registro provisório”. RELATOR: Deputado BETO 
MANSUR. PARECER: pela aprovação, com substitu-
tivo. Falou a Deputada Luiza Erundina. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 160 – PROJETO DE LEI Nº 
1.821/03 – do Sr. Vicentinho – que “dispõe sobre a 
veiculação obrigatória, nas emissoras de televisão, de 
desenhos animados produzidos nacionalmente e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado ELISMAR 
PRADO. PARECER: Parecer às emendas apresenta-
das ao Substitutivo do Relator , Dep. Elismar Prado 
(PT-MG), pela aprovação deste e da emenda nº 2/08, 
apresentada ao substitutivo, na forma do novo substi-
tutivo e pela rejeição das emendas nºs 1/08 e 3/08, 
apresentadas ao substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. 161 – PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 
– do Sr. Joaquim Francisco – que “dispõe sobre a res-
ponsabilidade técnica pelas pesquisas estatísticas, 
mercadológicas, de opinião pública e assemelhadas”. 
(Apensado: PL 4219/2004 (Apensado: PL 5655/2005)) 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 4219/2004, e do PL 
5655/2005, apensados. Discutiu a matéria o Deputado 
Julio Semeghini. VISTA AO DEPUTADO JULIO SE-
MEGHINI. 162 – PROJETO DE LEI Nº 6.218/05 – do 
Sr. Edinho Bez – que “institui a franquia postal para as 
correspondências postadas pelas Defensorias Públi-
cas” RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Jorge Bittar, em 
26/03/2008. O Deputado Jorge Bittar apresentou 
voto em separado em 28/05/2008. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 163 – PROJETO DE LEI Nº 
1.388/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe 
sobre critérios para a venda de chips para celulares 
GSM”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE 
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OFÍCIO. 164 – PROJETO DE LEI Nº 2.007/07 – do Sr. 
Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962 – Código Brasileiro de Telecomunica-
ções”. (Apensado: PL 2680/2007) RELATOR: Deputa-
do RATINHO JUNIOR. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 2680/2007, apensado, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 165 – PROJETO DE LEI Nº 
2.336/07 – do Sr. Marcelo Itagiba – que “dispõe sobre 
os critérios a serem observados no levantamento e na 
interpretação de dados pelos institutos de pesquisa 
oficiais e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do WALTER BRITO NETO. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 166 – PROJE-
TO 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 questiona-
mento de débitos lançados em conta telefônica”. RE-
LATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PARECER: 
pela rejeição. Vista ao Deputado Ratinho Junior, em 
29/10/2008. O Deputado Ratinho Junior apresentou 
voto em separado em 04/11/2008. NÃO DELIBERA-
DO. 167 – PROJETO DE LEI Nº 2.973/08 – do Sr. 
William Woo – que “obriga as operadoras de telefonia 
celular a fazer o bloqueio do número IMEI (Internatio-
nal Mobile Equipment Identity – Identidade Internacio-
nal de Equipamento Móvel), dos aparelhos celulares 
que sejam objeto de perda, furto ou roubo”. RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela re-
jeição. NÃO DELIBERADO. 168 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe 
sobre a comercialização de equipamentos de radia-
ção”. RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. Du-
rante a Ordem do Dia o Presidente ressaltou a impor-
tância dos parlamentares trabalharem para a aprova-
ção das emendas da comissão e, posteriormente, 
acompanharem sua execução orçamentária. Ocupa-
ram também a presidência os deputados Ratinho Ju-
nior, durante a apreciação dos itens 6 a 10 e 158, e 
Paulo Roberto. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar 
a reunião o Presidente lembrou a todos os presentes 
a realização de audiência pública, no dia 27 de novem-
bro, para debate sobre os atos do Poder Executivo que 
renovam as outorgas das concessões de serviços de 
radiodifusão. Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te encerrou os trabalhos às doze horas e trinta e um 
minutos. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves Tei-
xeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que 
será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

Ata da 38ª Reunião Ordinária, Audiência Pú-
blica, realizada em 27 de novembro de 2008

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e sete 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, no 
Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência alternada dos Deputados Walter Pinheiro e 
Bilac Pinto, respectivamente Presidente e 2º Vice-Pre-
sidente da comissão, e com a presença dos Senhores 
Deputados Walter Pinheiro – Presidente; Bilac Pinto e 
Paulo Roberto – Vice-Presidentes; Beto Mansur, Cris-
tiano Matheus, Dr. Adilson Soares, Emanuel Fernandes, 
Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, Julio Se-
meghini, Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, Paulo 
Lima, Silas Câmara e Zequinha Marinho – Titulares; Col-
bert Martins, Dr. Nechar, Fernando Ferro, Júlio Cesar, 
Roberto Britto, Veloso, Waldir Maranhão e Wilson Braga 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Marcio 
Junqueira, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Abelardo Camarinha, Ariosto Holanda, 
Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Enio Bacci, Euní-
cio Oliveira, Iriny Lopes, Jader Barbalho, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Chaves, José Mendonça Bezerra, José 
Rocha, Manoel Salviano, Miro Teixeira, Nelson Meurer, 
Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Bornhausen, Paulo 
Henrique Lustosa, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Vic Pires Franco e Wladimir Costa. ABER-
TURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos da 
reunião, aprovada mediante o requerimento nº 135/2008 
de autoria do Deputado Walter Pinheiro e subscrito pelos 
Deputados Luiza Erundina e Fernando Ferro; e destinada 
a debater os atos do Poder Executivo que renovam as 
outorgas de serviços de radiodifusão. Justificaram au-
sência o Ministro das Comunicações, Hélio Costa, que 
indicou como representante Marcelo Bechara de Souza 
Hobaika, consultor jurídico do ministério; o embaixador 
Ronaldo Sardenberg, da Agência Nacional de Telecomu-
nicações – Anatel; o senhor Walton Alencar Rodrigues, 
presidente do Tribunal de Contas da União – TCU, que 
indicou como representantes Francisco Giusepe Donato 
Martins e Marcelo Barros da Cunha, respectivamente 
diretor e analista de controle externo da Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização do Órgão; o senhor 
Daniel Pimentel Slaviero, da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão – Abert, que indicou 
como representante Alexandre Kruel Jobim, consultor 
jurídico da associação; o senhor Amilcare Dallevo Jú-
nior, presidente da Associação Brasileira de Radiodifu-
sores – Abra, que indicou como representante Dennis 
Munhoz, superintendente da Rede TV; o senhor Carlos 
Geraldo Santana de Oliveira, presidente da Associação 
Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunica-
ções – Abratel, que indicou como representante Marcelo 
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Cordeiro, vice-presidente da associação; o senhor João 
Brant, coordenador do Coletivo Brasil de Comunicação 
Social – Intervozes, que indicou como representante 
Jonas Valente, diretor da entidade; o senhor Celso Au-
gusto Schröder, coordenador-geral do Fórum Nacional 
pela Democratização da Comunicação – FNDC, que in-
dicou como representante José Luiz Nascimento Sóter, 
secretário-geral do fórum. Após os cumprimentos, o Pre-
sidente convidou os expositores para tomarem assento 
à Mesa e concedeu-lhes a palavra na seguinte ordem: 
1) Sr. Marcelo Bechara de Souza Hobaika, consultor 
jurídico do Ministério das Comunicações; 2) Sr. Murilo 
César Ramos, coordenador do laboratório de políticas 
de comunicação (Lapcom) da Universidade de Brasília 
– Unb; 3) Sr. Francisco Giusepe Donato Martins, di-
retor da Secretaria de Fiscalização de Desestatização 
do Tribunal de Contas da União – TCU; 4) Sr. Dennis 
Munhoz, superintendente da Rede TV; 5) Sr. Jonas Va-
lente, diretor do Coletivo Brasil de Comunicação Social 
– Intervozes; 6) Sr. Marcelo Cordeiro, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia 
e Telecomunicações – Abratel; 7) Sr. Alexandre Kruel 
Jobim, consultor jurídico da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão – Abert; 8) Sr. José 
Luiz Nascimento Sóter, secretário-geral do Fórum Na-
cional pela Democratização da Comunicação – FNDC. 
Encerradas as exposições dos convidados, o Presidente 
passou a palavra aos deputados Walter Pinheiro, Luiza 
Erundina e Fernando Ferro, autores do requerimento, 
que apresentaram suas colocações e questionamen-
tos. Durante a fase de debates, falaram os deputados 
Jorge Bittar e Marcio Junqueira. A seguir, o Presidente 
concedeu a palavra aos expositores para as conside-
rações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou os trabalhos às catorze horas e dezessete 
minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, o arquivo 
de áudio, a integrar o acervo documental desta reunião 
para degravação, mediante solicitação escrita. E, para 
constar, eu, Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Walter Pinheiro e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nonagésima Segunda Reunião Ordiná-
ria, realizada em 2 de dezembro de 2008

Às quinze horas e dezoito minutos do dia dois de 
dezembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Ple-

nário 12 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Eduardo Cunha – Presidente; 
Regis de Oliveira e Maurício Quintella Lessa – Vice-
Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, 
Benedito de Lira, Bruno Rodrigues, Cândido Vaccare-
zza, Carlos Bezerra, Edmar Moreira, Efraim Filho, Feli-
pe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Indio da Costa, José Carlos Aleluia, José Eduardo Car-
dozo, José Genoíno, Leonardo Picciani, Mainha, Mar-
celo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Moreira 
Mendes, Nelson Trad, Paes Landim, Pastor Pedro Ri-
beiro, Paulo Maluf, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, 
Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pe-
reira, Vicente Arruda e Zenaldo Coutinho – Titulares; 
Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Bernardo Aris-
ton, Carlos Abicalil, Carlos Alberto Leréia, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Colbert Martins, Dilceu Sperafico, Domin-
gos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Valverde, Hugo 
Leal, Jaime Martins, João Almeida, João Magalhães, 
Jorginho Maluly, Luiz Couto, Mauro Lopes, Odílio Bal-
binotti, Pastor Manoel Ferreira, Roberto Santiago, Ro-
naldo Caiado, Rubens Otoni, Sandes Júnior, Vital do 
Rêgo Filho, Waldir Neves e William Woo – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado José Aníbal, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Augusto Farias, Bonifácio de Andrada, Cezar Schirmer, 
Ciro Gomes, Edson Aparecido, Fábio Ramalho, Fran-
cisco Tenorio, Gonzaga Patriota, João Campos, João 
Paulo Cunha, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Guimarães Filho, Michel Temer, Nelson Pellegrino, 
Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paulo Magalhães, Sérgio 
Brito, Urzeni Rocha, Vilson Covatti, Wilson Santiago e 
Wolney Queiroz. O Presidente declarou abertos os tra-
balhos e submeteu à apreciação a Ata da nonagésima 
primeira reunião ordinária realizada em vinte e sete de 
novembro. O Deputado Flávio Dino requereu dispensa 
da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do 
Deputado Augusto Farias justificando sua ausência à 
reunião de vinte e cinco de novembro em virtude de 
compromissos político-partidários. 2 – Correspondência 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá justificando sua au-
sência às reuniões de vinte e seis, vinte e sete e vinte 
e oito de novembro por estar participando, em missão 
oficial, do IV Encontro Nacional dos Aposentados e 
Pensionistas do Fisco Estadual e Distrital, na cidade de 
Salvador – Ba. 3 – Comunicado de retirada de pauta do 
PRC 8/07, que “Cria, no âmbito da Câmara dos Depu-
tados, a Comissão da Mulher, do Idoso, da Criança e 
do Adolescente, da Juventude e Minorias”, a pedido do 
relator, Deputado Sandes Júnior, para reexame. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Flávio Dino, Pastor Manoel Fer-
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reira, Pastor Pedro Ribeiro, José Genoíno, Jorginho 
Maluly, Roberto Magalhães, Luiz Couto, Regis de Oli-
veira, Moreira Mendes, Bernardo Ariston, Arnaldo Faria 
de Sá, Carlos Willian e Marcelo Ortiz requereram inver-
são de pauta para apreciação dos itens trinta e quatro, 
cento e sessenta e oito, cinqüenta e cinco, cento e se-
tenta e um, quarenta e cinco, cinqüenta e oito, cento e 
trinta e quatro, cento e oitenta e dois, cento e vinte e 
cinco, sessenta e três, cento e cinqüenta e seis, cento 
e cinqüenta e sete e trinta e nove, respectivamente. Fo-
ram os requerimentos aprovados pelo plenário da Co-
missão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 831/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
488/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Alvorecer Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimida-
de a Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 834/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 475/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Som Araguaia de Palmas 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Guaraí, Estado 
do Tocantins”. RELATOR: Deputado FERNANDO CO-
RUJA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
836/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática – (TVR 466/2008) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à Folha Popular Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Babaçulândia, Estado do 
Tocantins”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 4 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 840/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 442/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Folha Popular Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Axixá do Tocantins, Estado do To-
cantins”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 5 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 843/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 406/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Moradores do Lamim e Re-
gião Circunvizinha a executar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município da Paula Cândido, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado FERNANDO CO-
RUJA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
por unanimidade a Redação Final. 6 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.460/99 – do Sr. Luiz 
Bittencourt – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da 
Lei nº 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio 
equipamento obrigatório de automóveis e veículos mis-
tos”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 7 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 2.412/03 – do Sr. Carlito Merss 
– que “confere ao Município de Joinville, em Santa Ca-
tarina , o título de Capital Nacional dos Bombeiros Vo-
luntários”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 8 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 6.238/05 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta inciso ao § 2º do art. 26 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO CORUJA. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
6.608/06 – do Sr. Bernardo Ariston – que “cria a Co-
menda do Mérito Ambiental”. RELATOR: Deputado 
FERNANDO CORUJA. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
7.092/06 – do Sr. Wellington Fagundes – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (entroncamen-
to da BR-163 ao entroncamento com as BR-242 e BR– 
158, no Estado de Mato Grosso)”. RELATOR: Deputado 
FERNANDO CORUJA. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.061/08 – do Sr. Wellington Fagundes – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (Curso da 
atual MT-110 saindo de Novo São Joaquim passando 
pela BR-070 ao Entroncamento da BR-364, no Estado 
de Mato Grosso)”. RELATOR: Deputado FERNANDO 
CORUJA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 12 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 519/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 159/2007) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária do Rio Munim a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no município de Axixá, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 13 – PROJE-
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TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 536/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 295/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de Centro do Guilherme a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Centro do Guilherme, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 14 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 539/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 308/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural do Povoado Pacas a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Pinheiro, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputa-
do FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 573/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 165/2007) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação para o Desenvolvimento Espor-
tivo, Social e Cultural – ADESC, Timon – MA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Timon, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
16 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 622/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 294/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural e Folclórica Bumba Meu-
Boi Estrela de Bequimão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Bequimão, Estado 
do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 17 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 658/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 434/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à SIMACO – SISTEMA MARANHENSE DE 
COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no município 
de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-

midade o Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 686/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 422/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a ACOMJGEB – As-
sociação Comunitária da Juventude de Governador 
Eugênio Barros – MA a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Governador Eugênio 
Barros, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
19 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 707/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 477/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Vargem Grande, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO 
DINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 744/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 570/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Esportiva Casa do Fazendeiro a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Balsas, Estado do Maranhão”. RELATOR: De-
putado FLÁVIO DINO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 748/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 560/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária Renas-
cer a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Mar Vermelho, Estado de Alagoas”. RE-
LATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 22– PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 771/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
470/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Turilândia, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 23– PROJETO DE DECRETO 
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LEGISLATIVO Nº 839/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 447/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Extra Ra-
diodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Ma-
quiné, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: De-
putado VILSON COVATTI. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 868/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 218/2007) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Co-
munitária Saltinhense a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Saltinho, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCA-
REZZA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 875/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 435/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema Arizona de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Bom Jardim, Es-
tado do Maranhão”. RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 26 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 886/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 568/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativo 
de São Martinho a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Martinho, Estado do 
Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON CO-
VATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 895/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 605/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária de Comunica-
ções Lagunense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Laguna , Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 28 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 901/08 – da Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 619/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Mauá, Estado de São Paulo”. RELATOR: De-
putado CÂNDIDO VACCAREZZA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 29 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 907/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 625/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Sorocaba, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 940/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 726/2008) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cidade das Águas Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Garuva, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 946/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 738/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão ao Meio Oeste Comunicações Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no Município de Herval D’Oeste, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado FERNANDO 
CORUJA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 32 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 948/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 744/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Exitus Sistema de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Ribeirão Bonito, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado CÂNDIDO 
VACCAREZZA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 949/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 745/2008) – que “aprova o ato que 
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outorga permissão à Sobral & Mayrink Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no Município de Riversul, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 34 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 973/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 839/2008) – que “aprova o ato que outorga con-
cessão à Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média no Município de 
Imbé, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Depu-
tado VILSON COVATTI. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 977/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 869/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Tatuí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Tatuí, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 988/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 472/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio e 
TV Farol da Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Davinópolis, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado PINTO ITAMARATY. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 37 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.000/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
643/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Vila 
Lângaro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vila Lângaro, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 38 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.009/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 666/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Portal Rádio FM Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pomerode, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: De-
putado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 39 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.012/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 672/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Cultural de Santa Cecília a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Santa Ce-
cília, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
FERNANDO CORUJA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 40 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.033/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 709/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Educativa e Cultural de Pinhal da Serra a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Pinhal 
da Serra, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado VILSON COVATTI. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 41 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.039/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 716/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Companheira FM Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Palmares do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 42 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.060/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
754/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Folha Popular Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município de 
Ananás, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado 
GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 43 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.061/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 755/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som To-
cantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, no Município de Mirace-
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ma do Tocantins, Estado do Tocantins”. RELATOR: De-
putado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 44 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.062/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 756/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som 
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Municí-
pio de Colméia, Estado do Tocantins”. RELATOR: De-
putado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 45 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.064/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 760/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som 
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Municí-
pio de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins”. RE-
LATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 46 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.065/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
761/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Som Tocantins Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Miranorte, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 47 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.066/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 763/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Netgrande de Comunicações Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 48 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.074/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 793/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Plug de Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Bom Jesus, Estado 
do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VILSON 
COVATTI. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-

dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 49 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.075/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 794/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rede União de Rádio e Televisão 
do Pará Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, no Município de Aveiro, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado GERALDO PU-
DIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 50 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.076/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 797/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Água 
Doce Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município de Calçoene, 
Estado do Amapa”. RELATOR: Deputado GONZAGA 
PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 51 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.077/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 798/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à AUTO CAP – COMUNICAÇÕES 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERI-
VADOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Nor-
mandia, Estado de Roraima”. RELATOR: Deputado 
GERALDO PUDIM. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pa-
recer. 52 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.079/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 801/2008) – que “apro-
va o ato que outorga permissão à Aurora Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Aurora, Estado 
do Ceará”. RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 53 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.087/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 815/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Prado Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 54 – PROJETO DE DE-
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CRETO LEGISLATIVO Nº 1.091/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
822/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Oeste Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 55 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.098/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 870/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a ACAVI – Associação 
Cultural Comunitária Amigos de Videira a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Videira, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO CORUJA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
56 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.101/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 883/2008) – que “apro-
va o ato que outorga permissão à Fundação Vicente 
Pinzon para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, no Município de Cabo de Santo Agostinho, Es-
tado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado GONZAGA 
PATRIOTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 57 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.108/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 832/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Neves & Oliveira Andrade Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Paraibuna, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 58 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.120/08 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 860/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Cajuruense Boca da Mata de Apoio 
à Comunidade a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Cajuru, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 59 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.125/08 – da Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
868/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária Cidade das Rosas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cotia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado RE-
GIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
60 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.130/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 893/2008) – que “apro-
va o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitá-
ria Arca de Poá a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Poá, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 61 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.137/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
909/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural Vale do Rio Grande a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Colômbia, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 62 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.051/08 – da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional – (MSC 819/2007) – que 
“aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Nicarágua sobre o Exercício de Atividades Remunera-
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em Ma-
nágua, em 8 de agosto de 2007”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 63 – PROJETO DE LEI Nº 
1.358/03 – do Sr. Renildo Calheiros – que “revoga o § 
2º do art. 109 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965”. 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação. Lido o Parecer, não houve 
oradores inscritos. Em votação, foi aprovado o Parecer, 
contra o voto do Deputado Roberto Magalhães. O De-
putado Roberto Magalhães solicitou verificação de vo-
tação. O Presidente iniciou a chamada nominal. Demo-
cratas e PPS em obstrução. Durante o procedimento 
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de chamada nominal, o Deputado Roberto Magalhães 
solicitou a retirada do seu pedido de verificação de vo-
tação. Aprovado o Parecer, contra o voto do Deputado 
Roberto Magalhães. 64 – PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 187/03 – do Sr. Max Rosenmann 
e outros – que “concede legitimidade ativa “ad causam” 
aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício 
Profissional para interpor Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade”. RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. PARE-
CER: pela admissibilidade. Reiniciada a discussão, fi-
zeram uso da palavra os Deputados Roberto Magalhães 
(aparte: José Genoíno), Regis de Oliveira, José Carlos 
Aleluia (aparte: José Genoíno), Vicente Arruda (apartes: 
Regis de Oliveira e José Genoíno), José Eduardo Car-
doso (apartes: Vicente Arruda, Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, Regis de Oliveira e José Genoíno), Gerson 
Peres (aparte: José Genoíno), Paes Landim (aparte: 
José Eduardo Cardoso) e Zenaldo Coutinho. Encerrada 
a discussão, o Deputado Felipe Maia fez uso da palavra, 
como relator. Em votação, foi aprovado o Parecer, con-
tra os votos dos Deputados Vicente Arruda, José Ge-
noíno e Paes Landim. Fizeram uso da palavra, como 
líderes, os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, 
pelo DEM; e José Aníbal, pelo PSDB. O Senhor Presi-
dente encerrou a reunião às dezesseis horas e cinqüen-
ta e um minutos, antes convocando reunião ordinária, 
para a próxima quarta-feira, três de dezembro, às dez 
horas, para apreciar os itens remanescentes da pauta 
e, ainda, Proposta de Emenda à Constituição Nº 142/95; 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 44/07; Projeto de Lei 
Complementar Nº 230/04 e os Projetos de Lei Nºs 
1.989/07, 3.563/08, 7.409/06, 237/07, 1.098/07 e 
2.993/08. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Eduardo 
Cunha, e publicada no Diário da Câmara dos Deputa-
dos. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 25ª Reunião Ordinária, realizada em 6 
de agosto de 2008

Às dez horas e treze minutos do dia seis de 
agosto de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos sala 5 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Jilmar Tatto – Presidente; João Maia, Re-
nato Molling e José Guimarães – Vice-Presidentes; 
Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fernando de Fabinho, 
Fernando Lopes, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, 

Miguel Corrêa, Miguel Martini, Nelson Goetten e Osó-
rio Adriano – Titulares; Carlos Eduardo Cadoca, Fe-
lipe Bornier, Guilherme Campos, Leandro Sampaio, 
Reginaldo Lopes, Vanderlei Macris e Vicentinho Alves 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Pau-
lo Henrique Lustosa, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alessandro Sabino, 
Bernardo Ariston, Lúcio Vale e Sérgio Moraes. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as Atas das reuniões realizadas no dia 
16 de julho de 2008. Por solicitação do Deputado João 
Maia foi dispensada a leitura das atas. Em votação, 
as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: A – Ma-
téria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 157/08 
– do Sr. Miguel Corrêa – que “requer nos termos do 
art. 83, Parágrafo único, inciso II, alínea B, do Regi-
mento Interno, inversão de pauta para apreciação do 
PL nº 1.893/2007”. APROVADO. 2 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.893/07 – do Sr. Paulo Teixeira – que “dispõe 
sobre medidas de suspensão e diluição temporárias 
ou extinção da proteção de direitos de propriedade 
intelectual no Brasil em caso de descumprimento de 
obrigações multilaterais por Estado estrangeiro no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio”. RE-
LATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Guilherme Cam-
pos, em 16/07/2008. Discutiram a Matéria os Depu-
tados Miguel Corrêa e Paulo Teixeira. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 3 – REQUERI-
MENTO Nº 158/08 – do Sr. Guilherme Campos – que 
“requer nos termos do art. 50, § 1º, do Regimento 
Interno, inversão de pauta para apreciação do PL nº 
1.756/2007”. APROVADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
1.756/07 – do Sr. Paulo Henrique Lustosa – que “al-
tera dispositivos da Lei nº 4.886, de 09 de dezembro 
de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos, dispondo sobre fixação do 
valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos 
pelos profissionais da categoria, pelas pessoas na-
turais e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos Re-
presentantes Comerciais em que estão registrados”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: 
pela aprovação, com emendas. Vista ao Deputado 
Guilherme Campos, em 16/07/2008. Discutiram a 
Matéria os Deputados Edson Ezequiel, Guilherme 
Campos, João Maia, Jurandil Juarez, Miguel Corrêa 
e Miguel Martini. RETIRADO DE PAUTA PELO RE-
LATOR. B – Requerimentos: 5 – REQUERIMENTO 
Nº 148/08 – do Sr. Vanderlei Macris – que “requer a 
realização de audiência pública para analisar as cau-
sa da intensificação da inflação no Brasil e conseqü-
ências sobre a atividade econômica interna”. RETI-
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RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO AUTOR. 
6 – REQUERIMENTO Nº 154/08 – do Sr. Miguel Mar-
tini – que “requer seja convidado, por intermédio do 
Comando da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro Jor-
ge Godinho Barreto Neri, Secretário da Aviação Civil 
do Ministério da Defesa para apresentar as providên-
cias tomadas pelo órgão com relação as mudanças 
na legislação e procedimentos após o advento da 
crise aérea”. Discutiram o Requerimento os Deputa-
dos João Maia e Miguel Martini. APROVADO. 7 – RE-
QUERIMENTO Nº 155/08 – do Sr. Osório Adriano – 
que “solicita seja convocado o Exmo. Sr. Celso Luiz 
Nunes Amorim, Ministro das Relações Exteriores, a 
fim de prestar esclarecimentos quanto ao fracasso 
das negociações na Rodada de Doha”. Discutiram o 
Requerimento os Deputados Dr. Ubiali, Edson Eze-
quiel, João Maia, José Guimarães, Miguel Corrêa e 
Osório Adriano. Após discutirem, o Deputado José 
Guimarães subscreveu o Requerimento juntamente 
com o autor. APROVADO NA FORMA DE CONVITE. 
8 – REQUERIMENTO Nº 156/08 – do Sr. Renato 
Molling – que “requer seja realizada Audiência Públi-
ca a ser realizada em conjunto com a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural sobre o setor vitivinícola brasileiro”. O 
Autor fez o encaminhamento de seu Requerimento. 
E, sem discussão, foi APROVADO. C – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGENTE: 9 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 662/08 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 955/2007) – que “aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Econômica e de Comércio 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Cazaquistão, celebrado 
em Brasília, em 27 de setembro de 2007”. RELATOR: 
Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação. 
Discutiram o Projeto os Deputados Dr. Ubiali e Juran-
dil Juarez. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. PRIORIDADE: 10 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 114/07 – do Sr. Luiz Fernando Faria 
– que “cria a empresa de crédito e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado FRANCISCO PRA-
CIANO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 11 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 267/08 – do Sr. Silas Câmara – que 
“concede isenção de tributos federais às microem-
presas e empresas de pequeno porte por quatros 
anos, a partir da abertura da pessoa jurídica”. RELA-
TOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA: 12 – PROJETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. 
Flávio Bezerra – que “dispõe sobre o uso de sacolas 
plásticas biodegradáveis para acondicionamento de 

produtos e mercadorias a serem utilizadas nos esta-
belecimentos comerciais em todo território nacional”. 
(Apensados: PLs nºs 847/2007, 1.819/2007, 
1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 3.017/2008, 
3.172/2008 e 3.241/2008). RELATOR: Deputado LE-
ANDRO SAMPAIO. PARECER: pela aprovação deste, 
do PL 847/2007, do PL 1.819/2007, do PL 1.877/2007, 
do PL 2.248/2007, do PL 2.923/2008, do PL 3.017/2008, 
do PL 3.172/2008, e do PL 3.241/2008, apensados, 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.635/07 – do Sr. João Dado – que “institui 
definição de crime de Governador de Estado ou Dis-
trito Federal e Secretário de Estado que permita frui-
ção de isenção, benefício ou incentivo fiscal irregu-
larmente”. RELATOR: Deputado MIGUEL MARTINI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. D – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva das Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 14 – PROJETO DE LEI Nº 32/99 – do 
Sr. Paulo Rocha – que “cria o balanço social para as 
empresas que menciona e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. PARE-
CER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria 
e Comércio, com substitutivo, e pela rejeição da Emen-
da de Relator da Comissão do Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público. NÃO DELIBERADO. 15 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.804/01 – do Sr. Edinho Bez – que 
“dispõe sobre a atividade de empresa emissora de 
cartão de crédito, e dá outras providências”. (Apen-
sados: PLs nºs 7.277/2002, 1.156/2003, 1.784/2003 
e 4.347/2004). RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo 
aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, do 
PL 1.784/2003 e do PL 4.347/2004, apensados, e 
pela rejeição da Emenda 1/2003 da Comissão de 
Defesa do Consumidor, do PL 7.277/2002 e do PL 
1.156/2003, apensados, na forma do substitutivo. O 
Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 26/06/2008. NÃO DELIBERADO. 16 – 
PROJETO DE LEI Nº 176/03 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre restrições à exportação 
de couro no estado bruto e no estado wetblue e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado RENATO 
MOLLING. PARECER: pela rejeição deste. NÃO DE-
LIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 752/03 – do 
Sr. Dr. Pinotti – que “altera a Lei nº 9.313, de 13 de 
novembro de 1996, outorgando prioridades às indus-
trias que produzem fármacos de medicamentos utili-
zados no cuidado aos doentes de AIDS e portadores 
de HIV”. RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
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3.045/04 – do Sr. Fernando Gabeira – 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”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 19 – PROJETO DE LEI Nº 
3.769/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o 
art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
(Apensado: PL 4.061/2004). RELATOR: Deputado 
VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 4.061/2004, apensado, com substitu-
tivo. NÃO DELIBERADO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 
5.743/05 – do Sr. Paulo Pimenta – que “altera a re-
dação do art. 3º da Lei nº 7.678, de 1988, que dispõe 
sobre a produção, circulação e comercialização do 
vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 21 
– PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “revoga a Lei nº 10.962, de 11 de 
outubro de 2004”. RELATOR: Deputado VANDERLEI 
MACRIS. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERA-
DO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 – do Sr. Na-
zareno Fonteles – que “altera a redação do art. 40, 
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996, com a finalidade de reduzir o prazo de 
vigência da patente”. RELATOR: Deputado LÚCIO 
VALE. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado 
Fernando de Fabinho, em 02/07/2008. NÃO DELIBE-
RADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 6.229/05 – do Sr. 
Medeiros – que “altera o § 7º do art. 6º da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que Regula a re-
cuperação judicial, a extrajudicial e a falência do em-
presário e da sociedade empresária, para submeter 
todos os créditos tributários à recuperação judicial”. 
(Apensado: PL 7.604/2006). RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. NÃO DELIBERADO. 24 – PROJETO DE LEI 
Nº 7.661/06 – da Sra. Perpétua Almeida – que “amplia 
a área de atuação da Área de Livre Comércio de Bra-
siléia, prevista na Lei nº 8.857, de 8 de março de 
1994, que autoriza a criação de Áreas de Livre Co-
mércio nos Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, 
no Estado do Acre, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 7.662/2006). RELATOR: Deputado NELSON 
GOETTEN. PARECER: pela aprovação deste, e do 
PL 7.662/2006, apensado, com substitutivo. Vista 
conjunta aos Deputados Reginaldo Lopes e Vander-
lei Macris, em 15/08/2007. O Deputado Vanderlei 
Macris apresentou voto em separado em 22/08/2007. 
NÃO DELIBERADO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 

1.142/07 – do Sr. Henrique Fontana – que “tipifica o 
crime de corrupção das pessoas jurídicas em face da 
Administração Pública”. RELATOR: Deputado VAN-
DERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 26 – PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 
– do Sr. Humberto Souto – que “obriga estabeleci-
mentos comerciais, de hospedagem e empresas de 
transporte de passageiros em que haja comercializa-
ção ou fornecimento de bebidas, a disponibilizarem 
bebidas isentas e com baixos teores calóricos e de 
açúcar – light e diet”. RELATOR: Deputado REGINAL-
DO LOPES. PARECER: pela aprovação deste, e da 
Emenda 1/2007 da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 
1.209/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “revoga o art. 
69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que 
altera a legislação tributária federal e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 2.543/2007). RELATOR: 
Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela prejudiciali-
dade deste, e pela aprovação do PL 2.543/2007, 
apensado. Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 
05/12/2007. NÃO DELIBERADO. 28 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.255/07 – do Sr. Fernando de Fabinho – que 
“altera a redação do art. 22 da Lei nº 10.684, de 30 
de maio de 2003”. RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela aprovação. Vista ao De-
putado Miguel Corrêa, em 12/09/2007. O Deputado 
Miguel Corrêa apresentou voto em separado em 
26/09/2007. NÃO DELIBERADO. 29 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.390/07 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“dispõe sobre as sacolas oferecidas gratuitamente 
pelo fornecedor ao consumidor final para embalagem 
ou reembalagem de produtos e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 1.416/07 
– do Sr. Barbosa Neto – que “dispõe sobre a obriga-
toriedade de se expressar as dimensões de produtos 
no sistema métrico decimal e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERA-
DO. 31 – PROJETO DE LEI Nº 2.152/07 – da Sra. 
Gorete Pereira – que “dispõe sobre a venda e a trans-
ferência de propriedade de motocicletas, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIA-
NO. PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio. NÃO DELIBERADO. 32 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.661/07 – do Sr. Rodovalho – que “altera a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obri-
gar as montadoras e importadoras de veículos auto-
motores a fornecerem uma garantia de no mínimo 6 
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(seis) meses aos compradores de veículos novos, 
nos termos que especifica”. RELATOR: Deputado 
VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 33 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.814/08 – do Sr. Gilmar Machado – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dis-
por sobre a responsabilidade da multa de trânsito 
cometida por locatário de veículo”. RELATOR: Depu-
tado BERNARDO ARISTON. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 34 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.908/08 – do Sr. Sabino Castelo Branco – que 
“determina a isenção do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI para ônibus produzidos ou adap-
tados a portadores de necessidades especiais”. RE-
LATORA: Deputada ALINE CORRÊA. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 35 
– PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “proíbe a comercialização, distribuição e 
uso de buzina de pressão à base de gás propanobu-
tano, envasado em tubo de aerossol e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 36 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de po-
luentes por motores de máquinas móveis não rodo-
viárias e veículos similares”. RELATOR: Deputado 
MIGUEL MARTINI. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: 
Em razão do início da Ordem do Dia no Plenário da 
Câmara dos Deputados – Art. 46, § 1º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente en-
cerrou os trabalhos às onze horas e vinte minutos. E, 
para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernan-
des, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Jilmar Tatto, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

Ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada em 13 
de agosto de 2008

Às dez horas e cinco minutos do dia treze de 
agosto de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos, sala 5, da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Jilmar Tatto – Presidente; Renato Molling 
e José Guimarães – Vice-Presidentes; Dr. Ubiali, Ed-
son Ezequiel, Fernando de Fabinho, Fernando Lopes, 
Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Nelson Goetten e 
Osório Adriano – Titulares; Antônio Andrade, Carlos 
Eduardo Cadoca, Felipe Bornier, Guilherme Campos, 
Marcelo Serafim, Reginaldo Lopes, Vanderlei Macris 
e Vicentinho Alves – Suplentes. Deixaram de compa-

recer os Deputados Alessandro Sabino, Bernardo 
Ariston, João Maia, Lúcio Vale, Miguel Corrêa, Miguel 
Martini e Sérgio Moraes. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 25ª 
reunião, realizada no dia 06 de agosto de 2008. Por 
solicitação do Deputado Jurandil Juarez foi dispensa-
da a leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. 
ORDEM DO DIA: A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – RE-
QUERIMENTO Nº 165/08 – do Sr. Silas Câmara – que 
“requer ao presidente da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio a retirada de pau-
ta da Ordem do Dia da PLP nº 267/2008”. APROVADO. 
B – Requerimentos: 2 – REQUERIMENTO Nº 160/08 
– do Sr. Renato Molling – que “requer a realização de 
Audiência Pública para debater o PL nº 32, de 1999, 
de autoria do deputado Paulo Rocha, que cria o ba-
lanço social para as empresas que menciona e dá 
outras providências, que está sendo tema de debate 
nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 3 – REQUERIMENTO Nº 161/08 – do Sr. Vander-
lei Macris – que “requer a realização de audiência 
pública, no âmbito da Subcomissão Permanente sobre 
a Crise do Sistema de Transportes Aéreo, Terrestre e 
Aquático, para analisar os problemas que vêm sendo 
enfrentados pelos familiares das vítimas dos grandes 
acidentes aéreos ocorridos no País recentemente”. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 4 – REQUERI-
MENTO Nº 163/08 – dos Srs. Laurez Moreira e Riba-
mar Alves – que “requer sejam convidados os Presi-
dentes do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 
– SNIC, Companhia Siderúrgica Nacional – CNS, Gru-
po Votorantim e Representante do Ministério da Indús-
tria, Comércio e Tecnologia – MICT para participarem 
de audiência pública sobre os preços abusivos (forma-
ção de cartel) na comercialização do cimento no Bra-
sil”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. C – Proposi-
ções Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORI-
DADE: 5 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
335/06 – do Sr. Max Rosenmann – que “permite ao 
turista estrangeiro requerer devolução das contribui-
ções do COFINS incidentes na compra de mercadorias 
no Território Nacional, bem como permite aos Estados 
e ao Distrito Federal celebrar convênio que admita a 
devolução do ICMS, nesses casos”. RELATOR: Depu-
tado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. Vista ao Deputado José Guima-
rães, em 11/06/2008, que apresentou voto em sepa-
rado em 16/07/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 6 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
267/08 – do Sr. Silas Câmara – que “concede isenção 
de tributos federais às microempresas e empresas de 
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pequeno porte por quatros anos, a partir da abertura 
da pessoa jurídica”. RELATOR: Deputado OSÓRIO 
ADRIANO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DO AUTOR. 7 – PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 94/07 – do Sr. Jofran 
Frejat – que “altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006”. RELATOR: Deputado JURAN-
DIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação. O Relator 
fez a leitura de seu voto. E, sem discussão, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/07 – do Sr. 
Luiz Fernando Faria – que “cria a empresa de crédito 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado FRAN-
CISCO PRACIANO. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 9 – 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 291/08 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “possibilita a 
opção pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, excep-
cionalmente, no ano de 2008, até o dia 31 de dezem-
bro”. RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. O Relator 
fez a leitura de seu voto. E, sem discussão, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. TRAMITA-
ÇÃO ORDINÁRIA: 10 – PROJETO DE LEI Nº 612/07 
– do Sr. Flávio Bezerra – que “dispõe sobre o uso de 
sacolas plásticas biodegradáveis para acondiciona-
mento de produtos e mercadorias a serem utilizadas 
nos estabelecimentos comerciais em todo território 
nacional”. (Apensados: PLs nºs 847/2007, 1.819/2007, 
1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 3.017/2008, 
3.172/2008 e PL 3.241/2008). RELATOR: Deputado 
LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela aprovação des-
te e dos PLs 847/2007, 1.819/2007, 1.877/2007, 
2.248/2007, 2.923/2008, 3.017/2008, 3.172/2008, 
3.241/2008, apensados, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUI-
LHERME CAMPOS. 11 – PROJETO DE LEI Nº 1.635/07 
– do Sr. João Dado – que “institui definição de crime 
de Governador de Estado ou Distrito Federal e Secre-
tário de Estado que permita fruição de isenção, bene-
fício ou incentivo fiscal irregularmente”. RELATOR: 
Deputado MIGUEL MARTINI. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. D – Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
clusiva das Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 
12 – PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 – do Sr. Edinho 
Bez – que “dispõe sobre a atividade de empresa emis-
sora de cartão de crédito, e dá outras providências”. 
(Apensados: PLs nºs 7.277/2002 1.156/2003, 1.784/2003 
e 4.347/2004). RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo apro-
vado na Comissão de Defesa do Consumidor, dos PLs 

1.784/2003 e 4.347/2004, apensados, e pela rejeição 
da Emenda 1/2003 da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, dos PLs 7.277/2002 e 1.156/2003, apensados, 
na forma do substitutivo. O Deputado Guilherme Cam-
pos apresentou voto em separado em 26/06/2008. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 176/03 – do Sr. Pompeo de Mattos – que 
“dispõe sobre restrições à exportação de couro no es-
tado bruto e no estado wetblue e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. PA-
RECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 752/03 – do Sr. Dr. 
Pinotti – que “altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro 
de 1996, outorgando prioridades às industrias que 
produzem fármacos de medicamentos utilizados no 
cuidado aos doentes de AIDS e portadores de HIV”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 
– do Sr. Fernando Gabeira – que “altera a Lei nº 8.884, 
de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Au-
tarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE FA-
BINHO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 16 – PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 
– do Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 32 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. (Apensado: 
PL 4.061/2004). RELATOR: Deputado VANDERLEI 
MACRIS. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
4.061/2004, apensado, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
5.743/05 – do Sr. Paulo Pimenta – que “altera a reda-
ção do art. 3º da Lei nº 7.678, de 1988, que dispõe 
sobre a produção, circulação e comercialização do vi-
nho e derivados da uva e do vinho, e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 – do 
Sr. Celso Russomanno – que “revoga a Lei nº 10.962, 
de 11 de outubro de 2004”. RELATOR: Deputado VAN-
DERLEI MACRIS. PARECER: pela rejeição. RETIRA-
DO DE PAUTA DE OFÍCIO. 19 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.199/05 – do Sr. Nazareno Fonteles – que “altera 
a redação do art. 40, caput e parágrafo único, da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a finalidade de 
reduzir o prazo de vigência da patente”. RELATOR: 
Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela rejeição. Vis-
ta ao Deputado Fernando de Fabinho em 02/07/2008. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 20 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.229/05 – do Sr. Medeiros – que “altera o 
§ 7º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
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2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
para submeter todos os créditos tributários à recupe-
ração judicial”. (Apensado: PL 7.604/2006). RELATOR: 
Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
21 – PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 – do Sr. Humber-
to Souto – que “obriga estabelecimentos comerciais, 
de hospedagem e empresas de transporte de passa-
geiros em que haja comercialização ou fornecimento 
de bebidas, a disponibilizarem bebidas isentas e com 
baixos teores calóricos e de açúcar – light e diet”. RE-
LATOR: Deputado REGINALDO LOPES. PARECER: 
pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, com substitutivo. VISTA AO DEPUTADO GUI-
LHERME CAMPOS. 22 – PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 
– do Sr. Valdir Colatto – que “revoga o art. 69 da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, que altera a legis-
lação tributária federal e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 2.543/2007). RELATOR: Deputado DR. UBIA-
LI. PARECER: pela prejudicialidade deste, e pela apro-
vação do PL 2.543/2007, apensado. Vista ao Deputa-
do Miguel Corrêa, em 05/12/2007. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 1.255/07 
– do Sr. Fernando de Fabinho – que “altera a redação 
do art. 22 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Miguel Cor-
rêa, em 12/09/2007, que apresentou voto em separa-
do em 26/09/2007. O Relator fez a leitura de seu voto. 
E, sem discussão, foi APROVADO O PARECER. 24 
– PROJETO DE LEI Nº 1.390/07 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre as sacolas oferecidas 
gratuitamente pelo fornecedor ao consumidor final para 
embalagem ou reembalagem de produtos e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE 
FABINHO. PARECER: pela aprovação, com substitu-
tivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 25 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.152/07 – da Sra. Gorete Pereira – 
que “dispõe sobre a venda e a transferência de pro-
priedade de motocicletas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: 
pela rejeição deste, e da Emenda da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. A 
leitura do voto do relator e a discussão ocorreram na 
reunião do dia 06/08/08. O Presidente colocou a ma-
téria em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 26 – PROJETO DE LEI Nº 2.814/08 
– do Sr. Gilmar Machado – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a responsabili-
dade da multa de trânsito cometida por locatário de 

veículo”. RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – do 
Sr. Sabino Castelo Branco – que “determina a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para 
ônibus produzidos ou adaptados a portadores de ne-
cessidades especiais”. RELATORA: Deputada ALINE 
CORRÊA. PARECER: pela aprovação, com substituti-
vo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 28 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Portela – que 
“proíbe a comercialização, distribuição e uso de buzi-
na de pressão à base de gás propanobutano, envasa-
do em tubo de aerossol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 29 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de po-
luentes por motores de máquinas móveis não rodovi-
árias e veículos similares”. RELATOR: Deputado MI-
GUEL MARTINI. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às dez horas e trinta e seis mi-
nutos, antes convocando Reunião Deliberativa para 
dia 3 de setembro, às 9 horas neste Plenário. E, para 
constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Jilmar Tatto, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da 27ª Reunião Ordinária, realizada em 3 
de setembro de 2008

Às onze horas e quatro minutos do dia três de 
setembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos – Sala 5 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Jilmar Tatto – Presidente; Renato Molling 
e José Guimarães – Vice-Presidentes; Dr. Ubiali, Fer-
nando de Fabinho, Fernando Lopes, Jurandil Juarez, 
Laurez Moreira, Lúcio Vale, Miguel Corrêa, Nelson 
Goetten e Sérgio Moraes – Titulares; Antônio Andrade, 
Felipe Bornier, Guilherme Campos, Vanderlei Macris 
e Vicentinho Alves – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Alessandro Sabino, Bernardo 
Ariston, Edson Ezequiel, João Maia, Miguel Martini e 
Osório Adriano. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou em apreciação a Ata da 26ª reunião, 
realizada no dia 13 de agosto de 2008. Por solicitação 
do Deputado Jurandil Juarez foi dispensada a leitura 
da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. Em razão do 
início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos 
Deputados – Art. 46, § 1º do Regimento Interno da 
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Câmara dos Deputados, o Presidente suspendeu a 
reunião, dando continuidade aos trabalhos, às quator-
ze horas, no Plenário 10, anexo II, da Câmara dos 
Deputados. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou 
ao Plenário o recebimento do Aviso n.º 63/2008 – do 
Banco Central do Brasil – que “encaminha, ao Con-
gresso Nacional, o demonstrativo das emissões do 
Real, referente ao segundo trimestre de 2008, as ra-
zões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas, bem como o Relató-
rio da execução da programação monetária”. ORDEM 
DO DIA: A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 170/08 – do Sr. Fernando de Fabinho e 
outros – que “requer, nos termos do art. 50, § 5º do 
Regimento Interno, a inclusão, na presente Ordem do 
Dia, do PL 71/2007”. APROVADO. 2 – REQUERIMEN-
TO Nº 171/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame 
– que “requer, nos termos Regimentais a retirada de 
Pauta do PL 270/2003”. REJEITADO. 3 – REQUERI-
MENTO Nº 172/08 – do Sr. Vicentinho Alves e outros 
– que “requer, nos termos do art. 117, inciso XVI, com-
binado com o art. 160, do Regimento Interno, prefe-
rência para apreciação do PL 270/2003”. APROVADO. 
4 – REQUERIMENTO Nº 173/08 – do Sr. Renato Molling 
– que “requer, nos termos do art. 50, § 1º do Regimen-
to Interno, a Inversão de Pauta, para apreciação do PL 
5.743/2005”. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO Nº 
174/08 – do Sr. Vicentinho Alves e outros – que “requer, 
nos termos do art. 117, inciso XVI, combinado com o 
art. 160 do Regimento Interno, preferência para apre-
ciação do PL 1.756/2007”. APROVADO. B – Reque-
rimentos: 6 – REQUERIMENTO Nº 160/08 – do Sr. 
Renato Molling – que “requer a realização de Audiên-
cia Pública para debater o PL 32 de 1999, de autoria 
do deputado Paulo Rocha, que cria o balanço social 
para as empresas que menciona e dá outras providên-
cias, que está sendo tema de debate nessa Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio”. 
(Apensado: Requerimento nº 164/2008, do Sr. Antônio 
Andrade). Discutiram o Requerimento os Deputados 
Antônio Andrade, Guilherme Campos e Renato Molling. 
APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 161/08 – do 
Sr. Vanderlei Macris – que “requer a realização de au-
diência pública, no âmbito da Subcomissão Perma-
nente sobre a Crise do Sistema de Transportes Aéreo, 
Terrestre e Aquático, para analisar os problemas que 
vêm sendo enfrentados pelos familiares das vítimas 
dos grandes acidentes aéreos ocorridos no País re-
centemente”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 8 
– REQUERIMENTO Nº 163/08 – dos Srs. Laurez Mo-
reira e Ribamar Alves – que “requer que sejam convi-
dados os Presidentes do Sindicato Nacional da Indús-
tria do Cimento – SNIC, Companhia Siderúrgica Na-

cional – CNS, Grupo Votorantim e Representante do 
Ministério da Indústria, Comércio e Tecnologia – MICT 
para participarem de audiência pública sobre os pre-
ços abusivos (formação de cartel) na comercialização 
do cimento no Brasil”. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DOS DEPUTADOS LAUREZ MOREI-
RA E ARNALDO FARIA DE SÁ. 9 – REQUERIMEN-
TO Nº 166/08 – dos Srs. Renato Molling e Tarcísio 
Zimmermann – que “nos termos regimentais, requer 
que seja ouvido o plenário desta Comissão, para con-
vidar o Ministro do Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio Exterior para debater as necessi-
dades daquele Ministério frente ao extraordinário cres-
cimento do comércio internacional do Brasil”. RETIRA-
DO DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – REQUERIMENTO 
Nº 167/08 – do Sr. Vanderlei Macris – que “requer a 
realização de audiência pública na Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, para 
análise do Projeto de Lei nº 1.682, de 2007, bem como 
de outros projetos apensados, que trata da alteração 
do Código Brasileiro de Aeronáutica, para a qual soli-
cita-se também que seja convidada a participar a Co-
missão de Viação e Transportes da Câmara dos De-
putados”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 11 – 
REQUERIMENTO Nº 168/08 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “requer a convocação da presidente da 
Caixa Econômica Federal para prestar esclarecimen-
tos sobre Licitação para contratação de agências de 
propaganda”. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE: 12 – PROJETO DE LEI Nº 270/03 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “proíbe a ex-
ploração do jogo de bingo”. (Apensados: PLs nºs 
1.986/2003, 2.254/2007, 2.429/2007, 2.999/2004, 
3.492/2004, 2.944/2004 e 3.489/2008). RELATOR: De-
putado VICENTINHO ALVES. PARECER: pela rejeição 
deste, dos PLs nºs 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004, 
e 2.429/2007, apensados, com substitutivo, e pela 
aprovação dos PLs nºs 2.944/2004, 3.489/2008, e do 
2.254/2007, apensados. O Relator fez a leitura de seu 
voto e, sem discussão, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 13 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 267/08 – do Sr. Silas Câmara – que 
“concede isenção de tributos federais às microempre-
sas e empresas de pequeno porte por quatros anos, 
a partir da abertura da pessoa jurídica”. RELATOR: 
Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela rejei-
ção. NÃO DELIBERADO. 14 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 335/06 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “permite ao turista estrangeiro requerer devolu-
ção das contribuições do COFINS incidentes na com-
pra de mercadorias no Território Nacional, bem como 
permite aos Estados e ao Distrito Federal celebrar 
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convênio que admita a devolução do ICMS, nesses 
casos”. RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. Vista ao 
Deputado José Guimarães em 11/06/2008, que apre-
sentou voto em separado em 16/07/2008. NÃO DELI-
BERADO. 15 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 114/07 – do Sr. Luiz Fernando Faria – que “cria a 
empresa de crédito e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 16 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.635/07 – do Sr. João Dado – que “institui definição 
de crime de Governador de Estado ou Distrito Federal 
e Secretário de Estado que permita fruição de isenção, 
benefício ou incentivo fiscal irregularmente”. RELATOR: 
Deputado MIGUEL MARTINI. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 17 – PRO-
JETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que 
“dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradá-
veis para acondicionamento de produtos e mercadorias 
a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais 
em todo território nacional”. (Apensados: PLs nºs 
847/2007, 1.819/2007, 1.877/2007, 2.248/2007, 
2.923/2008, 3.017/2008, 3.172/2008 e 3.241/2008). 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: 
pela aprovação deste e dos PLs nºs 847/2007, 
1.819/2007, 1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 
3.017/2008, 3.172/2008, 3.241/2008, apensados, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. D – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva da Comissões: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 18– PROJETO DE LEI 
Nº 71/07 – do Sr. José Carlos Araújo – que “altera dis-
positivos da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação, com Substitutivo. O voto foi lido e a discus-
são iniciou-se. RETIRADO DE PAUTA PELO RELA-
TOR. 19 – PROJETO DE LEI Nº 5.743/05 – do Sr. 
Paulo Pimenta – que “altera a redação do art. 3º da 
Lei nº 7.678, de 1988, que dispõe sobre a produção, 
circulação e comercialização do vinho e derivados da 
uva e do vinho, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado RENATO MOLLING. PARECER: pela apro-
vação. O voto foi lido e, sem discussão, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 20 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.756/07 – do Sr. Paulo Henrique Lustosa 
– que “altera dispositivos da Lei nº 4.886, de 09 de 
dezembro de 1965, que regula as atividades dos re-
presentantes comerciais autônomos, dispondo sobre 
fixação do valor das anuidades, taxas e emolumentos 
devidos pelos profissionais da categoria, pelas pesso-
as naturais e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 

Representantes Comerciais em que estão registrados”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: 
pela aprovação, com emendas. Vista ao Deputado 
Guilherme Campos em 16/07/2008. A leitura do voto 
e a discussão da matéria ocorreram na reunião ordi-
nária do dia 06 de agosto de 2008, APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 21 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.045/04 – do Sr. Fernando Gabeira – 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”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE 
FABINHO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 22 – PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 – do Sr. 
Celso Russomanno – que “revoga a Lei nº 10.962, de 
11 de outubro de 2004”. RELATOR: Deputado VAN-
DERLEI MACRIS. PARECER: pela rejeição. NÃO DE-
LIBERADO. 23 – PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 – do 
Sr. Nazareno Fonteles – que “altera a redação do art. 
40, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de 
maio de 1996, com a finalidade de reduzir o prazo de 
vigência da patente”. RELATOR: Deputado LÚCIO 
VALE. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado 
Fernando de Fabinho em 02/07/2008. NÃO DELIBE-
RADO. 24 – PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 – do Sr. 
Edinho Bez – que “dispõe sobre a atividade de empre-
sa emissora de cartão de crédito, e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PLs nºs 7.277/2002, 1.156/2003, 
1.784/2003 e 4.347/2004). RELATOR: Deputado LÚ-
CIO VALE. PARECER: pela aprovação deste, do Subs-
titutivo aprovado na Comissão de Defesa do Consu-
midor, dos PLs nºs 1.784/2003 e 4.347/2004, apensa-
dos, e pela rejeição da Emenda 1/2003 da Comissão 
de Defesa do Consumidor, dos PLs nºs 7.277/2002 e 
1.156/2003, apensados, na forma do substitutivo. O 
Deputado Guilherme Campos apresentou voto em se-
parado em 26/06/2008. NÃO DELIBERADO. 25 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho – 
que “regulamenta a demissão coletiva e determina 
outras providências”. RELATOR: Deputado MIGUEL 
CORRÊA. PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos em 10/07/2007, 
que apresentou voto em separado em 08/08/2007. 
NÃO DELIBERADO. 26 – PROJETO DE LEI Nº 
1.142/07 – do Sr. Henrique Fontana – que “tipifica o 
crime de corrupção das pessoas jurídicas em face da 
Administração Pública”. RELATOR: Deputado VAN-
DERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 6.229/05 
– do Sr. Medeiros – que “altera o § 7º do art. 6º da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a re-
cuperação judicial, a extrajudicial e a falência do em-
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presário e da sociedade empresária, para submeter 
todos os créditos tributários à recuperação judicial”. 
(Apensado: PL 7.604/2006). RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação, com substi-
tutivo. NÃO DELIBERADO. 28 – PROJETO DE LEI Nº 
2.908/08 – do Sr. Sabino Castelo Branco – que “deter-
mina a isenção do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI para ônibus produzidos ou adaptados a 
portadores de necessidades especiais”. RELATORA: 
Deputada ALINE CORRÊA. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 29 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.108/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “fixa limites de emissão de po-
luentes por motores de máquinas móveis não rodovi-
árias e veículos similares”. RELATOR: Deputado MI-
GUEL MARTINI. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. NÃO DELIBERADO. 30 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.209/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “revoga o art. 
69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que 
“altera a legislação tributária federal e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 2.543/2007). RELATOR: 
Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela prejudicialida-
de deste, e pela aprovação do PL 2.543/2007, apen-
sado. Vista ao Deputado Miguel Corrêa em 05/12/2007. 
NÃO DELIBERADO. 31 – PROJETO DE LEI Nº 
1.390/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe 
sobre as sacolas oferecidas gratuitamente pelo forne-
cedor ao consumidor final para embalagem ou reem-
balagem de produtos e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBE-
RADO. 32 – PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 – do Sr. 
Celso Russomanno – que “altera o art. 32 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990”. (Apensado: PL 
4.061/2004). RELATOR: Deputado VANDERLEI MA-
CRIS. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
4.061/2004, apensado, com substitutivo. NÃO DELI-
BERADO. 33 – PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 – do 
Sr. Humberto Souto – que “obriga estabelecimentos 
comerciais, de hospedagem e empresas de transpor-
te de passageiros em que haja comercialização ou 
fornecimento de bebidas, a disponibilizarem bebidas 
isentas e com baixos teores calóricos e de açúcar – 
light e diet”. RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com substitutivo. Vista ao Deputado 
Guilherme Campos em 13/08/2008, que apresentou 
voto em separado em 03/09/2007. NÃO DELIBERA-
DO. 34 – PROJETO DE LEI Nº 2.814/08 – do Sr. Gil-
mar Machado – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a responsabilidade da 

multa de trânsito cometida por locatário de veículo”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 35 – PRO-
JETO DE LEI Nº 32/99 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“cria o balanço social para as empresas que menciona 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado RE-
GINALDO LOPES. PARECER: pela aprovação deste, 
e da Emenda 1/2007 da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, com substitutivo, 
e pela rejeição da Emenda de Relator da Comissão 
do Trabalho, Administração e Serviço Público. NÃO 
DELIBERADO. 36 – PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 
– do Sr. Lincoln Portela – que “proíbe a comercializa-
ção, distribuição e uso de buzina de pressão à base 
de gás propanobutano, envasado em tubo de aerossol 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO 
MAIA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 37 – PROJETO DE LEI Nº 176/03 – do Sr. Pompeo 
de Mattos – que “dispõe sobre restrições à exportação 
de couro no estado bruto e no estado wetblue e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado RENATO 
MOLLING. PARECER: pela rejeição deste. NÃO DE-
LIBERADO. 38 – PROJETO DE LEI Nº 707/03 – do 
Sr. Luiz Bittencourt – 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 
6.262/2005 e PL 7.554/2006). RELATOR: Deputado 
REGINALDO LOPES. PARECER: pela aprovação des-
te, com substitutivo, e pela rejeição dos PLs 6.262/2005 
e 7.554/2006, apensados. NÃO DELIBERADO. 39 – 
PROJETO DE LEI Nº 752/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, 
outorgando prioridades às industrias que produzem 
fármacos de medicamentos utilizados no cuidado aos 
doentes de AIDS e portadores de HIV”. RELATOR: 
Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela apro-
vação deste, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 40 
– 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”. RELATOR: Deputado EDSON 
EZEQUIEL. PARECER: pela aprovação, com substitu-
tivo. NÃO DELIBERADO. 41 – PROJETO DE LEI Nº 
1.759/07 – do Sr. Michel Temer – que “dispõe sobre as 
empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JURANDIL 
JUAREZ. PARECER: pela aprovação deste, e do Subs-
titutivo da Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, com emendas. NÃO DELI-
BERADO. 42 – 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 abran-
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gência da exigência nele contida e para adequar a 
nomenclatura empregada aos padrões técnicos esta-
belecidos”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE FA-
BINHO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 43 – PROJETO DE LEI Nº 2.427/07 – do Sr. Sér-
gio Moraes – que “obriga os fabricantes de cigarros a 
imprimirem numeração seqüencial na carteira de ci-
garro, estabelece obrigação tributária acessória e ins-
titui penalidades pecuniárias”. RELATOR: Deputado 
RENATO MOLLING. PARECER: pela rejeição. NÃO 
DELIBERADO. 44 – PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 
– do Sr. José Genoíno – que “dispõe sobre a Atividade 
de Inteligência Privada e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 45 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.661/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
obrigar as montadoras e importadoras de veículos au-
tomotores a fornecerem uma garantia de no mínimo 6 
(seis) meses aos compradores de veículos novos, nos 
termos que especifica”. RELATOR: Deputado VAN-
DERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 46 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.249/08 – do Sr. Silvinho Peccioli – que “dispõe 
sobre o comércio ilegal de madeira”. RELATOR: De-
putado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 47 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.499/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “estabelece limi-
te para a comissão cobrada por emissora de cartão 
de crédito ou de débito sobre as vendas realizadas por 
comerciante”. RELATOR: Deputado FERNANDO LO-
PES. PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 
1/2008 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. NÃO DELIBERADO. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às quatorze 
horas e trinta e oito minutos, o Presidente encerrou os 
trabalhos, antes convocando Reunião Deliberativa Or-
dinária para o dia oito de outubro, às nove horas. E, 
para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Jilmar Tatto, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada em 29 
de outubro de 2008

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e nove 
de outubro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos – Sala 5 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Jilmar Tatto – Presidente; João Maia, 
Renato Molling e José Guimarães – Vice-Presidentes; 
Bernardo Ariston, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fernan-
do de Fabinho, Fernando Lopes, Jurandil Juarez, Lau-

rez Moreira, Lúcio Vale, Miguell Corrêa, Osório Adria-
no e Sérgio Moraes – Titulares; Antônio Andrade, Car-
los Eduardo Cadoca, Felipe Bornier, Guilherme Cam-
pos, Reginaldo Lopes, Vanderlei Macris e Vicentinho 
Alves – Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Miguel Martini e Nelson Goetten. Compareceu 
também o Deputado Manoel Junior, como não-membro. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a Ata da 27ª reunião, realizada no dia 
3 de setembro de 2008. Por solicitação dos Deputados 
Fernando de Fabinho e Jurandil Juarez foi dispensada 
a leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário o 
recebimento do Aviso nº 77/2008 – do Banco Central 
do Brasil – que “encaminha, ao Congresso Nacional, 
o demonstrativo das emissões do Real, referente ao 
mês de julho de 2008, as razões delas determinantes 
e a posição das reservas internacionais a elas vincu-
ladas e do Aviso nº 87/2008 – do Banco Central do 
Brasil – que “encaminha o demonstrativo das emissões 
do Real referentes ao mês de agosto de 2008, as ra-
zões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas; bem como, convites, 
do Presidente do Conselho Superior de Economia – 
COSEC da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP– para esta Presidência participar, 
como convidado especial das reuniões do Conselho, 
dia 10 de novembro, Aprovada a participação do 
Presidente, que, na impossibilidade de compare-
cimento designará membro(s) e do Pró-reitor da 
Universidade Cândido Mendes – UCAM – Luiz Fer-
nando Mendes de Almeida e do Ministério das Rela-
ções Exteriores para uma missão com objetivo de 
tratar de assuntos relacionados à defesa com parla-
mentares e altos funcionários do correspondente Mi-
nistério francês, a realizar-se durante o mês de novem-
bro. O Presidente esclareceu que esta data poderá ser 
alterada para dezembro ou janeiro. Aprovada a par-
ticipação do Presidente, que, na impossibilidade 
de comparecimento designará membro(s). A – Ma-
téria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 179/08 
– do Sr. Jurandil Juarez – que “requer a Inversão de 
Pauta da presente Ordem do Dia, para apreciação do 
PL nº 1.759/07”. APROVADO. 2 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.759/07 – do Sr. Michel Temer – que “dispõe sobre 
as empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JU-
RANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação deste e 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, com emendas. O Re-
lator fez a leitura de seu voto. VISTA AO DEPUTADO 
GUILHERME CAMPOS. 3 – REQUERIMENTO Nº 
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180/08 – do Sr. Lúcio Vale – que “requer a Inversão de 
Pauta da presente Ordem do Dia, para apreciação do 
PL nº 4.804/01”. APROVADO. 4 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.804/01 – do Sr. Edinho Bez – que “dispõe sobre 
a atividade de empresa emissora de cartão de crédito, 
e dá outras providências”. (Apensados: PLs nºs 
7.277/2002, 1.156/2003, 1.784/2003 e PL 4.347/2004). 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela 
aprovação deste, do Substitutivo aprovado na Comis-
são de Defesa do Consumidor, do PL 1.784/2003 e do 
PL 4.347/2004, apensados, e pela rejeição da Emen-
da 1/2003 da Comissão de Defesa do Consumidor, do 
PL 7.277/2002 e do PL 1.156/2003, apensados, na 
forma do substitutivo. O Deputado Guilherme Campos 
apresentou voto em separado em 26/06/2008. Discu-
tiram a matéria os Deputados Lúcio Vale, Guilherme 
Campos e Dr. Ubiali. VISTA AO DEPUTADO SÉRGIO 
MORAES. 5 – REQUERIMENTO Nº 181/08 – do Sr. 
Fernando de Fabinho e outros – que “requer a Inversão 
de Pauta da presente Ordem do Dia, para apreciação 
do PL nº 71/07”. APROVADO. 6 – PROJETO DE LEI 
Nº 71/07 – do Sr. José Carlos Araújo – que “altera dis-
positivos da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação deste e da Emenda Modificativa Global 
01/2007, de autoria do Deputado Eduardo Sciarra, na 
forma do Substitutivo. A leitura do voto e a discussão 
ocorreram na reunião do dia 3 de setembro de 2008. 
E, em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 7 – REQUERIMENTO Nº 182/08 – Fer-
nando de Fabinho – que “requer a Inversão de Pauta 
da presente Ordem do Dia, para apreciação do PL nº 
1.815/07”. APROVADO. 8 – 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 adequar a nomenclatura empregada aos padrões 
técnicos estabelecidos”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. O 
Relator fez a leitura de seu voto e, sem discussão, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – 
REQUERIMENTO Nº 183/08 – Vicentinho Alves e ou-
tros– que “requer a Inversão de Pauta da presente 
Ordem do Dia, para apreciação do PL nº 1.636/07”. 
APROVADO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 1.636/07 – do 
Sr. Lúcio Vale – que “modifica a Lei nº 9.537, de 1997, 
que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário 
em águas sob jurisdição nacional e dá outras provi-
dências, relativamente ao serviço de praticagem”. RE-
LATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. PARECER: 
pela aprovação deste e da Emenda 2 ao Substitutivo, 

e pela rejeição da Emenda 1 ao Substitutivo, na forma 
do Substitutivo. O Relator fez a leitura de seu voto e, 
sem discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 11 – REQUERIMENTO Nº 184/08 – Sér-
gio Moraes– que “requer a Inversão de Pauta da pre-
sente Ordem do Dia, para apreciação do PL nº 2.427/07”. 
APROVADO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 2.427/07 – do 
Sr. Sérgio Moraes – que “obriga os fabricantes de ci-
garros a imprimirem numeração seqüencial na cartei-
ra de cigarro, estabelece obrigação tributária acessó-
ria e institui penalidades pecuniárias”. RELATOR: De-
putado RENATO MOLLING. PARECER: pela rejeição. 
Discutiram a matéria os Deputados Bernardo Ariston, 
Renato Molling e Sérgio Moraes. VISTA CONJUNTA 
AOS DEPUTADOS BERNARDO ARISTON E DR. 
UBIALI. 13 – REQUERIMENTO Nº 185/08 – Bernardo 
Ariston– que “requer a Inversão de Pauta da presente 
Ordem do Dia, para apreciação do PL nº 2.814/08”. 
APROVADO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.814/08 – do 
Sr. Gilmar Machado – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro, para dispor sobre a responsabilidade da 
multa de trânsito cometida por locatário de veículo”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. PARE-
CER: pela aprovação. Discutiram a matéria os Depu-
tados Bernardo Ariston e Jurandil Juarez. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. ORDEM DO DIA: B – 
Requerimentos: 15 – REQUERIMENTO Nº 166/08 
– dos Srs. Renato Molling e Tarcísio Zimmermann – 
que “nos termos regimentais, requer ao Presidente, 
ouvido o Plenário da comissão, para convidar o Minis-
tro do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio Exterior, para debater as necessidades daque-
le Ministério frente ao extraordinário crescimento do 
comércio internacional do Brasil”. RETIRADO DE PAU-
TA PELO AUTOR. 16 – REQUERIMENTO Nº 169/08 
– do Sr. José Guimarães – que “requer audiência pú-
blica para apresentação dos números obtidos pelos 
estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas e 
Ipea, divulgados este mês sobre a redução da pobre-
za no Brasil”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 
– REQUERIMENTO Nº 175/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “requer a realização de audiência pública nesta 
Comissão, com a presença do Presidente da INFRA-
ERO, Sr. Sérgio Maurício Brito Galdenzi, para discutir 
o processo de privatização do Aeroporto de Viracopos 
em Campinas – SP e Galeão – RJ”. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 18 – REQUERIMENTO Nº 176/08 
– do Sr. Renato Molling – que “requer que esta comis-
são realize audiência acerca da importância de se in-
cluir os setores coureiro, calçadista e moveleiro no 
próximo edital de seleção pública do MCT/FINEP/
FNDCT”. O Autor fez o encaminhamento de seu Re-
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querimento. E, sem discussão, foi APROVADO. 19 – 
REQUERIMENTO Nº 177/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “nos termos regimentais, requer a Vossa Exce-
lência a realização de audiência pública da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico , Indústria e Comércio, 
com a presença do Diretor Nacional do DNPM, Sr. Mi-
guel Antônio” RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 20 
– REQUERIMENTO Nº 167/08 – do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “requer a realização de audiência pública 
na Comissão para análise do Projeto de Lei nº 1.682, 
de 2007, bem como de outros projetos apensados, que 
trata da alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, 
para a qual solicita-se também que seja convidada a 
participar a Comissão de Viação e Transportes da Câ-
mara dos Deputados”. Discutiram o Requerimento os 
Deputados Vanderlei Macris e Jurandil Juarez. APRO-
VADO COM SUGESTÕES DO DEPUTADO JURAN-
DIL JUAREZ DE CONVIDAR REPRESENTANTES 
DO CONSUMIDOR. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 21 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 335/06 – do Sr. 
Max Rosenmann – que “permite ao turista estrangeiro 
requerer devolução das contribuições do COFINS in-
cidentes na compra de mercadorias no Território Na-
cional, bem como permite aos Estados e ao Distrito 
Federal celebrar convênio que admita a devolução do 
ICMS, nesses casos”. RELATOR: Deputado ARMAN-
DO MONTEIRO. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. Vista ao Deputado José Guimarães, em 
11/06/2008, que apresentou voto em separado em 
16/07/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 22 
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/07 – 
do Sr. Luiz Fernando Faria – que “cria a empresa de 
crédito e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 23 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 267/08 – do Sr. Silas Câmara – que “concede isen-
ção de tributos federais às microempresas e empresas 
de pequeno porte por quatros anos, a partir da aber-
tura da pessoa jurídica”. RELATOR: Deputado OSÓRIO 
ADRIANO. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA PELO AUTOR. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 
24 – PROJETO DE LEI Nº 1.635/07 – do Sr. João Dado 
– que “institui definição de crime de Governador de 
Estado ou Distrito Federal e Secretário de Estado que 
permita fruição de isenção, benefício ou incentivo fis-
cal irregularmente”. RELATOR: Deputado MIGUEL 
MARTINI. PARECER: pela aprovação, com substituti-
vo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. D – Proposi-
ções Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co-
missões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 25 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.045/04 – do Sr. Fernando Gabeira – que 

“altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que 
transforma o Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção 
e a repressão às infrações contra a ordem econômica 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado FER-
NANDO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO FRANCISCO PRACIANO. 26 – PROJETO 
DE LEI Nº 6.229/05 – do Sr. Medeiros – que “altera o 
§ 7º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
para submeter todos os créditos tributários à recupe-
ração judicial”. (Apensados: PLs nºs 7.604/2006 e 
4.130/2008). RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 
6.199/05 – do Sr. Nazareno Fonteles – que “altera a 
redação do art. 40, caput e parágrafo único, da Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996, com a finalidade de 
reduzir o prazo de vigência da patente”. RELATOR: 
Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela rejeição. Vis-
ta ao Deputado Fernando de Fabinho em 02/07/2008. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 28 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.908/08 – do Sr. Sabino Castelo Branco 
– que “determina a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI para ônibus produzidos ou adap-
tados a portadores de necessidades especiais”. RE-
LATORA: Deputada ALINE CORRÊA. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 29 – PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “fixa limites 
de emissão de poluentes por motores de máquinas 
móveis não rodoviárias e veículos similares”. RELA-
TOR: Deputado MIGUEL MARTINI. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMA-
RÃES. 30 – PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 – do Sr. 
Valdir Colatto – que “revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, que altera a legislação 
tributária federal e dá outras providências”. (Apensado: 
PL nº 2.543/2007). RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela prejudicialidade deste, e pela aprova-
ção do PL 2.543/2007, apensado. Vista ao Deputado 
Miguel Corrêa em 05/12/2007. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS FRANCISCO 
PRACIANO E VANDERLEI MACRIS. 31 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.390/07 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“dispõe sobre as sacolas oferecidas gratuitamente pelo 
fornecedor ao consumidor final para embalagem ou 
reembalagem de produtos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
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DE PAUTA PELO RELATOR. 32 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.022/08 – do Sr. Lincoln Portela – que “proíbe a 
comercialização, distribuição e uso de buzina de pres-
são à base de gás propanobutano, envasado em tubo 
de aerossol e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAIA. PARECER: pela aprovação. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 33 – PROJETO DE 
LEI Nº 176/03 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dis-
põe sobre restrições à exportação de couro no estado 
bruto e no estado wetblue e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. PARECER: 
pela rejeição. Discutiram o Projeto os Deputados Ju-
randil Juarez e Renato Molling. APROVADO O PARE-
CER, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO JURANDIL 
JUAREZ. 34 – 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”. RELATOR: 
Deputado EDSON EZEQUIEL. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. O Relator fez a leitura de seu 
voto e, sem discussão, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 35 – PROJETO DE LEI Nº 
2.542/07 – do Sr. José Genoíno – que “dispõe sobre 
a Atividade de Inteligência Privada e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABI-
NHO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 36 – PROJETO DE LEI Nº 3.249/08 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “dispõe sobre o comér-
cio ilegal de madeira”. RELATOR: Deputado GUILHER-
ME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 37 – PROJETO DE LEI Nº 
3.499/08 – do Sr. Dr. Talmir – que “estabelece limite 
para a comissão cobrada por emissora de cartão de 
crédito ou de débito sobre as vendas realizadas por 
comerciante”. RELATOR: Deputado FERNANDO LO-
PES. PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 
1/2008 da Comissão. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
às onze horas e cinqüenta e cinco minutos, o Presi-
dente encerrou os trabalhos, antes convocando Reu-
nião Deliberativa Ordinária para o dia cinco de novem-
bro, às nove horas e trinta minutos. E, para constar, 
eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente, Deputado Jilmar Tatto, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 29ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de novembro de 2008

Às dez horas e vinte e três minutos do dia cinco 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário Professor Roberto Campos n° 5 da Câma-
ra dos Deputados, com a presença dos Senhores De-

putados Jilmar Tatto – Presidente; João Maia, Renato 
Molling e José Guimarães - Vice-Presidentes; Dr. Ubia-
li, Edson Ezequiel, Jurandil Juarez, Lúcio Vale e Osó-
rio Adriano - Titulares; Armando Monteiro, Francisco 
Praciano, Guilherme Campos, Reginaldo Lopes, Van-
derlei Macris e Vicentinho Alves - Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Bernardo Ariston, Fer-
nando de Fabinho, Fernando Lopes, Laurez Moreira, 
Miguel Corrêa, Miguel Martini, Nelson Goetten e Sér-
gio Moraes. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da 28ª reunião, realizada 
no dia 29 de outubro de 2008. Por solicitação do De-
putado Vanderlei Macris foi dispensada a leitura da 
ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: 
A - Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 148/08 
- do Sr. Vanderlei Macris - que “requer a realização de 
audiência pública para analisar as causa da intensifi-
cação da inflação no Brasil e conseqüências sobre a 
atividade econômica interna”. RETIRADO DE PAUTA 
PELO AUTOR. 2 – REQUERIMENTO Nº 161/08 - do 
Sr. Vanderlei Macris – que “requer a realização de au-
diência pública, no âmbito da Subcomissão Perma-
nente sobre a Crise do Sistema de Transportes Aéreo, 
Terrestre e Aquático, para analisar os problemas que 
vêm sendo enfrentados pelos familiares das vítimas 
dos grandes acidentes aéreos ocorridos no País re-
centemente”. O Autor fez o encaminhamento de seu 
Requerimento, e, sem discussão, foi APROVADO. 3 
– REQUERIMENTO Nº 163/08 – dos Srs. Laurez Mo-
reira e Ribamar Alves – que “requer sejam convidados 
os Presidentes do Sindicato Nacional da Indústria do 
Cimento - SNIC, Companhia Siderúrgica Nacional – 
CNS, Grupo Votorantim e Representante do Ministério 
da Indústria, Comércio e Tecnologia - MICT para par-
ticiparem de audiência pública sobre os preços abusi-
vos (formação de cartel) na comercialização do cimen-
to no Brasil”. RETIRADO DE PAUTA PELOS AUTO-
RES. 4 – REQUERIMENTO Nº 169/08 - do Sr. José 
Guimarães - que “requer audiência pública para apre-
sentação dos números obtidos pelos estudos realiza-
dos pela Fundação Getúlio Vargas e Ipea, divulgados 
este mês sobre a redução da pobreza no Brasil”. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 5 – REQUERIMEN-
TO Nº 175/08 - do Sr. Miguel Martini - que “requer a 
realização de Audiência Pública nesta Comissão, com 
a presença do Presidente da INFRAERO, Sr. Sérgio 
Maurício Brito Galdenzi, para discutir o processo de 
privatização do Aeroporto de Viracopos em Campinas 
- SP e Galeão - RJ”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 6 – REQUERIMENTO Nº 177/08 - do Sr. Miguel 
Martini - que “nos termos regimentais, requer a reali-
zação de Audiência Pública da Comissão de Desen-
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volvimento Econômico , Indústria e Comércio, com a 
presença do Diretor Nacional do DNPM, Sr. Miguel 
Antônio” RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. B – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIO-
RIDADE: 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 335/06 - do Sr. Max Rosenmann - que “permite ao 
turista estrangeiro requerer devolução das contribui-
ções do COFINS incidentes na compra de mercadorias 
no Território Nacional, bem como permite aos Estados 
e ao Distrito Federal celebrar convênio que admita a 
devolução do ICMS, nesses casos”. RELATOR: Depu-
tado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. Vista ao Deputado José Guima-
rães, em 11/06/2008, que apresentou voto em sepa-
rado em 16/07/2008. APROVADO O PARECER. Após 
a votação, os Deputados Jilmar Tatto, Jurandil Juarez 
e Renato Molling prestaram homenagem ao autor. 8 
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/07 – 
do Sr. Luiz Fernando Faria - que “cria a empresa de 
crédito e dá outras providências”. RELATOR: Deputa-
do FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 9 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 267/08 - do Sr. Silas Câmara – que “concede isen-
ção de tributos federais às microempresas e empresas 
de pequeno porte por quatros anos, a partir da aber-
tura da pessoa jurídica”. RELATOR: Deputado OSÓRIO 
ADRIANO. PARECER: pela rejeição. O Relator fez a 
leitura de seu voto, e, sem discussão, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 - 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 REGI-
NALDO LOPES. PARECER: pela rejeição. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR E PELO DEPUTADO 
GUILHERME CAMPOS. 11 - PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 130/07 – do Sr. Guilherme Campos 
- que “altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO RE-
GINALDO LOPES. 12 - PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 379/08 - do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame - que “altera a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO REGINALDO LOPES. TRAMITAÇÃO ORDINÁ-
RIA: 13 - PROJETO DE LEI Nº 1.635/07 - do Sr. João 
Dado - que “institui definição de crime de Governador 
de Estado ou Distrito Federal e Secretário de Estado 
que permita fruição de isenção, benefício ou incentivo 
fiscal irregularmente”. RELATOR: Deputado MIGUEL 

MARTINI. PARECER: pela aprovação, com substituti-
vo. Discutiram o Projeto os Deputados Dr. Ubiali e Ju-
randil Juarez. DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO, 
DEP. DR. UBIALI (PSB-SP). 14 – PROJETO DE LEI 
Nº 612/07 – do Sr. Flávio Bezerra - que “dispõe sobre 
o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acon-
dicionamento de produtos e mercadorias a serem uti-
lizadas nos estabelecimentos comerciais em todo ter-
ritório nacional”. (Apensados: PLs n°s 847/2007, 
1.819/2007, 1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 
3.017/2008, 3.172/2008 e 3.241/2008). RELATOR: De-
putado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela apro-
vação deste e dos PLs nºs 847/2007, 1.819/2007, 
1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 3.017/2008, 
3.172/2008, e do 3.241/2008, apensados, com subs-
titutivo. VISTA AO DEPUTADO RENATO MOLLING. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 15 - 
PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 - do Sr. Fernando Ga-
beira - 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”. RELATOR: De-
putado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: pela 
aprovação. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS. 16 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 - do Sr. Nazareno Fon-
teles - que “altera a redação do art. 40, caput e pará-
grafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
com a finalidade de reduzir o prazo de vigência da pa-
tente”. RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. PARECER: 
pela rejeição. Vista ao Deputado Fernando de Fabinho 
em 02/07/2008. RETIRADO DE PAUTA PELO RELA-
TOR. 17 - PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 - do Sr. Sa-
bino Castelo Branco - que “determina a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para ôni-
bus produzidos ou adaptados a portadores de neces-
sidades especiais”. RELATORA: Deputada ALINE COR-
RÊA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO: DEPUTADO 
DR. UBIALI (PSB-SP). PARECER: PELA APROVA-
ÇÃO, COM SUBSTITUTIVO. Sem discussão, foi APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.209/07 - do Sr. Valdir Colatto - que 
“revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, que altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 2.543/2007). RE-
LATOR: Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela preju-
dicialidade deste, e pela aprovação do PL 2.543/2007, 
apensado. Vista ao Deputado Miguel Corrêa em 
05/12/2007. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR E 
PELO DEPUTADO VANDERLEI MACRIS. 19 - PRO-
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JETO DE LEI Nº 1.390/07 - do Sr. Celso Russomanno 
- que “dispõe sobre as sacolas oferecidas gratuitamen-
te pelo fornecedor ao consumidor final para embalagem 
ou reembalagem de produtos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUI-
LHERME CAMPOS. 20 - PROJETO DE LEI Nº 3.022/08 
- do Sr. Lincoln Portela - que “proíbe a comercialização, 
distribuição e uso de buzina de pressão à base de gás 
propanobutano, envasado em tubo de aerossol e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação. Discutiram a matéria os 
Deputados João Maia e Jurandil Juarez. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 - PROJETO 
DE LEI Nº 2.542/07 - do Sr. José Genoíno - que “dis-
põe sobre a Atividade de Inteligência Privada e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado FERNAN-
DO DE FABINHO. PARECER: pela aprovação. RETI-
RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTA-
DO GUILHERME CAMPOS. 22 - PROJETO DE LEI 
Nº 3.249/08 - do Sr. Silvinho Peccioli – que “dispõe 
sobre o comércio ilegal de madeira”. RELATOR: De-
putado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 23 - PRO-
JETO DE LEI Nº 3.499/08 - do Sr. Dr. Talmir - (Apen-
sado ao PL nº 4.818/1998) - que “estabelece limite 
para a comissão cobrada por emissora de cartão de 
crédito ou de débito sobre as vendas realizadas por 
comerciante”. RELATOR: Deputado FERNANDO LO-
PES. PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 
1/2008 apresentada ao Projeto. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 24 - PROJETO DE LEI Nº 230/03 - do 
Sr. Dr. Pinotti - que “acrescenta inciso ao art. 43 da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, limitando os direitos 
de proteção patentária das substâncias farmacêuticas 
componentes de medicamentos produzidos pelos la-
boratórios estatais”. RELATOR: Deputado RENATO 
MOLLING. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Ronaldo Dimas apresentou voto em separado em 
27/08/2003. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMEN-
TO DO DEPUTADO REGINALDO LOPES. 25 - PRO-
JETO DE LEI Nº 707/03 – do Sr. Luiz Bittencourt - que 
“dispõe sobre a instituição do Selo Verde, destinado a 
atestar a qualidade dos produtos e suas origens quan-
to aos cuidados para com a proteção ao meio ambien-
te”. (Apensados: PL 6.262/2005 e PL 7.554/2006) RE-
LATOR: Deputado REGINALDO LOPES. PARECER: 
pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição 
dos PLs 6.262/2005 e 7.554/2006, apensados. RETI-
RADO DE PAUTA PELO RELATOR. 26 – PROJETO 
DE LEI Nº 752/03 - do Sr. Dr. Pinotti - que “altera a Lei 
nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, outorgando 

prioridades às industrias que produzem fármacos de 
medicamentos utilizados no cuidado aos doentes de 
AIDS e portadores de HIV”. RELATOR: Deputado MI-
GUEL CORRÊA. PARECER: pela aprovação deste, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
27 - PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 - do Sr. Celso Rus-
somanno - que “altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990”. (Apensado: PL 4.061/2004). 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 4.061/2004, apensado, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
28 – PROJETO DE LEI Nº 5.846/05 - do Sr. Celso 
Russomanno - que “revoga a Lei nº 10.962, de 11 de 
outubro de 2004”. RELATOR: Deputado VANDERLEI 
MACRIS. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 29 – PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 
- do Sr. Vicentinho - que “regulamenta a demissão co-
letiva e determina outras providências”. RELATOR: 
Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela apro-
vação, com emendas. Vista ao Deputado Guilherme 
Campos, em 10/07/2007, que apresentou voto em se-
parado em 08/08/2007. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 1.142/07 - do Sr. 
Henrique Fontana - que “tipifica o crime de corrupção 
das pessoas jurídicas em face da Administração Pú-
blica”. RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 31 - PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 - do 
Sr. Humberto Souto – que “obriga estabelecimentos 
comerciais, de hospedagem e empresas de transpor-
te de passageiros em que haja comercialização ou 
fornecimento de bebidas, a disponibilizarem bebidas 
isentas e com baixos teores calóricos e de açúcar - li-
ght e diet”. RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com substitutivo. Vista ao Deputado 
Guilherme Campos, em 13/08/2008, que apresentou 
voto em separado em 03/09/2008. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 32 – PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 
- do Sr. Rodovalho - que “altera a Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para obrigar as montadoras e 
importadoras de veículos automotores a fornecerem 
uma garantia de no mínimo 6 (seis) meses aos com-
pradores de veículos novos, nos termos que especifi-
ca”. RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 33 - PROJETO DE LEI Nº 
3.409/08 - do Sr. José Carlos Machado - que “altera o 
art. 10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DOS DEPUTADOS GUI-
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LHERME CAMPOS E REGINALDO LOPES. 34 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.581/08 - do Sr. Fernando Diniz 
- que “dispõe sobre o regime de capital estrangeiro 
oriundo de fundos soberanos e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 35 – PROJETO DE LEI Nº 3.614/08 
- do Sr. Rodovalho - que “dispõe sobre a publicação 
das informações contábeis das empresas públicas”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: 
pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição 
da Emenda 1/2008 apresentada ao projeto. VISTA AO 
DEPUTADO DR. UBIALI. 36 – PROJETO DE LEI Nº 
3.700/08 - do Sr. Hermes Parcianello - que “obriga os 
fabricantes de motocicletas a adotarem o sistema de 
injeção de combustível eletrônica”. RELATOR: Depu-
tado NELSON GOETTEN. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO REGINALDO LOPES. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às onze 
horas e oito minutos, o Presidente encerrou os traba-
lhos, antes convocando Reunião Deliberativa Ordiná-
ria para o dia doze de novembro, às nove horas e trin-
ta minutos. E, para constar, eu, Anamélia Lima Rocha 
M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Jilmar Tatto, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

Ata da 30ª Reunião Ordinária, realizada em 12 
de novembro de 2008

Às dez horas e dezessete minutos do dia doze 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
no Plenário 15 da Câmara dos Deputados, com a pre-
sença dos Senhores Deputados Jilmar Tatto – Presi-
dente; João Maia, Renato Molling e José Guimarães 
- Vice-Presidentes; Bernardo Ariston, Dr. Ubiali, Edson 
Ezequiel, Fernando de Fabinho, Fernando Lopes, Ju-
randil Juarez, Laurez Moreira, Miguel Corrêa, Miguel 
Martini, Nelson Goetten, Osório Adriano e Sérgio Mo-
raes – Titulares; Carlos Eduardo Cadoca, Felipe Bor-
nier, Guilherme Campos, Leandro Sampaio, Marcelo 
Serafim, Vanderlei Macris e Vicentinho Alves – Suplen-
tes. Deixou de comparecer o Deputado Lúcio Vale. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a Ata da 29ª reunião, realizada no dia 
5 de novembro de 2008. Por solicitação do Deputado 
Jurandil Juarez foi dispensada a leitura da ata. Em vo-
tação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Nos termos 
do artigo 163, inciso I, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o Presidente declarou prejudi-
cado o Projeto de Lei n.º 2.049 de 2007, do Sr. Edio 

Lopes, que “dispõe sobre a transferência da Área de 
Livre Comércio no Município de Pacaraima para o Mu-
nicípio de Boa Vista, no Estado de Roraima, e dá ou-
tras providências”, em virtude da sanção Presidencial 
da Lei n.º 11.732, de 30 de junho de 2008, que trata 
de matéria semelhante. ORDEM DO DIA: A - DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO DAS SUGESTÕES DAS EMENDAS 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO AO PROJETO DE 
LEI ORÇAMENTÁRIA - PL N.º 38/2008-CN 2009, que 
“estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2009: 1 - EMENTA: Apoio a 
projetos de infra-estrutura Turística. MODALIDE DA 
EMENDA: Comissão. TIPO DE EMENDA: acréscimo. 
LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 Nacional. ES-
FERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PRETENDIDA: Ministério do Turis-
mo. TEXTO DA EMENDA: Apoio a projetos de infra-
estrutura turística. ESPECIFICAÇÃO DA META: Pro-
jeto realizado(unidade). QUANTIDADE: 100. ACRÉS-
CIMOS À PROGRAMAÇÃO: 600.000.000, CANCELA-
MENTOS COMPENSATÓRIOS: 600.000.000 2 – 
EMENTA: Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agro-
pecuário. MODALIDADE DA EMENDA: Comissão. TIPO 
DA EMENDA: Acréscimo. LOCALIDADE BENEFICIA-
DA: 9000000 Nacional. ESFERA ORÇAMENTÁRIA: 
Orçamento Fiscal. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
TEXTO DA EMENDA: Apoio ao Pequeno e Médio Pro-
dutor Agropecuário. ESPECIFICAÇÃO DA META: Pro-
dutor atendido (unidade). QUANTIDADE: 1.000. ACRÉS-
CIMOS À PROGRAMAÇÃO: 20.000.000. CANCELA-
MENTOS COMPENSATÓRIO: 20.000.000. 3 - EMEN-
TA: Capacitação de Micro e Pequenas Empresas. MO-
DALIDADE DA EMENDA: Comissão. TIPO DA EMEN-
DA: Inclusão. LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 
Nacional. ESFERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fis-
cal. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior. TEXTO DA 
EMENDA: Capacitação de Microempresas e Empresas 
de Pequeno e Médio Porte. ESPECIFICAÇÃO DA 
META: Profissional capacitado (unidade). QUANTIDA-
DE: 55.120. ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO: 
18.000.000 CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS: 
18.000.000. 4 - EMENTA: Estruturação produtiva do 
artesanato brasileiro. MODALIDADE DA EMENDA: 
Comissão. TIPO DA EMENDA: Acréscimo. LOCALIDA-
DE BENEFICIADA: 9000000 Nacional. ESFERA OR-
ÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. TEXTO DA EMENDA: Fortaleci-
mento das cadeias produtivas. ESPECIFICAÇÃO DA 
META: Plano elaborado (unidade). QUANTIDADE: 
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1.000. ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO: 200.000.000 
CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS: 200.000.000. 
5 – EMENTA: Feira e Eventos para comercialização 
da produção artesanal. MODALIDADE DA EMENDA: 
Comissão. TIPO DA EMENDA: Acréscimo. LOCALIDA-
DE BENEFICIADA: 9000000 Nacional. ESFERA OR-
ÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. TEXTO DA EMENDA: Feira e 
Eventos para comercialização da produção artesanal 
. ESPECIFICAÇÃO DA META: Evento realizado (uni-
dade). QUANTIDADE: 100. ACRÉSCIMOS À PRO-
GRAMAÇÃO: 30.000.000 CANCELAMENTOS COM-
PENSATÓRIOS: 30.000.000. 6 – EMENTA: Patrulha 
agrícola. MODALIDADE DA EMENDA: Comissão. TIPO 
DA EMENDA: Inclusão. ÁREA DE GOVERNO: Agri-
cultura e Desenvolvimento Agrário. MODALIDADE DE 
INTERVENÇÃO: Apoio a/o/aos. RIPO DE REALIZA-
ÇÃO PRETENDIDA: Desenvolvimento rural. LOCALI-
DADE BENEFICIADA: 9000000 Nacional. ESFERA 
ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE OR-
ÇAMENTÁRIA: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. TEXTO DA EMENDA: Apoio a projetos 
de desenvolvimento do setor agropecuário. ESPECI-
FICAÇÃO DA META: Projeto apoiado (unidade). QUAN-
TIDADE: 1.000. ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO: 
200.000.000 CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS: 
200.000.000. TIPO DE SUBVENÇÃO: Público. 7 - 
EMENTA: Promoção de eventos. MODALIDADE DA 
EMENDA: Comissão. TIPO DA EMENDA: Acréscimo. 
LOCALIDADE BENEFICIADA: 9000000 Nacional. ES-
FERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: Ministério do Turismo. TEXTO DA 
EMENDA: Promoção de eventos para divulgação do 
turismo interno. ESPECIFICAÇÃO DA META: Evento 
realizado (unidade). QUANTIDADE: 3.509. ACRÉSCI-
MOS À PROGRAMAÇÃO: 200.000.000 CANCELA-
MENTOS COMPENSATÓRIOS: 200.000.000. 8 – 
EMENTA: Reaparelhamento de infra-estrutura nas 
áreas sob jurisdição da Suframa. MODALIDADE DA 
EMENDA: Comissão. TIPO DA EMENDA: Acréscimo. 
LOCALIDADE BENEFICIADA: 9100000 Região Norte. 
ESFERA ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Fiscal. UNI-
DADE ORÇAMENTÁRIA: Suframa. TEXTO DA EMEN-
DA: Reaparelhamento de infra-estrutura nas áreas sob 
jurisdição da Suframa na região Norte. ESPECIFICA-
ÇÃO DA META: Unidade reaparelhada (% de execução 
física). QUANTIDADE: 558. ACRÉSCIMOS À PRO-
GRAMAÇÃO: 37.500.000 CANCELAMENTOS COM-
PENSATÓRIOS: 37.500.000. Discutiram, as emendas 
os Deputados Jilmar Tatto, Renato Molling, Jurandil 
Juarez, Dr. Ubiali, Nelson Goeten e José Guimarães. 
Em votação, as Emendas foram aprovadas. B – Re-

querimentos: 9 - REQUERIMENTO Nº 169/08 - do 
Sr. José Guimarães - que “requer audiência pública 
para apresentação dos números obtidos pelos estudos 
realizados pela Fundação Getúlio Vargas e Ipea, di-
vulgados este mês sobre a redução da pobreza no 
Brasil”. Discutiram o Requerimento os Deputados Ed-
son Ezequiel, José Guimarães e Osório Adriano. APRO-
VADO. 10 – REQUERIMENTO Nº 175/08 - do Sr. Mi-
guel Martini – que “requer a realização de Audiência 
Pública nesta Comissão, com a presença do Presiden-
te da INFRAERO, Sr. Sérgio Maurício Brito Galdenzi, 
para discutir o processo de privatização do Aeroporto 
de Viracopos em Campinas - SP e Galeão - RJ”. Dis-
cutiram o Requerimento os Deputados Dr. Ubiali, João 
Maia, Miguel Corrêa e Miguel Martini. APROVADO, 
COM A SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE RESPONSÁ-
VEL PELO PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. 11 
– REQUERIMENTO Nº 177/08 - do Sr. Miguel Martini 
- que “nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex-
celência a realização de Audiência Pública da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico , Indústria e Co-
mércio, com a presença do Diretor Nacional do DNPM, 
Sr. Miguel Antônio.” O Autor fez o encaminhamento de 
seu Requerimento, e, sem discussão, foi APROVADO. 
12 – REQUERIMENTO Nº 188/08 - do Sr. Guilherme 
Campos - (PL 4.804/2001) – que “requer, seja realiza-
da reunião de audiência pública para instruir o Projeto 
de Lei nº 4.804, de 2001, que dispõe sobre a atividade 
de empresa emissora de cartão de crédito, e dá outras 
providências”. O Autor fez o encaminhamento de seu 
Requerimento, sem discussão, foi APROVADO COM 
A INCLUSÃO DO SR. NELSON HENRIQUE BARBO-
SA FILHO, DA SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔ-
MICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 13 – REQUE-
RIMENTO Nº 189/08 - do Sr. Renato Molling - que 
“requer que esta comissão realize Audiência sobre li-
nhas de crédito para setores da Frente Parlamentar 
Coureiro-Calçadista e Moveleiro”. Discutiram o Reque-
rimento os Deputados Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Fer-
nando de Fabinho, João Maia, Miguel Corrêa, Osório 
Adriano e Renato Molling. APROVADO COM A SU-
GESTÃO DO PRESIDENTE PARA DUAS AUDIÊN-
CIAS, A PRIMEIRA REFERENTE AO REQUERIMEN-
TO EM PAUTA E A SEGUNDA PARA TRAZER AU-
TORIDADES MONETÁRIAS PARA EXPLICAR A 
POLÍTICA DE VENDAS DE TÍTULOS (OS CRITÉRIOS 
USADOS) E LIBERAÇÕES DE RECURSOS. 14 – 
REQUERIMENTO Nº 190/08 - do Sr. Miguel Corrêa - 
que “requer a realização de Audiência Pública Conjun-
ta com as Comissões de Finanças e Tributação; Fis-
calização Financeira e Controle; Desenvolvimento 
Urbano; e Minas e Energia com a presença da Minis-
tra-Chefe da Casa Civil, para prestar esclarecimentos 
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sobre os impactos da crise do sistema financeiro in-
ternacional na implementação das obras do PAC – 
Programa de Aceleração do Crescimento”. Discutiram 
o Requerimento os Deputados Jurandil Juarez e Mi-
guel Corrêa. APROVADO. C - Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 15 - PRO-
JETO 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 
REGINALDO LOPES. PARECER: pela rejeição. RETI-
RADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTA-
DO GUILHERME CAMPOS. 16 - PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 130/07 – do Sr. Guilherme Cam-
pos - que “altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO 
DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ 
GUIMARÃES. 17 - PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 379/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame 
- que “altera a Lei Complementar n° 123, de 14 de de-
zembro de 2006”. RELATOR: Deputado GUILHERME 
CAMPOS. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ 
GUIMARÃES. D – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO 
ORDINÁRIA: 18 - PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 - do 
Sr. Edinho Bez - que “dispõe sobre a atividade de em-
presa emissora de cartão de crédito, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PLs nºs 7.277/2002, 1.156/2003, 
1.784/2003 4.347/2004). RELATOR: Deputado LÚCIO 
VALE. PARECER: pela aprovação deste, do Substitu-
tivo aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, 
dos PLs nºs 1.784/2003 e 4.347/2004, apensados, e 
pela rejeição da Emenda 1/2003 da Comissão de De-
fesa do Consumidor, dos PLs nºs 7.277/2002 e 
1.156/2003, apensados, na forma do substitutivo. Vis-
ta ao Deputado Sérgio Moraes em 29/10/2008. O De-
putado Guilherme Campos apresentou voto em sepa-
rado em 26/06/2008. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 19 – PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 - do 
Sr. Fernando Gabeira - que “altera a Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994, que transforma o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, 
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 
contra a ordem econômica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMA-
RÃES. 20 – PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 - do Sr. 
Vicentinho - que “regulamenta a demissão coletiva e 
determina outras providências”. RELATOR: Deputado 
MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 

10/07/2007, que apresentou voto em separado em 
08/08/2007. NÃO DELIBERADO. 21 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.427/07 - do Sr. Sérgio Moraes - que “obriga 
os fabricantes de cigarros a imprimirem numeração 
seqüencial na carteira de cigarro, estabelece obrigação 
tributária acessória e institui penalidades pecuniárias”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. PARECER: 
pela rejeição. Vista conjunta aos Deputados Bernardo 
Ariston e Dr. Ubiali em 29/10/2008. RETIRADO DE 
PAUTA PELO AUTOR. 22 – PROJETO DE LEI Nº 
1.175/07 - do Sr. Humberto Souto - que “obriga esta-
belecimentos comerciais, de hospedagem e empresas 
de transporte de passageiros em que haja comercia-
lização ou fornecimento de bebidas, a disponibilizarem 
bebidas isentas e com baixos teores calóricos e de 
açúcar - light e diet”. RELATOR: Deputado REGINAL-
DO LOPES. PARECER: pela aprovação deste, e da 
Emenda 1/2007 apresentada ao projeto, com substi-
tutivo. Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
13/08/2008, que apresentou voto em separado em 
03/09/2008. NÃO DELIBERADO. 23 - PROJETO DE 
LEI Nº 1.759/07 - do Sr. Michel Temer – que “dispõe 
sobre as empresas de Sistemas Eletrônicos de Segu-
rança e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela aprovação des-
te e do Substitutivo da Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado, com emendas. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos em 29/10/2008. 
NÃO DELIBERADO. 24 – PROJETO DE LEI Nº 230/03 
- do Sr. Dr. Pinotti - que “acrescenta inciso ao art. 43 
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, limitando os 
direitos de proteção patentária das substâncias farma-
cêuticas componentes de medicamentos produzidos 
pelos laboratórios estatais”. RELATOR: Deputado RE-
NATO MOLLING. PARECER: pela aprovação. O De-
putado Ronaldo Dimas apresentou voto em separado 
em 27/08/2003. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS. 25 
- PROJETO DE LEI Nº 707/03 - do Sr. Luiz Bittencourt 
- que “dispõe sobre a instituição do Selo Verde, desti-
nado a atestar a qualidade dos produtos e suas origens 
quanto aos cuidados para com a proteção ao meio 
ambiente”. (Apensados: PLs nºs 6.262/2005 e 
7.554/2006). RELATOR: Deputado REGINALDO LO-
PES. PARECER: pela aprovação deste, com substitu-
tivo, e pela rejeição dos PLs nºs 6.262/2005 e 
7.554/2006, apensados. O Deputado Guilherme Cam-
pos apresentou voto em separado em 11/11/2008. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 26 - PROJETO DE LEI 
Nº 752/03 - do Sr. Dr. Pinotti - que “altera a Lei nº 9.313, 
de 13 de novembro de 1996, outorgando prioridades 
às industrias que produzem fármacos de medicamen-
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tos utilizados no cuidado aos doentes de AIDS e por-
tadores de HIV”. RELATOR: Deputado MIGUEL COR-
RÊA. PARECER: pela aprovação deste, com substitu-
tivo. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO 
DEPUTADO GUILHERME CAMPOS. 27 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.769/04 - do Sr. Celso Russomanno - que 
“altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990”. (Apensado: PL 4.061/2004). RELATOR: Depu-
tado VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela aprovação 
deste, e do PL 4.061/2004, apensado, com substituti-
vo. NÃO DELIBERADO. 28 – PROJETO DE LEI Nº 
5.846/05 - do Sr. Celso Russomanno - que “revoga a 
Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004”. RELATOR: 
Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela re-
jeição. NÃO DELIBERADO. 29 - PROJETO DE LEI Nº 
6.199/05 - do Sr. Nazareno Fonteles - que “altera a 
redação do art. 40, caput e parágrafo único, da Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996, com a finalidade de 
reduzir o prazo de vigência da patente”. RELATOR: 
Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela rejeição. Vis-
ta ao Deputado Fernando de Fabinho, em 02/07/2008. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 30 - PRO-
JETO DE LEI Nº 1.142/07 - do Sr. Henrique Fontana 
- que “tipifica o crime de corrupção das pessoas jurí-
dicas em face da Administração Pública”. RELATOR: 
Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 31 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.209/07 - do Sr. Valdir Colatto - que “revoga o art. 
69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que 
altera a legislação tributária federal e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 2.543/2007). RELATOR: De-
putado DR. UBIALI. PARECER: pela prejudicialidade 
deste e pela aprovação do PL 2.543/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 05/12/2007. RE-
TIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JURANDIL JUAREZ. 32 - PROJETO DE LEI 
Nº 1.390/07 - do Sr. Celso Russomanno - que “dispõe 
sobre as sacolas oferecidas gratuitamente pelo forne-
cedor ao consumidor final para embalagem ou reem-
balagem de produtos e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBE-
RADO. 33 - PROJETO DE LEI Nº 2.184/07 - da Sra. 
Perpétua Almeida - que “institui taxas de autorização, 
registro e fiscalização relativas às atividades integran-
tes da indústria do petróleo e as atividades integrantes 
do abastecimento nacional de combustíveis”. RELA-
TOR: Deputado JILMAR TATTO. PARECER: pela re-
jeição. Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 19/12/2007. 
NÃO DELIBERADO. 34 - PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 
- do Sr. José Genoíno - que “dispõe sobre a Atividade 
de Inteligência Privada e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-

CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 35 – PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 - do 
Sr. Rodovalho - que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para obrigar as montadoras e im-
portadoras de veículos automotores a fornecerem uma 
garantia de no mínimo 6 (seis) meses aos comprado-
res de veículos novos, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 
36 - PROJETO DE LEI Nº 3.249/08 – do Sr. Silvinho 
Peccioli - que “dispõe sobre o comércio ilegal de ma-
deira”. RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 37 
– PROJETO DE LEI Nº 3.409/08 - do Sr. José Carlos 
Machado - que “altera o art. 10, §§ 2º e 3º da Lei nº 
8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: 
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 38 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.700/08 - do Sr. Hermes Par-
cianello - que “obriga os fabricantes de motocicletas a 
adotarem o sistema de injeção de combustível eletrô-
nica”. RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. PA-
RECER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBE-
RADO. ENCERRAMENTO: Em razão do início da 
Ordem do Dia no Plenário da Câmara – Art. 46, § 1º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, às 
onze horas e quarenta e sete minutos, o Presidente 
encerrou os trabalhos, antes convocando Reunião De-
liberativa Ordinária para o dia dezenove de novembro, 
às nove horas e trinta minutos. E, para constar, eu, 
Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presen-
te Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Vice-Presidente em exercício da Presidência, De-
putado José Guimarães, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da 31ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de novembro de 2008

Às dez horas e vinte e três minutos do dia deze-
nove de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, no Plenário Professor Roberto Campos - 
Sala 5 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados João Maia - Vice-Presiden-
te no exercício da Presidência, Renato Molling e José 
Guimarães – Vice-Presidentes; Edson Ezequiel, Ju-
randil Juarez, Laurez Moreira, Lúcio Vale, Miguel Cor-
rêa, Osório Adriano e Sérgio Moraes - Titulares; Antô-
nio Andrade, Felipe Bornier, Guilherme Campos, Le-
andro Sampaio, Marcelo Serafim, Vanderlei Macris e 
Vicentinho Alves - Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Bernardo Ariston, Dr. Ubiali, Fernando 
de Fabinho, Fernando Lopes, Jilmar Tatto, Miguel Mar-
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tini e Nelson Goetten. Justificou a ausência o Deputa-
do Dr. Ubiali. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou em apreciação a Ata da 30ª reunião, reali-
zada no dia 12 de novembro de 2008. Por solicitação 
do Deputado Jurandil Juarez, foi dispensada a leitura 
da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: A - Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
191/08 - do Sr. Guilherme Campos - que “solicita sejam 
convidados os Ministros de Estado do Desenvolvimen-
to Indústria e Comércio Exterior - Miguel Jorge, Minis-
tro das Relações Exteriores - Celso Amorim, para 
comparecerem a esta Comissão em Audiência Pública, 
para prestarem esclarecimentos sobre as tratativas do 
Brasil com a China”. Discutiram o Requerimento os 
Deputados Guilherme Campos, João Maia e Renato 
Molling. APROVADO. B - Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 2 - PROJE-
TO 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 
REGINALDO LOPES. PARECER: pela rejeição. O De-
putado Guilherme Campos apresentou voto em sepa-
rado em 18/11/2008. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO MIGUEL CORRÊA. 
3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 130/07 
- do Sr. Guilherme Campos – que “altera a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. RE-
LATOR: Deputado JOÃO MAIA. PARECER: pela apro-
vação, com emendas. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 
4 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 379/08 
- do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que “altera a 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A RE-
QUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 5 - PROJETO DE LEI Nº 
612/07 - do Sr. Flávio Bezerra - que “dispõe sobre o 
uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondi-
cionamento de produtos e mercadorias a serem utili-
zadas nos estabelecimentos comerciais em todo ter-
ritório nacional”. (Apensados: PLs nºs 847/2007, 
1.819/2007, 1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 
3.017/2008, 3.172/2008 e PL 3.241/2008). RELATOR: 
Deputado LEANDRO SAMPAIO. PARECER: pela apro-
vação deste, dos PLs nºs 847/2007, 1.819/2007, 
1.877/2007, 2.248/2007, 2.923/2008, 3.017/2008, 
3.172/2008, e PL 3.241/2008, apensados, com subs-
titutivo. Vista ao Deputado Renato Molling em 05/11/2008. 
O Deputado Renato Molling apresentou voto em se-
parado em 13/11/2008. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. C - Proposições Sujeitas à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDI-
NÁRIA: 6 - PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 - do Sr. 
Fernando Gabeira - que “altera a Lei nº 8.884, de 11 
de junho de 1994, que transforma o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, 
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 
contra a ordem econômica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JOSÉ GUIMA-
RÃES. 7 – PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 - do Sr. Vi-
centinho - que “regulamenta a demissão coletiva e 
determina outras providências”. RELATOR: Deputado 
MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
10/07/2007, que apresentou voto em separado em 
08/08/2007. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
8 - PROJETO DE LEI Nº 2.427/07 - do Sr. Sérgio Mo-
raes - que “obriga os fabricantes de cigarros a impri-
mirem numeração seqüencial na carteira de cigarro, 
estabelece obrigação tributária acessória e institui pe-
nalidades pecuniárias”. RELATOR: Deputado RENATO 
MOLLING. PARECER: pela rejeição. Vista conjunta aos 
Deputados Bernardo Ariston e Dr. Ubiali em 29/10/2008. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 9 - PROJETO DE 
LEI Nº 230/03 - do Sr. Dr. Pinotti - que “acrescenta in-
ciso ao art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
limitando os direitos de proteção patentária das subs-
tâncias farmacêuticas componentes de medicamentos 
produzidos pelos laboratórios estatais”. RELATOR: 
Deputado RENATO MOLLING. PARECER: pela apro-
vação. O Deputado Ronaldo Dimas apresentou voto 
em separado em 27/08/2003. VISTA AO DEPUTADO 
GUILHERME CAMPOS. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
707/03 - do Sr. Luiz Bittencourt - que “dispõe sobre a 
instituição do Selo Verde, destinado a atestar a quali-
dade dos produtos e suas origens quanto aos cuidados 
para com a proteção ao meio ambiente”. (Apensados: 
PLs nºs 6.262/2005 e 7.554/2006). RELATOR: Depu-
tado REGINALDO LOPES. PARECER: pela aprovação 
deste, com substitutivo, e pela rejeição dos PLs 
6.262/2005 e 7.554/2006, apensados. O Deputado 
Guilherme Campos apresentou voto em separado em 
11/11/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 11 
– PROJETO DE LEI Nº 752/03 - do Sr. Dr. Pinotti - que 
“altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, 
outorgando prioridades às industrias que produzem 
fármacos de medicamentos utilizados no cuidado aos 
doentes de AIDS e portadores de HIV”. RELATOR: 
Deputado MIGUEL CORRÊA. PARECER: pela apro-
vação deste, com substitutivo. VISTA AO DEPUTADO 
GUILHERME CAMPOS. 12 - PROJETO DE LEI Nº 
1.175/07 – do Sr. Humberto Souto - que “obriga esta-
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belecimentos comerciais, de hospedagem e empresas 
de transporte de passageiros em que haja comercia-
lização ou fornecimento de bebidas, a disponibilizarem 
bebidas isentas e com baixos teores calóricos e de 
açúcar – light e diet”. RELATOR: Deputado REGINAL-
DO LOPES. PARECER: pela aprovação deste, e da 
Emenda 1/2007 apresentada ao projeto, com substi-
tutivo. Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
13/08/2008, que apresentou voto em separado em 
03/09/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 13 - 
PROJETO DE LEI Nº 1.759/07 - do Sr. Michel Temer 
- que “dispõe sobre as empresas de Sistemas Eletrô-
nicos de Segurança e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARECER: pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
com emendas. Vista ao Deputado Guilherme Campos, 
em 29/10/2008, que apresentou voto em separado em 
12/11/2008. Discutiram o Projeto os Deputados Edson 
Ezequiel, Guilherme Campos, João Maia, Jurandil Ju-
arez e Miguel Corrêa. NÃO DELIBERADO. 14 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.769/04 - do Sr. Celso Russomanno 
- que “altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990”. (Apensado: PL nº 4.061/2004). RELATOR: 
Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: pela apro-
vação deste, e do PL nº 4.061/2004, apensado, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 15 - PROJETO DE 
LEI Nº 5.846/05 - do Sr. Celso Russomanno - que “re-
voga a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004”. RE-
LATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 16 – PROJETO DE 
LEI Nº 6.199/05 - do Sr. Nazareno Fonteles - que “al-
tera a redação do art. 40, caput e parágrafo único, da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a finalidade 
de reduzir o prazo de vigência da patente”. RELATOR: 
Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela rejeição. Vis-
ta ao Deputado Fernando de Fabinho em 02/07/2008. 
NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 
7.661/06 – da Sra. Perpétua Almeida - que “amplia a 
área de atuação da Área de Livre Comércio de Brasi-
léia, prevista na Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994, 
que autoriza a criação de Áreas de Livre Comércio nos 
Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Estado 
do Acre, e dá outras providências”. (Apensado: PL 
7.662/2006). RELATOR: Deputado NELSON GOET-
TEN. PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 
7.662/2006, apensado, com substitutivo. Vista conjun-
ta aos Deputados Reginaldo Lopes e Vanderlei Macris 
em 15/08/2007. O Deputado Vanderlei Macris apre-
sentou voto em separado em 22/08/2007. NÃO DELI-
BERADO. 18 - PROJETO DE LEI Nº 1.142/07 - do Sr. 
Henrique Fontana - que “tipifica o crime de corrupção 
das pessoas jurídicas em face da Administração Pú-

blica”. RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 19 
- PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 - do Sr. Valdir Colatto 
- que “revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 1997, que altera a legislação tributária fe-
deral e dá outras providências”. (Apensado: PL nº 
2.543/2007). RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PARE-
CER: pela prejudicialidade deste, e pela aprovação do 
PL 2.543/2007, apensado. Vista ao Deputado Miguel 
Corrêa em 05/12/2007. NÃO DELIBERADO. 20 - PRO-
JETO DE LEI Nº 1.390/07 - do Sr. Celso Russomanno 
- que “dispõe sobre as sacolas oferecidas gratuitamen-
te pelo fornecedor ao consumidor final para embalagem 
ou reembalagem de produtos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO DE-
LIBERADO. 21 - PROJETO DE LEI Nº 2.542/07 - do 
Sr. José Genoíno - que “dispõe sobre a Atividade de 
Inteligência Privada e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 22 - PROJETO 
DE LEI Nº 2.615/07 - do Sr. Vinicius Carvalho - que 
“dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabe-
lecimentos comerciais e dá outras providências”. RE-
LATORA: Deputada ALINE CORRÊA. PARECER: pela 
aprovação deste e das Emendas nºs 2 e 3 da Comis-
são de Defesa do Consumidor e pela rejeição da Emen-
da nº 1 da Comissão de Defesa do Consumidor. NÃO 
DELIBERADO. 23 - PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 - 
do Sr. Rodovalho - que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para obrigar as montadoras e im-
portadoras de veículos automotores a fornecerem uma 
garantia de no mínimo 6 (seis) meses aos comprado-
res de veículos novos, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 
24 – PROJETO DE LEI Nº 3.108/08 - do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame - que “fixa limites de emissão 
de poluentes por motores de máquinas móveis não 
rodoviárias e veículos similares”. RELATOR: Deputado 
MIGUEL MARTINI. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. NÃO DELIBERADO. 25 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.249/08 - do Sr. Silvinho Peccioli - que “dispõe so-
bre o comércio ilegal de madeira”. RELATOR: Depu-
tado GUILHERME CAMPOS. PARECER: pela aprova-
ção. NÃO DELIBERADO. 26 – PROJETO DE LEI Nº 
3.409/08 - do Sr. José Carlos Machado - que “altera o 
art. 10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 
1990, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JOÃO MAIA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE-
RADO. 27 - PROJETO DE LEI Nº 3.614/08 - do Sr. 
Rodovalho - que “dispõe sobre a publicação das infor-
mações contábeis das empresas públicas”. RELATOR: 
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Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela apro-
vação deste, com emenda e pela rejeição da Emenda 
1/2008 apresentada ao projeto. Vista ao Deputado Dr. 
Ubiali em 05/11/2008. NÃO DELIBERADO. 28 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.700/08 - do Sr. Hermes Parcianello 
- que “obriga os fabricantes de motocicletas a adota-
rem o sistema de injeção de combustível eletrônica.” 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. PARECER: 
pela aprovação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA 
A REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS. ENCERRAMENTO: Em razão do início da 
Ordem do Dia no Plenário da Câmara – Art. 46, § 1º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, às 
onze horas e quatorze minutos, o Presidente encerrou 
os trabalhos, antes convocando Reunião Deliberativa 
Ordinária para o dia vinte e seis de novembro, às nove 
horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Anamélia 
Lima Rocha M. Fernandes, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Jilmar Tatto, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 32ª Reunião Deliberativa Ordinária, re-
alizada em 29 de outubro de 2008

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia 
vinte e nove de outubro de dois mil e oito, reuniu-se a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, no Anexo II - Plenário 2 da Câmara dos Depu-
tados, sob a presidência do Deputado André de Paula, 
Presidente. Registraram suas presenças os Senhores 
Deputados André de Paula - Presidente; Ricardo Tri-
poli, Jorge Khoury e Marcos Montes - Vice-Presiden-
tes; Antonio Carlos Mendes Thame, Gervásio Silva, 
Leonardo Monteiro, Marina Maggessi, Paulo Teixeira, 
Rebecca Garcia, Reinaldo Nogueira e Sarney Filho - 
Titulares; Fábio Souto, Germano Bonow, Iran Barbosa, 
Luiz Carreira, Moacir Micheletto, Moreira Mendes, Nil-
son Pinto, Silvinho Peccioli e Wandenkolk Gonçalves 
- Suplentes. Compareceram também os Deputados 
Carlos Melles e Odair Cunha, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Edson Du-
arte, Givaldo Carimbão, Marcelo Almeida e Mário de 
Oliveira. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e co-
locou à apreciação a Ata da 31ª Reunião Deliberativa 
Ordinária, realizada no dia 15/10/2008. Dispensada a 
leitura a requerimento do Deputado Ricardo Tripoli, em 
virtude da distribuição prévia de cópias. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O 

Deputado André de Paula comunicou o recebimento 
do Ofício nº 038/08, de 21/10/2008, do instituto Brasi-
leiro do Crisotila, convidando o Presidente e demais 
membros desta Comissão que integram o Grupo de 
Trabalho do Amianto a visitarem o Crisolita Brasil, en-
tidade que congresa todo o segmento ligado à cadeia 
produtiva do amianto crisotila, reunindo empresários, 
governo e trabalhadores. O Presidente comunicou que 
enviou cópia do convite aos Deputados Rebecca Gar-
cia e Edson Duarte, Coordenadora e Relator do GT-
Amianto, bem como aos demais membros, solicitando 
confirmar suas participações e definição de uma data. 
ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1 - REQUE-
RIMENTO Nº 209/08 - do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame - (PL 3820/2008) - que “requer a realização de 
reunião de audiência pública para debate do Projeto 
de Lei n.º 3.820, de 2008 - do Poder Executivo - que 
altera os arts. 6º. e 5º. da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, que dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo, e cria o Fundo Nacional 
sobre Mudança do Clima - FNMC”. O DEP. ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME ENCAMINHOU A VOTA-
ÇÃO. DISCUTIU A MATÉRIA O DEP. LEONARDO 
MONTEIRO (PT-MG). APROVADO, COM ADENDO 
DO AUTOR DE SE INCLUIR OS SENHORES CAR-
LOS MINC, MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, EMÍLIO 
LA ROVERE, DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO 
ENERGÉTICO DA COPPE/UFRJ E DO IPCC/ONU, 
LUCIANO COUTINHO, PRESIDENTE DO BNDES, E 
MARCO AURÉLIO VASCONCELLOS DE FREITAS, 
COORDENADOR DO GT- DESMATAMENTO DO FÓ-
RUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 2 - PROJETO DE LEI Nº 4.961/05 
- do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que “altera 
dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. 
(Apensado: PL 654/2007) RELATOR: Deputado GER-
MANO BONOW. PARECER: pela rejeição deste, e do 
PL 654/2007, apensado. O Deputado Hamilton Ca-
sara apresentou voto em separado em 11/04/2006. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 3 - PRO-
JETO DE LEI Nº 6.479/06 - do Sr. Zequinha Marinho 
- que “”Altera os limites do Parque Nacional da Serra 
do Pardo”” RELATOR: Deputado WANDENKOLK GON-
ÇALVES. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Paulo Teixeira, em 03/09/2008. 
O Deputado Paulo Teixeira apresentou voto em 
separado em 14/10/2008. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 4 - 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 
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Redentor, no Rio de Janeiro, para o Município do Rio 
de Janeiro”. RELATORA: Deputada MARINA MAG-
GESSI. PARECER: pela rejeição. VISTA CONJUNTA 
AOS DEPUTADOS GERVÁSIO SILVA E RICARDO 
TRIPOLI. 5 - PROJETO DE LEI Nº 1.706/07 - do Sr. 
Rodovalho - que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de feve-
reiro de 1998, que “dispõe sobre o serviço voluntário 
e dá outras providências”, para inserir a defesa e a 
proteção ao meio ambiente entre as atividades com-
patíveis com o serviço voluntário”. RELATOR: Depu-
tado EDSON DUARTE. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. Vista ao Deputado Gervásio Silva, 
em 19/12/2007. LEU O PARECER O DEP. GERVÁSIO 
SILVA (PSDB-SC). APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 6 - PROJETO DE LEI Nº 3.455/08 - da 
Sra. Janete Capiberibe - que “altera a Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, 
inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, institui o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras provi-
dências, de forma a incluir condicionantes relativos à 
biodiversidade amazônica na aplicação dos recursos 
do FNO”. RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Edson 
Duarte, em 15/10/2008. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. EXTRAPAUTA: 1)REQUERIMENTO Nº 211/08 
- do Sr. Leonardo Monteiro - que “nos termos do artigo 
52, § 5º, do Regimento Interno, requeremos a inclu-
são e votação imediata dos PL’s 1.448/07 e 1.517/07 
na ordem do dia desta reunião”. SUBSCREVERAM 
OS DEPUTADOS LEONARDO MONTEIRO, ANDRÉ 
DE PAULA, SARNEY FILHO, RICARDO TRIPOLI, 
MARCOS MONTES, ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME, PAULO TEIXEIRA E MARINA MAGGESSI. 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 2) PROJETO DE LEI Nº 1.448/07 - 
do Sr. Carlos Melles e outros - que “altera os limites 
do Parque Nacional da Serra da Canastra, que passa 
a compor o mosaico de unidades de conservação da 
Serra da Canastra, nos termos do art. 26 da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000”. RELATOR: Deputado 
FERNANDO GABEIRA. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. LEU O PARECER O DEP. MARCOS 
MONTES (DEM-MG). APROVADO O PARECER EM 
VOTAÇÃO NOMINAL. PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO, 
OS SENHORES DEPUTADOS ANDRÉ DE PAULA, 
RICARDO TRIPOLI, JORGE KHOURY E MARCOS 
MONTES, ANTONIO CARLOS MENDES THAME, 
GERVÁSIO SILVA, LEONARDO MONTEIRO, MARINA 
MAGGESSI, PAULO TEIXEIRA, REBECCA GARCIA, 
SARNEY FILHO, MOREIRA MENDES. 3) PROJETO 

DE LEI Nº 1.517/07 - do Sr. Carlos Melles e outros - 
que “cria a Área de Proteção Ambiental da Serra da 
Canastra, que passa a compor o mosaico de unidades 
de conservação da Serra da Canastra, nos termos do 
art. 26 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000”. RE-
LATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. PARECER: 
pela aprovação. LEU O PARECER O DEP. MARCOS 
MONTES (DEM-MG). APROVADO O PARECER EM 
VOTAÇÃO NOMINAL. PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO, 
OS SENHORES DEPUTADOS ANDRÉ DE PAULA, 
RICARDO TRIPOLI, JORGE KHOURY E MARCOS 
MONTES, ANTONIO CARLOS MENDES THAME, 
GERVÁSIO SILVA, LEONARDO MONTEIRO, MARINA 
MAGGESSI, PAULO TEIXEIRA, REBECCA GARCIA, 
SARNEY FILHO, MOREIRA MENDES. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente convidou os membros a 
participarem da próxima reunião deliberativa ordinária 
a ser realizada no próximo dia 05 de novembro, às dez 
horas, neste mesmo plenário, e encerrou a reunião às 
onze horas e trinta e cinco minutos. E, para constar, eu, 
Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado André de Paula, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de novembro de 2008

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia cinco 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
Plenário 2, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado André de Paula, Presidente. 
Registraram presenças os Senhores Deputados André 
de Paula - Presidente; Jorge Khoury e Marcos Montes 
- Vice-Presidentes; Edson Duarte, Gervásio Silva, Gi-
valdo Carimbão, Leonardo Monteiro, Marcelo Almeida, 
Marina Maggessi, Paulo Teixeira, Rebecca Garcia e 
Sarney Filho - Titulares; Antônio Roberto, Fábio Souto, 
Fernando Gabeira, Luiz Carreira, Moacir Micheletto, Mo-
reira Mendes, Nilson Pinto, Valdir Colatto e Wandenkolk 
Gonçalves - Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame, Mário de 
Oliveira, Reinaldo Nogueira, Ricardo Tripoli (ausência 
justificada - missão oficial) e Rodovalho. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 32ª reunião deliberativa ordinária, realizada no 
dia 29 de outubro de 2008. Dispensada a leitura a re-
querimento da Deputada Marina Maggessi. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: o 
Senhor Presidente teceu comentários acerca da apre-
ciação das emendas ao Orçamento 2008 (Projeto de 
Lei n.º 38/2008-CN), em especial as condições essen-
ciais para apresentação de emendas pelas Comissões. 
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Esclareceu que em virtude de o prazo ter sido prorro-
gado para até o dia quatorze de novembro, a Comissão 
teve o prazo prorrogado até o dia doze para apreciação 
das emendas. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 
1 - REQUERIMENTO Nº 212/08 - da Sra. Rebecca 
Garcia - que “requer a realização de Audiência Pública 
para tratar da Portaria nº 1851/2006, do Ministério da 
Saúde, que aprova procedimentos e critérios para envio 
de listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos 
ao asbesto/amianto nas atividades de extração, indus-
trialização, utilização, manipulação, comercialização, 
transporte e destinação final de resíduos, bem como 
aos produtos e equipamentos que o contenham”. O DE-
PUTADO EDSON DUARTE (PV-BA), SUBSCREVEU E 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO, COM ADEN-
DOS DO DEPUTADO MARCOS MONTES, PARA IN-
CLUIR OS SRS. MÁRIO TERRA FILHO, PROFESSOR 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP; ADILSON 
CONCEIÇÃO SANTANA, DIRETOR DA COMISSÃO 
NACIONAL DOS TRABALHADORES DO AMIANTO, 
MILTON NASCIMENTO, MÉDICO OCUPACIONAL, E 
MAURO CHAIBEN, ADVOGADO, E DO DEPUTADO 
EDSON DUARTE, PARA INCLUIR O PROFESSOR 
RENÊ NETO. SUBSCREVERAM O REQUERIMEN-
TO OS DEPUTADOS EDSON DUARTE E MARCOS 
MONTES. 2 - REQUERIMENTO Nº 213/08 - da Sra. 
Rebecca Garcia - que “propõe a realização de Audiência 
Pública com a presença do Ministro do Meio Ambiente, 
Sr. Carlos Minc, do Coordenador do Instituto de Pes-
quisa Ambiental da Amazônia, Sr. Paulo Moutinho, do 
Diretor Executivo da Fundação Amazônia Sustentável, 
Sr. Virgílio Vianna, do Gerente de Produtos da SGS do 
Brasil, Sr. Fábio Gonçalves e do Coordenador do Ins-
tituto Virtual de Mudanças Globais da Coppe-UFRJ, 
Luiz Pinguelli Rosa para discutir o Mercado de Créditos 
de Carbono no Brasil”. DISCUTIU A MATÉRIA A DE-
PUTADA REBECCA GARCIA (PP-AM). APROVADO. 
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: PRIORIDADE 3 - PROJETO DE 
LEI Nº 6.424/05 - do Senado Federal - Flexa Ribeiro - 
(PLS 110/2005) - que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal, 
para permitir a reposição florestal e a recomposição da 
reserva legal mediante o plantio de palmáceas em áreas 
alteradas”. (Apensados: PL 6840/2006 e PL 1207/2007) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, apensado, 
pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e 
pela rejeição das Emendas 1/2006 e 2/2006 apresen-
tadas ao substitutivo. Vista conjunta aos Deputados 
Juvenil Alves, Leonardo Monteiro e Rodovalho, em 
08/08/2007. O Deputado Edson Duarte apresentou 
voto em separado em 09/05/2007. RETIRADO DE 

PAUTA DE OFÍCIO. O PRESIDENTE RESSALTOU 
RETIROU A MATÉRIA DE PAUTA PARA QUE TODOS 
OS SEGMENTOS TIVESSEM TEMPO PARA ANALI-
SAR O PARECER DO RELATOR, EM VIRTUDE DE 
ALTERAÇÕES NO SUBSTITUTIVO. FRISOU QUE A 
MATÉRIA JÁ VEM SENDO DEBATIDA NESTA CO-
MISSÃO DESDE A GESTÃO DO DEPUTADO LUIZ 
CARREIRA, ANO DE 2006. APÓS A RETIRADA, O 
PRESIDENTE FRANQUEOU A PALAVRA AOS DEPU-
TADOS LUIZ CARREIRA, VALDIR COLATTO, NILSON 
PINTO, MARCOS MONTES, SARNEY FILHO, JORGE 
KHOURY E GERVÁSIO SILVA QUE TECERAM CON-
SIDERAÇÕES A RESPEITO DA TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO. O Senhor Presidente ovacionou o Senhor 
Deputado Fernando Gabeira pela disputa eleitoral no 
Rio de Janeiro. 4 - 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 MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela rejeição. Vista conjunta aos Deputa-
dos Gervásio Silva e Ricardo Tripoli, em 29/10/2008. 
DISCUTIRAM A MATÉRIA: DEPUTADA MARINA MA-
GGESSI (PPS-RJ), DEPUTADO SARNEY FILHO (PV-
MA) E DEPUTADO GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC). RE-
JEITADO O PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER 
DA RELATORA, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO 
GERVÁSIO SILVA. O DEPUTADO GERVÁSIO SILVA 
APRESENTOU VOTO EM SEPARADO. 5 - PROJETO 
DE LEI Nº 3.455/08 - da Sra. Janete Capiberibe - que 
“altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que 
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”, da Constitui-
ção Federal, institui o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras 
providências, de forma a incluir condicionantes relativos 
à biodiversidade amazônica na aplicação dos recursos 
do FNO”. RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado Edson 
Duarte, em 15/10/2008. DISCUTIRAM A MATÉRIA: 
DEPUTADO EDSON DUARTE (PV-BA) E DEPUTADO 
MOREIRA MENDES (PPS-RO). RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente convidou os membros a participarem da 
próxima reunião deliberativa ordinária, a ser realizada 
no próximo dia doze de novembro, às quatorze horas, 
neste plenário de número dois, e encerrou a reunião às 
doze horas e dois minutos. E, para constar, eu, Aurenil-
ton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada será assinada pelo Presidente, 
Deputado André de Paula, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.
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Ata da 34ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 11 de novembro de 2008

Às quatorze horas e trinta e dois minutos do dia 
onze de novembro de dois mil e oito, no Plenário n.º 
10, do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, sob a presidência da Deputada Rebecca Garcia, 
reuniu-se em audiência pública ordinária para debater 
“a destinação das madeiras apreendidas na Amazônia 
e discutir proposta de alteração da Lei nº 9.605/1998, 
no que se refere ao tema”, objeto do requerimento n.º 
202/2008 dos Deputados Rebecca Garcia, Ricardo 
Tripoli e Nilson Pinto, e do requerimento nº 207/2008, 
dos Deputados Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli, Edson 
Duarte e Sarney Filho. Registraram suas presenças 
os Senhores Deputados André de Paula - Presidente; 
Paulo Teixeira e Rebecca Garcia - Titulares; Antônio 
Roberto, Homero Pereira e Iran Barbosa - Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Dr. Ubiali e 
Jefferson Campos, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Antonio Carlos Mendes 
Thame, Edson Duarte, Gervásio Silva, Givaldo Ca-
rimbão, Jorge Khoury, Leonardo Monteiro, Marcelo 
Almeida, Marcos Montes, Marina Maggessi, Mário de 
Oliveira, Reinaldo Nogueira, Ricardo Tripoli (missão 
oficial), Rodovalho e Sarney Filho. Abertos os traba-
lhos, o Presidente cientificou os presentes acerca dos 
procedimentos regimentais e convidou, para tomar as-
sento à Mesa, os Senhores Paulo Barreto, pesquisador 
do Imazon - Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia; César Victor do Espírito Santo, Superinten-
dente Executivo da Funatura - Fundação Pró-Natureza; 
Christian Marzari, Diretor-Geral da Precious Woods; 
Guilherme Estrada Rodrigues, Consultor Jurídico do 
MMA, representando o Ministro Carlos Minc; Caio 
Porto Ferreira, Delegado de Polícia Federal; e Luciano 
de Menezes Evaristo, Diretor Substituto de Proteção 
Ambiental e Coordenador-Geral de Fiscalização do 
IBAMA, aos quais concedeu a palavra, nessa ordem. 
Findas as exposições,a Presidente, Deputada Rebecca 
Garcia, fez uma avaliação geral da matéria abordada, 
relacionando os aspectos que lhe pareceram mais 
importantes. Informou aos palestrantes que encami-
nharia a cada um deles, por escrito, questionamentos 
sobre suas exposições, com vistas a aprimorar o PL 
4099/2008. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a 
presença dos expositores, parlamentares e demais 
participantes, encerrando os trabalhos às dezesseis 
horas e vinte e quatro minutos. E, para constar, eu, 
Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela 
Deputado Rebecca Garcia, presidente desta reunião, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados..

Ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 12 
de novembro de 2008

Às quinze horas e dezoito minutos do dia doze 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, no Plenário 8 da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência do Deputado André de Paula, Presidente. 
Registraram suas presenças os Senhores Deputados 
André de Paula - Presidente; Jorge Khoury e Marcos 
Montes - Vice-Presidentes; Antonio Carlos Mendes 
Thame, Gervásio Silva, Givaldo Carimbão, Leonardo 
Monteiro, Mário de Oliveira, Paulo Teixeira, Reinaldo 
Nogueira e Sarney Filho - Titulares; Antônio Rober-
to, Fábio Souto, Germano Bonow, Homero Pereira, 
Luiz Carreira e Nilson Pinto - Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Edson Duarte, Marina 
Maggessi, Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli (ausência 
justificada - missão oficial) e Rodovalho. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 33ª reunião deliberativa ordinária, realizada no 
dia 05/11/2008. A leitura da ata foi dispensada a pedido 
do Deputado Sarney Filho, em virtude da distribuição 
prévia de cópias. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. Em virtude do início da Ordem do Dia 
da Câmara dos Deputados o Presidente esclareceu 
aos membros o recebimento de nove propostas de 
emendas ao orçamento, conforme cópias já distribuí-
das. Esclareceu que houve acordo inicial, em reunião 
prévia realizada no gabinete da presidência desta Co-
missão, com a presença de um número elevado de 
parlamentares, pelas emendas de números 1, 3, 6, 8 
e 9. No entanto, como teria que suspender a presente 
reunião até o encerramento da Ordem do Dia do Ple-
nário, estava reabrindo a discussão até a reabertura 
da reunião. A seguir, suspendeu a reunião às quinze 
horas e vinte e seis minutos. Às dezoito horas e seis 
minutos, o Presidente reabriu a reunião. ORDEM DO 
DIA: A - Emendas ao Orçamento: 1 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO Nº 1/08 - do Sr. 
André de Paula - de “apoio à Implementação do Plano 
de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas 
Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil, no 
valor de R$ 85.000.000,00”. Em discussão, o Presiden-
te esclareceu que esta emenda é igual à emenda nº 
2, apenas acresceu R$ 5.000.000,00, destinados às 
ações da EMBRAPA para atender produtores familia-
res na recuperação de áreas degradadas. APROVADA 
POR UNANIMIDADE. 2 - EMENDA AO ORÇAMENTO 
DE APROPRIAÇÃO Nº 2/08 - do Sr. Sarney Filho e 
outros - de “apoio à Implementação do Plano de Ação 
Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas 
Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil, no valor 
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de R$ 80.000.000,00”. REM VIRTUDE DA APROVA-
ÇÃO DA MENDA Nº 1, O PRESIDENTE RETIROU DE 
OFÍCIO. 3 - EMENDA AO ORÇAMENTO DE APRO-
PRIAÇÃO Nº 3/08 - dos Srs. Sarney Filho e Luiz Car-
reira - de “prevenção de Queimadas, no valor de R$ 
139.803.352,00”. APROVADA POR UNANIMIDADE. 
4 - EMENDA AO ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO 
Nº 4/08 - dos Srs. Sarney Filho e Luiz Carreira - de 
“construção da Unidade Administrativa do MMA, no 
valor de R$ 28.000.000,00”. EM VIRTUDE DE ACOR-
DO, FOI RETIRADA DE OFÍCIO. 5 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO Nº 5/08 - do Sr. 
Sarney Filho - de “pesquisa sobre clima e oceano-
grafia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica, no 
valor de R$ 1.800.000,00”. EM VIRTUDE DE ACOR-
DO, FOI RETIRADA DE OFÍCIO. 6 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO Nº 6/08 - do Sr. 
Sarney Filho - de “zoneamento Ecológico-Econômi-
co, no valor de R$ 20.000.000,00”. EM VIRTUDE DE 
ACORDO, POIS ESTA EMENDA SERIA APROVADA 
PELA COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, FOI RETIRADA DE OFÍCIO. 7 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO Nº 7/08 - do Sr. 
Luiz Carreira - do “PROANTAR - Missão Antártica, 
no valor R$ 9.000.000,00”. EM VIRTUDE DE ACOR-
DO, FOI RETIRADA DE OFÍCIO. 8 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE APROPRIAÇÃO Nº 8/08 - dos 
Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e Sarney Filho 
- de “implementação de Infra-Estrutura para Atender 
as Demandas das Mudanças Climáticas Globais, no 
valor de R$ 50.000.000,00”. APROVADA POR UNA-
NIMIDADE. HOUVE ACORDO DE CONSTAR NA 
JUSTIFICATIVA A TRANSFERÊNCIA, POR PAR-
TE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
DE 50% DESSES RECURSOS AO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE VIA DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, COM O OBJETIVO DE 
ATENDER A IMPLMENTAÇÃO DO PLANO NACIO-
NAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. 9 - EMENDA AO 
ORÇAMENTO DE REMANEJAMENTO Nº 9/08 - do Sr. 
Jorge Khoury - de “prevenção de Combate a Incêndios 
Florestais e Controle de Queimadas, no valor de R$ 
2.000.000,00”. APROVADA, POR UNANIMIDADE. B 
- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
10 - PROJETO DE LEI Nº 3.003/08 - do Sr. Fernan-
do Gabeira - que “veda a utilização de carvão vegetal 
produzido com matéria-prima oriunda de extrativis-
mo, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO JARDIM. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. C - Proposições Su-
jeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 11 - PROJETO DE LEI 

Nº 954/07 - do Sr. Valdir Colatto - que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de inspeção da água de lastro nos 
navios que utilizem os portos nacionais”. (Apensado: 
PL 2017/2007) RELATORA: Deputada MARINA MA-
GGESSI. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
2017/2007, apensado, com substitutivo. NÃO DELI-
BERADO. 12 - PROJETO DE LEI Nº 2.457/07 - do Sr. 
Wandenkolk Gonçalves - que “altera a Lei nº 11.284, 
de 2 de março de 2006, dispondo sobre o repasse 
de recursos advindos das concessões a Estados e 
Municípios”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS MENDES THAME. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente convidou os membros a participarem dos 
seguintes eventos: 1) reunião de audiência pública, 
conjunta com a Comissão de Agricultura, a realizar-
se no próximo dia 18, a partir das quatorze horas, 
no plenário 8, para discutir a real possibilidade de 
ocupação econômica do território nacional em vista 
da legislação ambiental e da legislação indigenista 
vigentes no País; e 2) reunião deliberativa ordinária 
a realizar-se no próximo dia 19, a partir das quatorze 
horas, no plenário nº 8. Devido ao encerramento do 
prazo para o encaminhamento das emendas aprova-
das à Comissão Mista de Orçamento, o Presidente 
submeteu a presente Ata, em resumo, à apreciação. 
A leitura da Ata foi dispensada por solicitação do De-
putado Homero Pereira, em virtude da distribuição 
prévia de cópias. Em votação, foi aprovada por una-
nimidade. E, para constar, eu, Aurenilton Araruna de 
Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, foi assinada pelo Presidente, Deputado 
André de Paula, e será publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da 36ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária Conjunta com a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
realizada em 18 de novembro de 2008

Às quatorze horas e trinta e nove minutos do dia 
dezoito de novembro de dois mil e oito, no plenário oito 
do anexo dois da Câmara dos Deputados, reuniram-
se em conjunto as Comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, sob a 
presidência alternada dos Deputados Marcos Mon-
tes, Terceiro-Vice-Presidente da Comissão de Meio 
e Desenvolvimento Sustentável, e Moreira Mendes, 
autor do requerimento para realização do evento. Re-
gistraram presença pela Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável os Senhores Depu-
tados André de Paula (Presidente), Marcos Montes 
(Terceiro-Vice-Presidente), Antonio Carlos Mendes 
Thame, Edson Duarte, Paulo Teixeira e Rodovalho 
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- Titulares; Antônio Roberto, Fábio Souto, Homero 
Pereira, Iran Barbosa, Luiz Carreira, Moacir Miche-
letto, Moreira Mendes, Valdir Colatto e Wandenkolk 
Gonçalves - Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Gervásio Silva, Givaldo Carimbão, Jorge 
Khoury, Leonardo Monteiro, Marcelo Almeida, Marina 
Maggessi, Mário de Oliveira, Rebecca Garcia, Rei-
naldo Nogueira, Ricardo Tripoli (ausência justificada 
- missão oficial) e Sarney Filho. Registraram presença 
pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural os Senhores Deputados 
Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, 
Flávio Bezerra, Homero Pereira, Luis Carlos Heinze, 
Luiz Carlos Setim, Paulo Piau, Valdir Colatto e Wan-
denkolk Gonçalves - Titulares; Antônio Carlos Mendes 
Thame, Armando Abílio, Eduardo Sciarra, Ernandes 
Amorim, Lázaro Botelho, Marcelo Melo, Marcos Mon-
tes, Moreira Mendes e Nelson Meurer - Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo 
Lupion, Adão Pretto, Afonso Hamm, Anselmo de 
Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, Beto Faro, 
B. Sá, Cezar Silvestri, Dagoberto, Davi Alcolumbre, 
Domingos Dutra, Fernando Coelho Filho, Fernando 
Melo, Humberto Souto, Jerônimo Reis, Jusmari Olivei-
ra, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Odílio Balbinotti, 
Onyx Lorenzoni, Osmar Júnior, Pedro Chaves, Tati-
co, Vitor Penido, Waldir Neves, Zé Gerardo e Zonta. 
O Presidente, Deputado Marcos Montes, declarou 
abertos os trabalhos e convidou a tomar assento à 
mesa os expositores Evaristo Eduardo de Miranda, 
Pesquisador da Embrapa - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária e Chefe-Geral da Embrapa 
Monitoramento por Satélite, e André Lima, Assessor 
Jurídico do Ipam - Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia. O Presidente cientificou os expositores 
acerca dos procedimentos regimentais e concedeu-
lhes a palavra. Após as exposições, iniciaram-se os 
debates, oportunidade em que argüíram os palestran-
tes os Deputados Moreira Mendes, autor do requeri-
mento para a realização do evento, Valdir Colatto, Er-
nandes Amorim, Luis Carlos Heinze, Homero Pereira 
e Marcos Montes, Presidente da presente reunião . 
Em seguida, o Presidente passou a presidência ao 
Deputado Moreira Mendes, que concedeu a palavra 
aos palestrantes para responderem às perguntas for-
muladas pelos parlamentares, assim como para as 
suas considerações finais. Antes de encerrar os tra-
balhos, o Senhor Presidente submeteu à apreciação 
a Ata da presente reunião, em resumo, cuja leitura foi 
dispensada a pedido do Deputado Homero Santos, 
em virtude de distribuição prévia de cópias. Em vota-
ção, a Ata foi aprovada por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença dos expositores, parlamentares e demais 
presentes e encerrou os trabalhos às dezessete horas 
e um minuto. E, para constar, eu Aurenilton Araruna 
de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, cujo 
conjunto do arquivo de áudio passa a integrá-la, que 
foi lida, aprovada e assinada pelo Senhor Deputado 
Marcos Montes, e será publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da 37ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de novembro de 2008

Às quatorze horas e cinqüenta e um minutos do 
dia dezenove de novembro de dois mil e oito, reuniu-
se a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, no Plenário 8, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
André de Paula - Presidente; Jorge Khoury e Marcos 
Montes - Vice-Presidentes; Edson Duarte, Gervásio 
Silva, Marcelo Almeida, Marina Maggessi, Paulo Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Sarney Filho - Titulares; An-
tônio Roberto, Fábio Souto, Fernando Gabeira, Iran 
Barbosa, Luiz Carreira e Nilson Pinto - Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Antonio Carlos 
Mendes Thame, Givaldo Carimbão, Leonardo Montei-
ro, Mário de Oliveira, Reinaldo Nogueira, Ricardo Tri-
poli e Rodovalho. Justificou a ausência o Deputado 
Ricardo Tripoli (missão oficial autorizada). ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a 
Ata da 34ª reunião, realizada no dia 11 de novembro 
de 2008. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIEN-
TE: O Presidente comunicou a distribuição de cópias 
do Relatório de Viagem do Deputado Edson Duarte, 
que representou esta Comissão na Reunião de Audi-
ência Pública promovida pelo Ministério Púlbico/BA no 
Município de Caetité/BA, que teve como objetivo a 
discutir assuntos relativos à extração de urânio pelas 
Indústrias Nucleares do Brasíl - INB e suas conseqü-
ências. O Deputado Edson Duarte solicitou a palavra 
fazer um breve relato sobre o grave problema que afli-
ge a população do Município de Caetité/BA. Aproveitou 
para encaminhar à mesa, seis requerimentos destina-
dos a solicitarem informações a alguns ministros cujas 
pastas estão envolvidas com a exploração do urânio 
e suas conseqüências, com o apoiamento necessário 
para serem votados extrapauta, com a urgência que o 
caso necessita. ORDEM DO DIA: Extrapauta: 1 - RE-
QUERIMENTO Nº 215/08 - do Sr. Edson Duarte - que 
“solicita que esta Comissão encaminhe ao Governador 
da Bahia, Exmo. Sr. Jaques Wagner, os documentos 
entregues ao representante da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara dos Deputados, durante Audiên-
cia Pública realizada em Caitité, Bahia, no dia 
07/11/2008, contendo as reivindicações das comuni-
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dades rurais situadas no entorno da usina da INB, em 
Caetité: Riacho da Vaca, Fazenda Gameleira e Barrei-
ro de Maniaçu, Bahia”. O DEPUTADO EDSON DUAR-
TE ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 2 - REQUERIMENTO Nº 216/08 - do 
Sr. Edson Duarte - que “solicita que esta Comissão 
encaminhe requerimento de informações ao Exmo. Sr. 
Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, so-
bre “seguro para danos nucleares” da mineração e 
usina de beneficiamento de Caetité, Bahia”. O DEPU-
TADO EDSON DUARTE ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 3 - REQUERIMEN-
TO Nº 217/08 - do Sr. Edson Duarte - que “solicita que 
esta Comissão encaminhe requerimento de informa-
ções ao Exmo. Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Sérgio Resende, sobre licença provisória da mineração 
e usina de beneficiamento de Caetité, Bahia”. O DE-
PUTADO EDSON DUARTE ENCAMINHOU A VOTA-
ÇÃO. APROVADO POR UNANIMIDADE. 4 - REQUE-
RIMENTO Nº 218/08 - do Sr. Edson Duarte - que “so-
licita que esta Comissão encaminhe requerimento de 
informações aos Excelentíssimos Senhores Ministros 
da Saúde, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambien-
te, solicitando parecer e informações sobre providên-
cias que estão adotando diante da contaminação por 
radioisótopos, na região de Caetité, Bahia”. O DEPU-
TADO EDSON DUARTE ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 5 - REQUERIMEN-
TO Nº 219/08 - do Sr. Edson Duarte - que “solicita que 
esta Comissão encaminhe requerimento de informa-
ções ao Governador da Bahia, Exmo. Sr Jaques Wag-
ner, sobre providências que estão sendo tomadas pelo 
Governo diante da contaminação por radioisótopos na 
região de Caetité, Bahia”. O DEPUTADO EDSON DU-
ARTE ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 6 - REQUERIMENTO Nº 220/08 - do 
Sr. Edson Duarte - que “solicita que esta Comissão 
encaminhe requerimento de informações a Exma. Sra. 
Ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, e ao Exmo. Sr. 
Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, indagan-
do sobre os motivos para o Ministério não ter ainda 
regulamentado o Artigo 12 da Convenção 115 da OIT”. 
O DEPUTADO EDSON DUARTE ENCAMINHOU A 
VOTAÇÃO. APROVADO POR UNANIMIDADE. 7 - RE-
QUERIMENTO Nº 214/08 - do Sr. Jorge Khoury - que 
“propõe a realização de Audiência Pública com o fim 
de esclarecer o incêndio no Parque Nacional da Cha-
pada Diamantina, na Bahia”. O DEPUTADO JORGE 
KHOURY ENCAMIHOU A VOTAÇÃO. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. A seguir, o Presidente retomou 
à ordem da pauta previamente divulgada. A - Propo-
sições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 1 - PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 796/08 - da 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional - (MSC 229/2008) - que “au-
toriza a União a ceder ao Estado de Rondônia, a títu-
lo de utilização gratuita, o imóvel rural de sua proprie-
dade denominado Gleba Rio Preto”. RELATOR: Depu-
tado MOREIRA MENDES. PARECER: pela aprovação. 
O DEPUTADO EDSON DUARTE LEU O PARECER 
DO RELATOR. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 2 - PROJETO DE LEI Nº 2.262/07 - do Sr. 
Carlos Willian - que “altera a Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2005, para proibir a clonagem de animais”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: 
pela rejeição. O DEPUTADO JORGE KHOURY LEU 
O PARECER DO RELATOR. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 3 - PROJETO DE LEI Nº 
3.003/08 - do Sr. Fernando Gabeira - que “veda a uti-
lização de carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo, e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. PARECER: 
pela aprovação, com substitutivo. O AUTOR, DEPU-
TADO FERNANDO GABEIRA, TECEU CONSIDERA-
ÇÕES SOBRE O PROJETO E O PARECER DO RE-
LATOR. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. B - Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
clusiva pelas Comissões: 4 - PROJETO DE LEI Nº 
954/07 - do Sr. Valdir Colatto - que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inspeção da água de lastro nos 
navios que utilizem os portos nacionais”. (Apensado: 
PL 2017/2007) RELATORA: Deputada MARINA MA-
GGESSI. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 
2017/2007, apensado, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. 5 - PROJETO DE LEI Nº 
2.457/07 - do Sr. Wandenkolk Gonçalves - que “altera 
a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, dispondo so-
bre o repasse de recursos advindos das concessões 
a Estados e Municípios”. RELATOR: Deputado ANTO-
NIO CARLOS MENDES THAME. PARECER: pela 
aprovação. VISTA AO DEPUTADO EDSON DUARTE. 
6 - PROJETO DE LEI Nº 3.455/08 - da Sra. Janete 
Capiberibe - que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de se-
tembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, 
alínea “c”, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências, de for-
ma a incluir condicionantes relativos à biodiversidade 
amazônica na aplicação dos recursos do FNO”. RE-
LATOR: Deputado MOREIRA MENDES. PARECER: 
pela rejeição. Vista ao Deputado Edson Duarte, em 
15/10/2008. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 7 - 
PROJETO DE LEI Nº 3.583/08 - do Sr. José Paulo 
Tóffano - que “institui Contribuição de Intervenção no 
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Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
fabricação de automóveis (CIDE Automóvel) e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado GERVÁSIO 
SILVA. PARECER: pela rejeição. VISTA AO DEPUTA-
DO SARNEY FILHO. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente declarou encerrada a reunião às quinze 
horas e trinta e nove minutos, antes convidando os 
membros a participarem dos seguintes eventos: 1) 
reunião deliberativa ordinária, dia 26/11/2008, às qua-
torze horas, no plenário 8 e; 2) reunião de audiência 
pública, conjunta com a Comissão de Minas e Energia, 
dia 27/11/2008, às dez horas, no plenário 8, destinada 
a discutir o novo cronograma de redução do teor má-
ximo de enxofre presente no diesel nacional. E, para 
constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado André de Paula, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados..

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 38ª Reunião, realizada em 2 de dezem-
bro de 2008

Às quinze horas e nove minutos do dia dois de 
dezembro de dois mil e oito, reuniu-se ordinariamente 
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 9, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada da Deputada 
Marina Maggessi e do Deputado João Campos. A lista 
de presença registrou o comparecimento dos Deputa-
dos Marina Maggessi e Marcelo Melo - Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Biscaia, Edmar Moreira, Givaldo Carim-
bão, Jair Bolsonaro, João Campos, Laerte Bessa, Lin-
coln Portela e Mauro Lopes - Titulares; Fátima Pelaes, 
Geraldo Pudim, Guilherme Campos, Iriny Lopes, Jorgi-
nho Maluly e William Woo - Suplentes. Deixaram de 
registrar presença os Deputados Alberto Fraga, Alexan-
dre Silveira, Fernando Melo, Francisco Tenorio, Jefferson 
Campos, Paulo Pimenta, Pinto Itamaraty e Raul Jung-
mann. ABERTURA: Havendo número regimental, a 
Deputada Marina Maggessi declarou abertos os traba-
lhos e submeteu à apreciação as Atas das reuniões 
realizadas nos dias treze e vinte e seis de novembro, 
cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Laer-
te Bessa. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPE-
DIENTE: A Deputada Marina Maggessi comunicou ao 
Plenário que, no dia vinte de novembro, o Presidente 
da Comissão designou os Deputados Ademir Camilo, 
Antonio Carlos Biscaia, Gonzaga Patriota, Iriny Lopes, 
José Genoíno, Laerte Bessa, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Melo e Marina Maggessi, para relatar, respectivamente, 

os PLs 4.160/08, 4.202/08, 4.205/08, 7.251/06, 6.563/08, 
4.209/08, 4.158/08, 6.701/06 e 179/03. Informou ainda 
que o Presidente da Comissão designou, em vinte e 
oito de novembro, os Deputados Gonzaga Patriota, Gui-
lherme Campos, Laerte Bessa, Lincoln Portela, Luciana 
Genro e Marcelo Itagiba relatores do PDC 1.106/08 e 
dos PLs 4.306/08, 4.204/08, 4.210/08, 4.207/08 e 
2.563/03, respectivamente. Na seqüência, deu conhe-
cimento ao Plenário do recebimento das seguintes cor-
respondências: do Sindicato dos Policiais Federais no 
Distrito Federal – SINDIPOL/DF, que encaminhou carta 
de intenções com a finalidade de discutir o modelo ju-
rídico ideal de persecução criminal; do Tribunal de Con-
tas da União: autos do relatório de monitoramento da 
implementação de recomendações e determinações 
relativas ao aperfeiçoamento do INFOSEG; e autos da 
auditoria operacional realizada com vistas a analisar 
mecanismos de gestão das informações criminais ado-
tados pelas organizações de segurança pública esta-
duais e verificar suas contribuições para o planejamen-
to e a atuação integrada das polícias, considerando-se 
as diretrizes especificadas no Sistema Único de Segu-
rança Pública – SUSP. ORDEM DO DIA: Em face da 
aprovação de requerimento de preferência do autor, foi 
anunciada a discussão do PROJETO DE LEI Nº 353/07 
- do Sr. Laerte Bessa - que “Altera a Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, regulando o porte de arma 
funcional dos integrantes dos órgãos referidos nos in-
cisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, e 
permitindo a doação de armas de fogo, acessórios e 
munição apreendidas para as polícias civil, federal e 
militar, visando o combate ao crime e dá outras provi-
dências”. RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela aprovação, com quatro emendas. Vis-
ta ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 3/9/08. O 
Deputado Raul Jungmann apresentou voto em separa-
do em 27/5/08. Considerando a leitura do parecer em 
reunião anterior, a relatora apenas teceu colocações e 
esclareceu que a autorização para o porte de armas 
apreendidas seria restrita a policiais e não concedida 
indistintamente. Com a palavra, o autor do projeto des-
tacou a importância da matéria, salientando as dificul-
dades, essencialmente orçamentárias, para que órgãos 
de segurança adquiram armas de fogo. Em seguida, o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia afirmou discordar do 
parecer no aspecto em que permite a integrantes de 
determinadas carreiras policiais a aquisição de armas 
e munições apreendidas. O Deputado Marcelo Melo, 
por sua vez, manifestou apoio ao parecer. O Deputado 
Jair Bolsonaro afirmou a existência de projeto de sua 
autoria, PL 6.163/05, com o mesmo teor da matéria em 
apreciação, solicitando, por conseguinte, a apensação. 
O Deputado João Campos esclareceu, então, que este 
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requerimento deveria ser dirigido ao Presidente da Câ-
mara, a quem compete decidir sobre a apensação de 
projetos. Antes de encerrar a discussão, o Deputado 
João Campos recomendou as seguintes alterações ao 
parecer: inclusão, no artigo 25, das Polícias Rodoviária 
Federal e Ferroviária Federal; supressão do termo “li-
cenciados ou afastados da atividade policial” do artigo 
6-A; substituição, no § 8º do artigo 6º, da expressão 
“após completar setenta anos de idade” para “após a 
aposentadoria”. Ato contínuo, a relatora acolheu apenas 
a primeira, apresentando complementação de voto, por 
entender que o policial, ainda que afastado ou licencia-
do, permanece com o dever de agir em determinadas 
situações. Rejeitou também a última proposta, alegan-
do que a fixação da idade em setenta anos, como mar-
co para a avaliação psicológica, é a regra já prevista na 
Medida Provisória 417/08. Em votação, o parecer foi 
aprovado com complementação de voto, contra o voto 
do Deputado Antonio Carlos Biscaia. PROJETO DE LEI 
Nº 3.443/08 - do Senado Federal - Antônio Carlos Va-
ladares - (PLS 209/03) - que “Dá nova redação a dis-
positivos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ob-
jetivando tornar mais eficiente a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela aprova-
ção, com substitutivo. O Deputado Lincoln Portela apre-
sentou requerimento de retirada de pauta, que foi apro-
vado. No entanto, o Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
que havia se ausentado do Plenário por alguns minutos 
para participar de votação nominal na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, lamentou que tal 
requerimento tivesse sido aprovado em sua breve au-
sência. Assim, ficou acordado que a proposição seria 
incluída como primeiro item da pauta da reunião seguin-
te. PROJETO DE LEI Nº 146/07 - do Sr. Neucimar Fra-
ga - que “Altera a redação do art. 16, da Lei nº 10.826, 
de 2003, tipificando penalmente a posse e o porte de-
sautorizado de produtos controlados”. (Apensados: PL 
151/07 e 462/07) RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 151/07, apen-
sado, com substitutivo, e pela prejudicialidade do PL 
462/07, apensado. Procedida a leitura pelo relator, o 
parecer foi submetido a discussão e votação, sendo 
aprovado. Logo após, tendo sido aprovado requerimen-
to do Deputado João Campos de inversão de pauta, 
para o item nove, passou-se à discussão do PROJETO 
DE LEI Nº 1.952/07 - do Poder Executivo - que “Institui 
o regime disciplinar do Departamento de Polícia Fede-
ral e da Polícia Civil do Distrito Federal, revoga disposi-
tivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO CAM-
POS. PARECER: pela aprovação. O relator efetuou a 
leitura do parecer, que foi aprovado, mediante discussão 

e votação. PROJETO DE LEI Nº 1.947/07 - do Sr. San-
dro Mabel - que “Tipifica o crime de violação de sigilo 
investigatório”. RELATORA: Deputada MARINA MAG-
GESSI. PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos 
Deputados Antonio Carlos Biscaia e Hugo Leal, em 
19/11/08. O projeto foi retirado de pauta, após aprova-
ção de requerimento do Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, que salientou a necessidade de concluir voto em 
separado que pretendia apresentar. Por sua vez, a re-
latora afirmou concordar com a retirada, solicitando, 
contudo, que o projeto fosse inserido na pauta da pró-
xima reunião. Em seguida, informou, após aquiescência 
do Plenário, que daria preferência à apreciação dos 
projetos cujos relatores estivessem presentes no mo-
mento. Sendo assim, deu início à discussão do PRO-
JETO DE LEI Nº 3.648/08 - do Sr. Fernando de Fabinho 
- que “Estabelece a utilização de equipamento de ras-
treamento eletrônico pelo condenado, nos casos que 
especifica”. RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Lido o 
parecer pelo relator, o Deputado João Campos solicitou 
vista, que lhe foi concedida. Na seqüência, foi anuncia-
do o PROJETO DE LEI Nº 1.950/07 - do Poder Execu-
tivo e Poder Executivo - (MSC 617/07) - que “Altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública - FNSP”. RELATORA: Deputada MARINA MA-
GGESSI. PARECER: pela aprovação deste e das Emen-
das nºs 1/07, 2/07, 3/07, 4/07, 5/07 e 6/07, apresentadas 
na CSPCCO. Vista conjunta aos Deputados Antonio 
Carlos Biscaia e Hugo Leal, em 19/11/08. Tendo em 
vista a aprovação de requerimento do Deputado Mauro 
Lopes, o projeto foi retirado de pauta. PROJETO DE 
LEI Nº 2.020/07 - da Sra. Elcione Barbalho - que “Dis-
põe sobre normas gerais de segurança em casas es-
petáculos e similares”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação, com quatro 
emendas. Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, João Campos e William Woo, em 18/3/08. O 
Deputado William Woo apresentou voto em separado 
em 2/4/08. Antes de proceder à leitura do novo parecer, 
o relator enfatizou que o projeto havia sido objeto de 
intenso trabalho e debates. Ressaltou ainda que havia 
acatado as propostas expressas no voto em separado 
do deputado William Woo. O Deputado Antonio Carlos 
Biscaia posicionou-se favorável ao mérito, registrando, 
contudo, que seria necessária análise, pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, sobre a cons-
titucionalidade da matéria no que diz respeito à compe-
tência legislativa. Na seqüência, o Deputado João Cam-
pos, alegando a intenção de garantir maior segurança 
àqueles estabelecimentos, sugeriu alteração ao inciso 
I do artigo 5º, de forma a ser incluída a expressão “ res-
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salvadas as pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e 
VI, da Lei n 10.826, de 2003”. Tal sugestão foi acatada 
pelo relator, que apresentou complementação de voto. 
Submetido a votação, o parecer foi aprovado com com-
plementação do voto. PROJETO DE LEI Nº 2.493/07 
- do Sr. Ratinho Junior - que “Determina a instalação de 
equipamentos de conexão com o Sistema de Posicio-
namento Global - GPS em todas as viaturas dos órgãos 
federais de segurança pública”. RELATOR: Deputado 
LAERTE BESSA. PARECER: pela rejeição. Vista con-
junta aos Deputados Edmar Moreira e Guilherme Cam-
pos, em 3/9/08. O Deputado Guilherme Campos apre-
sentou voto em separado em 7/10/08. O projeto foi re-
tirado de pauta, após aprovação de requerimento do 
Deputado Jair Bolsonaro. PROJETO DE LEI Nº 2.797/08 
- do Sr. Márcio França - que “Altera dispositivos da Lei 
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que ‘Dispõe so-
bre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras provi-
dências’”. RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Edmar 
Moreira, em 8/10/08. Lido o parecer pelo relator, o De-
putado Antonio Carlos Biscaia registrou seu apoio à 
matéria, observando, contudo, que o projeto havia sido 
rejeitado, por unanimidade, na Comissão de Desenvol-
vimento Urbano, o que implicaria em sua apreciação 
pelo Plenário da Câmara caso fosse aprovado nesta 
Comissão. O Deputado João Campos, também favorá-
vel ao parecer, destacou a relevância do projeto, que 
tem por objetivo o bem-estar de agentes policiais. PRO-
JETO DE LEI Nº 3.797/08 - do Sr. Valdir Colatto - que 
“Altera a Lei Geral de Telecomunicações, para estabe-
lecer a possibilidade de utilização das redes de telefonia 
móvel para localização de pessoas desaparecidas”. 
RELATOR: Deputado MARCELO MELO. PARECER: 
pela aprovação. Conforme requerimento do Deputado 
João Campos, foi aprovada a retirada de pauta do pro-
jeto. PROJETO DE LEI Nº 3.279/08 - do Sr. Vic Pires 
Franco - que “Obriga condomínios de edifícios comer-
ciais e residenciais a instalarem em suas áreas comuns 
sistemas de monitoramento e gravação de imagens”. 
(Apensado: PL 3.604/08) RELATOR: Deputado ALE-
XANDRE SILVEIRA. PARECER: pela rejeição deste e 
do PL 3.604/08, apensado. O Deputado Edmar Moreira 
apresentou requerimento de retirada de pauta, que foi 
aprovado. PROJETO DE LEI Nº 3.544/08 - do Sr. Edu-
ardo Cunha - que “Dispõe sobre o transporte de policiais 
militares e bombeiros militares em veículos coletivos 
intermunicipais de passageiros, e adota outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. A Deputada 
Marina Maggessi anunciou a apresentação de requeri-
mento do relator de retirada de pauta. No entanto, antes 

de submetê-lo a votação, conferiu a palavra ao Depu-
tado Marcelo Melo, que manifestou sua posição contrá-
ria ao parecer, por não concordar com a forma de isen-
ção sugerida no projeto. Ainda nesse sentido, o Depu-
tado Mauro Lopes ressaltou que a proposta não prevê 
qualquer fonte de custeio para cobrir as despesas com 
o deslocamento de policiais em transportes intermuni-
cipais. Discordou também da possibilidade de que essas 
pessoas se desloquem em pé, sem a utilização de cin-
to de segurança. Por fim, afirmou que havia feito essas 
ponderações ao relator, ausente naquele momento, e 
que este havia admitido a revisão do parecer. Após es-
sas colocações, foi aprovado o requerimento de retira-
da de pauta do relator. PROJETO DE LEI Nº 3.988/08 
- do Sr. Vital do Rêgo Filho - que “Altera o art. 37, do 
Decreto-lei nº 3.688,de 3 de outubro de 1941 - Lei das 
Contravenções Penais”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação. Conforme soli-
citação, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Antonio Carlos Biscaia e Jair Bolsonaro. Em razão de 
prévio acordo estabelecido pelo Plenário, segundo o 
qual não seriam apreciados os projetos cujos relatores 
estivessem ausentes, deixaram de ser deliberados os 
PLs 3.247/08, 4.205/08, 2.193/07, 3.288/08, 3.320/08, 
3.624/08. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, a Deputada Marina Maggessi encerrou os traba-
lhos às dezesseis horas e trinta e três minutos, antes, 
porém, convocou reunião ordinária para o dia seguinte, 
às quatorze horas, no Plenário 6, para para discussão 
e votação das proposições remanescentes da pauta 
desta reunião. E, para constar, eu, Kátia da Consolação 
dos Santos Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pela Deputada Marina 
Maggessi, Primeira Vice-Presidente,  e pelo Deputado 
João Campos,  e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 51ª Reunião Ordinária, realizada em 26 
de novembro de 2008

Às nove horas e cinquenta e três minutos do dia 
vinte e seis de novembro de dois mil e oito, reuniu-se a 
Comissão de Seguridade Social e Família, no Plenário 
7 - anexo II da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Jofran Frejat - Presidente; 
Rafael Guerra, Maurício Trindade e Raimundo Gomes 
de Matos - Vice-Presidentes; Andre Zacharow, Angela 
Portela, Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria 
de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio Perondi, 
Geraldo Resende, Germano Bonow, João Bittar, José 
Linhares, Mário Heringer, Maurício Rands, Mauro Nazif, 
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Nazareno Fonteles, Paulo Rubem Santiago, Ribamar 
Alves, Roberto Britto, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe e 
Solange Almeida - Titulares; Andreia Zito, Dr. Pinotti, Fer-
nando Coruja, Geraldo Pudim, Guilherme Menezes, Íris 
de Araújo, Janete Rocha Pietá, João Campos, Leonardo 
Vilela, Luiz Bassuma, Manato, Pastor Pedro Ribeiro, Si-
mão Sessim, Thelma de Oliveira e Valtenir Pereira - Su-
plentes. Compareceram também os Deputados Alceni 
Guerra e Paulo Teixeira, como não-membros. Deixaram 
de comparecer os Deputados Aline Corrêa, Dr. Talmir, 
Eduardo Barbosa, Henrique Afonso, Leandro Sampaio, 
Rita Camata e Tonha Magalhães. Justificaram a ausên-
cia os Deputados Aline Corrêa, Dr. Nechar, Eduardo 
Barbosa, Henrique Afonso e Rita Camata. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente Jofran 
Frejat declarou abertos os trabalhos e colocou à apre-
ciação a Ata da 50ª reunião, realizada no dia dezenove 
de novembro de 2008. Em votação, a Ata foi aprovada. 
ORDEM DO DIA: 1 - REQUERIMENTO Nº 227/08 - do 
Sr. João Campos - que “solicita a realização, por esta 
Comissão, de um Seminário para discutir a aplicação, 
os avanços e as dificuldades existentes nesses dezoi-
to anos de atuação do “Estatuto da Criança e do Ado-
lescente - ECA””. Encaminhou a matéria o Deputado 
João Campos. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI 
APROVADO. 2 - REQUERIMENTO Nº 240/08 - do Sr. 
Roberto Britto - que “requer, nos termos regimentais, 
que a Audiência Pública aprovada no dia 30/10/2008, 
através do requerimento nº 237/2008, seja feita em con-
junto com a Comissão de trabalho”. EM VOTAÇÃO, O 
REQUERIMENTO FOI APROVADO. 3 - PROJETO DE 
LEI Nº 2.473/03 - do Sr. Colbert Martins - que “dispõe 
sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pes-
quisas envolvendo Seres Humanos”. RELATOR: De-
putado MANATO. PARECER: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Geraldo Resende, em 03/09/2008. EM VOTA-
ÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
4 - PROJETO DE LEI Nº 1.164/07 - do Senado Federal 
- Serys Slhessarenko - (PLS 152/2006) - que “altera o 
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para in-
cluir, no padrão de identidade e qualidade do alimento, a 
periodicidade de colheita de amostra, ensaio e análise, 
e, nos requisitos de higiene que integram esse padrão, 
os limites residuais toleráveis de anabolizantes e outras 
substâncias consideradas prejudiciais à saúde huma-
na, que possam contaminar o alimento ou se originar 
em qualquer fase de seu processamento”. RELATOR: 
Deputado DR. PINOTTI. PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 05/12/2007. O De-
putado Pepe Vargas apresentou voto em separado em 
15/10/2008. Discutiram a matéria os Deputados Germano 
Bonow, Darcísio Perondi, Cida Diogo e Angela Portela. 
EM VOTAÇÃO, APROVADO O PARECER CONTRA 

OS VOTOS DOS DEPUTADOS DARCÍSIO PERONDI, 
CIDA DIOGO, ANGELA PORTELA E GERMANO BO-
NOW. 5 - PROJETO DE LEI Nº 1.014/03 - do Sr. Ricardo 
Izar - que “dispõe sobre a identificação e os padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamento 
para comercialização”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO 
TRINDADE. PARECER: pela aprovação, com substituti-
vo. Vista ao Deputado Henrique Afonso, em 19/11/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados Roberto Britto, Ger-
mano Bonow, Darcísio Perondi, José Linhares, Riba-
mar Alves e Maurício Trindade. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. 6 - PROJETO DE LEI Nº 1.124/07 - 
do Sr. Walter Ihoshi - que “direciona às Santas Casas 
de Misericórdia percentual da arrecadação das loterias 
e concursos de prognósticos administrados pela Caixa 
Econômica Federal”. RELATOR: Deputado RONALDO 
CAIADO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Discutiram a matéria os Deputados Germano Bonow, 
Darcísio Perondi, José Linhares, Chico D’Angelo, Al-
ceni Guerra, Ribamar Alves e Ronaldo Caiado. VISTA 
CONJUNTA AOS DEPUTADOS DARCÍSIO PERONDI 
E RIBAMAR ALVES. O inteiro teor dessa reunião foi 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o res-
pectivo acervo documental, para degravação mediante 
solicitação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente Deputado Jofran Frejat de-
clarou encerrado os trabalhos tendo em vista a inicia-
ção da Ordem do Dia do Plenário da Casa, antes con-
vocando os membros da Comissão para Reunião de 
Audiência Pública, a realizar-se amanhã, quinta-feira, 
dia vinte de vinte e sete de novembro, às nove horas 
e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para “Debater 
os temas constantes dos Projetos de Lei nºs 6.111, de 
2.002; 6.112, de 2.002; e 3.030, de 2.004, que tratam 
de questões ligadas ao amianto”. E, para constar, eu, 
Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Jofran Frejat, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

Ata da 52ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 27 de novembro de 2008

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e sete de novembro de dois mil e oito, reuniu-se 
a Comissão de Seguridade Social e Família, no Ple-
nário 07 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Jofran Frejat - 
Presidente; Maurício Trindade e Raimundo Gomes de 
Matos - Vice-Presidentes; Andre Zacharow, Antonio 
Bulhões, Armando Abílio, Geraldo Resende, João Bit-
tar, José Linhares, Roberto Britto e Ronaldo Caiado 
- Titulares; Guilherme Menezes, João Campos, Leo-
nardo Vilela, Neilton Mulim, Pastor Pedro Ribeiro, Pepe 
Vargas e Simão Sessim - Suplentes. Compareceram 
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também os Deputados Carlos Alberto Leréia, Celso 
Maldaner e Pedro Wilson, como não-membros. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Angela Portela, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Dar-
císio Perondi, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Germano 
Bonow, Leandro Sampaio, Maurício Rands, Mauro Na-
zif, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem Santiago, Rafael 
Guerra, Ribamar Alves, Rita Camata, Saraiva Felipe, 
Solange Almeida e Tonha Magalhães. Justificaram a 
ausência os Deputados Aline Corrêa, Henrique Afonso 
e Mário Heringer. ABERTURA: O Senhor Presidente 
Deputado Jofran Frejat declarou aberto os trabalhos 
e informou ao Plenário que a reunião fora convocada 
nos termos dos Requerimentos de autoria dos Se-
nhores Deputados Ronaldo Caiado e João Campos, 
para “Debater os Projetos de Lei nºs 6.111/02, que 
proíbe o uso de amianto ou asbesto em materiais de 
fricção e outros componentes automotivos; 6.112/02, 
que proíbe o uso de amianto em artefatos infantis; e o 
3.030/04, que acrescenta parágrafos ao artigo 7º da 
Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, a fim de limitar 
em trinta horas semanais e seis horas diária a dura-
ção do trabalho nas atividades e operações com as-
besto/amianto”, tendo como convidados os Senhores 
Adilson Conceição Santana, Presidente da Federação 
Internacional dos Trabalhadores do Amianto Crisotila; 
Milton do Nascimento, Gerente de Saúde Operacional 
da SAMA/SA - Minerações Associadas; Nilton Pereira 
Campos, Coordenador Reginonal CNTA - 1ª Região 
Sul, representando a Comissão Nacional de Trabalha-
dores do Amianto; e Carlos Nogueira da Costa Júnior, 
Secretário-Adjunto de Geologia, Mineração e Trans-
formação Mineral do Ministério das Minas e Energia. 
Em seguida, solicitou aos convidados que tomassem 
assento à Mesa e comunicou aos convidados que to-
massem assento à Mesa e comunicou aos membros 
da Comissão que os convidados teriam o prazo de 
quinze minutos, cabendo aos expositores o mesmo 
tempo para responder, facultadas as réplicas e as 
tréplicas, pelo mesmo prazo. Dando prosseguimento 
aos trabalhos, o Senhor Presidente Deputado Jofran 
Frejat passou a Presidência dos trabalhos ao Deputa-
do Ronaldo Caiado, que passou a palavra aos demais 
convidados para que fizessem suas considerações. Ato 
contínuo, pela ordem de inscrição, manifestaram-se 
os Deputados João Campos, Carlos Alberto Leréia, 
Acélio Casagrande, Celso Maldaner, José Linhares e 
Ronaldo Caiado. Na seqüência, o Senhor Deputado 
José Linhares, no exercício da Presidência, passou a 
palavra aos convidados para as considerações finais 
e lhes agradeceu a presença. O inteiro teor dessa reu-
nião foi gravado, passando o arquivo de áudio a inte-
grar o respectivo acervo documental, para degravação 

mediante solicitação. ENCERRAMENTO: O Senhor 
Deputado José Linhares, no exercício da Presidência 
declarou encerrado os trabalhos tendo em vista a ini-
ciação da Ordem do Dia do Plenário da Casa, antes 
convocando os membros da Comissão para Reunião 
Ordinária, a realizar-se quarta feira, dia três de de-
zembro, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo 
Plenário, para discutir os ítens da pauta. ‘E, para cons-
tar, eu, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Jofran Frejat, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

GRUPO DE TRABALHO  
DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 5 
de novembro de 2008

Às quinze horas e trinta minutos do dia cinco 
de novembro de dois mil e oito, reuniu-se o Grupo de 
Trabalho de Consolidação das Leis (GTCL), no Plená-
rio 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Cândido Vaccare-
zza - Coordenador; Arnaldo Jardim, Asdrubal Bentes, 
Flávio Dino, José Carlos Aleluia, José Mentor, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Miro Teixeira, Nelson Marque-
zelli, Rita Camata, Roberto Magalhães e Sérgio Bar-
radas Carneiro - Titulares. Deixaram de comparecer 
os Deputados Antonio Palocci, Bruno Araújo, Bruno 
Rodrigues, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Ricardo 
Tripoli e Sandro Mabel. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o senhor Coordenador declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 7ª e 
9ª Reuniões, realizadas, respectivamente, nos dias 9 
de julho e 29 de outrubro de 2008. O Deputado Miro 
Teixeira solicitou a dispensa de leitura das Atas. Não 
houve discussão. Em votação, as Atas foram aprova-
das. EXPEDIENTE: O Senhor Coordenador informou 
que havia sido despachado aos integrantes do Grupo 
de Trabalho o Ofício GTCL nº 211, de 30 de outubro de 
2008, que encaminha o parecer apresentado pelo De-
putado Arnaldo Jardim ao Projeto de Lei nº 1.987/2007, 
que consolida a legsilação material trabalhista. Além 
de comunicar ao Colegiado que, no dia 29 de outubro 
do corrente ano, os Democratas haviam indicado o 
Deputado Roberto Magalhães para compor o Grupo 
de Trabalho, disse que o prazo regimental para ofere-
cimento de sugestões ao Projeto de Lei nº 4.035, de 
2008, que consolida a legislação aplicável ao setor de 
energia elétrica brasileiro, encerrar-se-ia no dia 12 de 
novembro. ORDEM DO DIA: A - Proposições Sujei-
tas à Apreciação do Plenário: Especial: 1 - PROJE-
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TO DE LEI Nº 3.343/08 – da Sra. Rita Camata – que 
“consolida a legislação federal em saúde”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista concedida ao Deputa-
do Nelson Marquezelli em 29/10/2008. O Coordenador, 
a pedido do autor, deferiu a retirada do requerimento 
de destaque apresentado pelo Deputado Miro Teixeira 
ao projeto constante da pauta. O Senhor Coordenador 
esclareceu que, na reunião ocorrida no dia 29 de ou-
tubro de 2008, o Relator, Deputado José Carlos Ale-
luia, havia solicitado a dispensa da leitura integral do 
parecer e limitado-se à leitura parcial do voto. Após as 
considerações do Relator, o Coordenador concedeu a 
palavra aos oradores inscritos. Usaram da Palavra os 
Deputados Sérgio Barradas Carneiro, Miro Teixeira e 
Rita Camata. O Deputado José Carlos Aleluia apre-
sentou sua réplica. Enancaminharam a votação os 
Deputados Miro Teixeira e Sérgio Barradas Carneiro. 
Submetido à votação, o Parecer foi aprovado contra o 
voto do Deputado Miro Teixeira e absteve-se de votar 
o Deputado Roberto Magalhães. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador 
encerrou a reunião às dezesseis horas e sete minutos. 
E, para constar, eu, Luiz Claudio Alves dos Santos, 
Secretário, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Coordenador, Depu-
tado Cândido Vaccarezza, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 3 
de dezembro de 2008

Às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos do 
dia três de dezembro de dois mil e oito, reuniu-se o 
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis (GTCL), 
no Plenário 7 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Cândido 
Vaccarezza - Coordenador; Antonio Palocci, Arnaldo 
Jardim, Flávio Dino, José Carlos Aleluia, Miro Teixeira, 
Nelson Marquezelli, Regis de Oliveira, Ricardo Tripo-
li, Rita Camata e Sérgio Barradas Carneiro - Titula-
res. Deixaram de comparecer os Deputados Asdrubal 
Bentes, Bruno Araújo, Bruno Rodrigues, José Mentor, 
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Paulo Maluf, Roberto 
Magalhães e Sandro Mabel. ABERTURA: O senhor 
Coordenador declarou abertos os trabalhos e colocou 
à apreciação a Ata da 10ª Reunião realizada no dia 5 
de novembro de outrubro de 2008. O Deputado Ré-
gis de Oliveira solicitou a dispensa de leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada. 

EXPEDIENTE: O senhor Coordenador, em virtude de 
haver sido distribuída aos parlamentares presentes 
relação de documentos expedidos pelo GTCL, solici-
tou a dispensa de sua leitura e recebeu anuência do 
plenário. O Senhor Coordenador informou que: 1) no 
prazo regimental, foram oferecidas duas sugestões 
ao Projeto de Lei nº 4035, de 2008, que consolida a 
legislação aplicável ao setor de energia elétrica bra-
sileiro; 2) o Deputado Sérgio Barradas Carneiro ha-
via apresentado à Mesa da Casa o Projeto de Lei nº 
4343/2008, que consolida, no Código Civil, as leis que 
específica e dá outras providências, porém, a propo-
sição ainda não se encontrava no GTCL; 3) o GTCL 
havia recebido, em 20 de novembro de 2008, o Pro-
jeto de Lei nº 4247, de 2008, (PLS nº 619/2007), que 
consolida a legislação sanitária federal – apensado 
PL nº 3343/2008, que consolida a legislação federal 
em saúde. Na oportunidade, esclareceu que, em vir-
tude de o Grupo de Trabalho já haver se pronunciado 
sobre a matéria, quando da aprovação do parecer do 
Deputado José Carlos Aleluia ao PL nº 3343/2008, em 
5 de novembro próximo, ambas as proposições foram 
encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania para prosseguirem sua tramitação na 
Câmara. ORDEM DO DIA: A - Proposições Sujeitas 
à Apreciação do Plenário: Especial: 1 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.800/08 – da Sra. Rita Camata – que “con-
solida a legislação relativa à Assistência Social”. RE-
LATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela aprovação, com emendas. O Senhor Coordena-
dor concedeu a palavra ao Relator, para que proce-
desse à leitura do Parecer. Em discussão o Parecer, 
usou da palavra a Deputada Rita Camata. Submetido 
à votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
Finda a apreciação da matéria, o Deputado Cândido 
Vaccarezza suspendeu a reunião para a elaboração 
da ata. Reabertos os trabalhos, o senhor Coordenador 
submeteu à apreciação a Ata. Dispensada a leitura 
da Ata, não houve discussão. Em votação, a Ata foi 
aprovada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Coordenador encerrou a reunião às 
quinze horas e treze minutos. E, para constar, eu, Luiz 
Claudio Alves dos Santos, Secretário, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Coordenador, Deputado Cândido Vaccarezza,  e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

SEÇÃO II



MESA DIRETORA
Presidente:
ARLINDO CHINAGLIA - PT - SP
1º Vice-Presidente:
NARCIO RODRIGUES - PSDB - MG
2º Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
1º Secretário:
OSMAR SERRAGLIO - PMDB - PR
2º Secretário:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
3º Secretário:
WALDEMIR MOKA - PMDB - MS
4º Secretário:
JOSÉ CARLOS MACHADO - DEM - SE
1º Suplente de Secretário:
MANATO - PDT - ES
2º Suplente de Secretário:
ARNON BEZERRA - PTB - CE
3º Suplente de Secretário:
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS - MG
4º Suplente de Secretário:
DELEY - PSC - RJ

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Edinho Bez, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Lelo Coimbra,
Maria Lúcia Cardoso, Natan Donadon, Tadeu Filippelli, Colbert
Martins, Edson Ezequiel, Celso Maldaner, Marcelo Guimarães
Filho, Darcísio Perondi, Mauro Benevides, Pedro Novais, Eunício
Oliveira, Rodrigo Rocha Loures, Geraldo Resende, Ibsen
Pinheiro, Luiz Bittencourt, Leonardo Quintão, Bernardo Ariston,
Eduardo Cunha e Cezar Schirmer.

PT
Líder: MAURÍCIO RANDS

Vice-Líderes:
Beto Faro, Cândido Vaccarezza, Carlos Abicalil, Antonio Carlos
Biscaia, Devanir Ribeiro, Fátima Bezerra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Genoíno, Luiz
Couto, Marco Maia, Miguel Corrêa, Paulo Rocha, Paulo Teixeira,
Rubens Otoni, Vicentinho, Nilson Mourão e Décio Lima.

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB
Líder: MÁRIO HERINGER

Vice-Líderes:
Márcio França (1º Vice), Ana Arraes, Dr. Ubiali, Lídice da Mata,
Manoel Junior, Rodrigo Rollemberg, Valtenir Pereira, Brizola
Neto, Dagoberto, Miro Teixeira, Severiano Alves, Vieira da
Cunha, Daniel Almeida, Flávio Dino, Jô Moraes, Perpétua
Almeida, Fábio Faria e Cleber Verde.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Bruno Araújo (1º Vice), Bruno Rodrigues, Gustavo Fruet, Lobbe
Neto, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de
Andrada, Duarte Nogueira, João Almeida, Paulo Abi-ackel,
Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk Gonçalves,
Emanuel Fernandes e Silvio Torres.

DEM
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Vice-Líderes:
Ronaldo Caiado (1º Vice), José Carlos Aleluia, Abelardo Lupion,
Roberto Magalhães, Claudio Cajado, Marcio Junqueira, Paulo

Bornhausen, Eduardo Sciarra, Alceni Guerra, Guilherme Campos,
Efraim Filho, Felipe Maia, Francisco Rodrigues, Jorginho Maluly e
Onyx Lorenzoni.

PR
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira,
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, José Rocha, Lincoln Portela, Leo
Alcântara, Neilton Mulim, Lúcio Vale e Giacobo.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Pedro
Henry, Roberto Balestra, Simão Sessim, Vadão Gomes, Vilson
Covatti, Roberto Britto, Nelson Meurer e Dilceu Sperafico.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Arnaldo Faria de Sá, Pastor Manoel Ferreira, Paes Landim,
Nelson Marquezelli e Alex Canziani.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte, Roberto Santiago, Antônio Roberto e José Paulo
Tóffano.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.

PSC
Líder: HUGO LEAL

Vice-Líderes:
Eduardo Amorim, Carlos Eduardo Cadoca e Silas Câmara.
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PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

PRTB
Repr.: JUVENIL

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: WALDIR NEVES



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Praciano - PT
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Ronaldo Leite - PHS
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Mainha - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Walter Brito Neto - PRB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Pedro Valadares - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP

Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Custódio Mattos - PSDB
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Lima - PMDB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Mauro Mariani - PMDB
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda
Afonso Hamm Armando Abílio vaga do PV

Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Antônio Andrade Camilo Cola
Assis do Couto Carlos Bezerra
Beto Faro Darcísio Perondi
Celso Maldaner Edio Lopes
Dilceu Sperafico Ernandes Amorim
Domingos Dutra José Guimarães
Fernando Melo Lázaro Botelho
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Melo
Homero Pereira Nelson Meurer
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Osvaldo Reis
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Sérgio Moraes
Paulo Piau Suely
Pedro Chaves Vadão Gomes
Tatico Vander Loubet
Valdir Colatto Veloso
Zé Gerardo Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre Arnaldo Jardim
Duarte Nogueira Betinho Rosado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Carlos Melles
Jerônimo Reis Cláudio Diaz

Leonardo Vilela
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Félix Mendonça

Onyx Lorenzoni Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Lira Maia
Waldir Neves Marcos Montes
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

1 vaga Silvio Lopes
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá Giovanni Queiroz
Dagoberto Mário Heringer
Fernando Coelho Filho Sandra Rosado

Osmar Júnior
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406

FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Carlos Souza Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo Flaviano Melo
Francisco Praciano Gladson Cameli
Luciano Castro Lucenira Pimentel
Marcelo Castro Lúcio Vale
Marinha Raupp Paulo Rocha
Natan Donadon Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS

Neudo Campos Zé Geraldo
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS Zequinha Marinho

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Ilderlei Cordeiro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lira Maia

4 vagas Marcio Junqueira
Moreira Mendes

Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Maria Helena
Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Cida Diogo
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Flávio Bezerra
Iriny Lopes Frank Aguiar
Jader Barbalho Gerson Peres
Jorge Bittar Ibsen Pinheiro



José Chaves Jilmar Tatto
José Rocha José Carlos Araújo
Maria do Carmo Lara Nazareno Fonteles
Nelson Meurer Olavo Calheiros
Paulo Henrique Lustosa Paulo Piau
Paulo Lima Rebecca Garcia
Paulo Roberto Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Ratinho Junior
Sabino Castelo Branco

(Licenciado)
Sandes Júnior Sérgio Barradas Carneiro
Silas Câmara Veloso
Walter Pinheiro Waldir Maranhão
Wladimir Costa Wilson Braga

Zequinha Marinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Arolde de Oliveira
Jorge Tadeu Mudalen Carlos Brandão
Jorginho Maluly Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra José Carlos Aleluia
Julio Semeghini Júlio Cesar
Manoel Salviano Lobbe Neto
Nelson Proença Professora Raquel Teixeira
Nilson Pinto Rafael Guerra
Paulo Bornhausen Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha Ana Arraes
Ariosto Holanda Barbosa Neto
Enio Bacci Djalma Berger

Luiza Erundina
Renildo Calheiros vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Miro Teixeira Sérgio Brito
Rodrigo Rollemberg (Dep. do PRB ocupa a vaga)

1 vaga
PV

Edigar Mão Branca Dr. Nechar
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias Aracely de Paula
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza Átila Lins
Carlos Bezerra Bernardo Ariston
Cezar Schirmer Carlos Abicalil
Eduardo Cunha Carlos Willian
Geraldo Pudim Colbert Martins
Gerson Peres Dilceu Sperafico
João Paulo Cunha Domingos Dutra
José Eduardo Cardozo Eduardo Valverde
José Genoíno Fátima Bezerra
José Mentor George Hilton
Leonardo Picciani Hugo Leal

Magela Jaime Martins vaga do PSOL

Marcelo Guimarães Filho Jefferson Campos
Marcelo Itagiba João Carlos Bacelar
Maurício Quintella Lessa João Magalhães
Mauro Benevides Laerte Bessa
Michel Temer Leo Alcântara
Nelson Pellegrino Luiz Couto
Nelson Trad Maria do Rosário
Neucimar Fraga Mauro Lopes
Odair Cunha Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim Odílio Balbinotti
Pastor Pedro Ribeiro Pastor Manoel Ferreira
Paulo Maluf Ricardo Barros
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Vicente Arruda Sandro Mabel
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Tadeu Filippelli
Wilson Santiago Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arolde de Oliveira Alexandre Silveira

Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Bruno Rodrigues Antonio Carlos Pannunzio
Edmar Moreira Bruno Araújo
Edson Aparecido Carlos Alberto Leréia
Efraim Filho Fernando Coruja
Felipe Maia Humberto Souto
Indio da Costa vaga do PSOL João Almeida
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Bornhausen

Jutahy Junior Pinto Itamaraty
Mainha Ricardo Tripoli
Mendonça Prado (Licenciado) Rodovalho
Moreira Mendes Ronaldo Caiado
Paulo Magalhães Solange Amaral
Roberto Magalhães Vic Pires Franco
Silvinho Peccioli Waldir Neves
Urzeni Rocha William Woo
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota Eduardo Lopes
Sandra Rosado Márcio França
Sérgio Brito Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz Severiano Alves

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)



3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Eduardo da Fonte
Celso Russomanno Fernando Melo
Jefferson Campos Filipe Pereira
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS José Eduardo Cardozo

José Carlos Araújo Leandro Vilela
Laerte Bessa Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara Maria do Carmo Lara
Luciana Costa Neudo Campos
Luiz Bassuma Sandro Matos
Luiz Bittencourt Wladimir Costa
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Cezar Silvestri vaga do PV

Rodrigo de Castro Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Barbosa Neto Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Wolney Queiroz
Júlio Delgado

PV

Dr. Nechar
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente: João Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
3º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Edson Ezequiel Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Jilmar Tatto Assis do Couto
João Maia Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães Francisco Praciano
Jurandil Juarez Reginaldo Lopes
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS Vicentinho Alves

Miguel Corrêa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Nelson Goetten
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Renato Molling
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho Albano Franco

Osório Adriano Guilherme Campos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Paulo Vellozo Lucas

1 vaga
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanderlei Macris vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dr. Ubiali Marcelo Serafim
Laurez Moreira Rogério Marinho

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Cezar Schirmer
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Chico da Princesa
Filipe Pereira Jackson Barreto
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS Paulo Roberto
José Airton Cirilo Paulo Teixeira
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Henry
Luiz Carlos Busato Raul Henry
Marcelo Melo Ricardo Berzoini
Mauro Mariani Vicentinho
Moises Avelino (Dep. do PV ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Francisco Rodrigues
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rogerio Lisboa

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Flávio Dino
Evandro Milhomen Silvio Costa
1 vaga (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)



1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS Adão Pretto
Janete Rocha Pietá Henrique Afonso
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Alberto Jusmari Oliveira

Luiz Couto
Paulo Henrique

Lustosa
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe

Sebastião Bala Rocha
Rodrigo

Rollemberg
Sueli Vidigal vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Portela
Angelo Vanhoni Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi Arnon Bezerra
Carlos Abicalil Dalva Figueiredo
Fátima Bezerra Edgar Moury
Frank Aguiar Elismar Prado
Gastão Vieira Gilmar Machado
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Márcio Reinaldo Moreira
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Milton Monti
Maria do Rosário vaga do PV Pedro Wilson
Neilton Mulim Renato Molling
Osvaldo Reis Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo Saraiva Felipe

Raul Henry
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Reginaldo Lopes 1 vaga
Waldir Maranhão
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Eduardo Gomes
Izalci (Licenciado) João Oliveira
Lira Maia Jorginho Maluly
Lobbe Neto Paulo Magalhães
Nice Lobão Paulo Renato Souza
Nilmar Ruiz Professor Ruy Pauletti
Pinto Itamaraty Raimundo Gomes de Matos
Professora Raquel Teixeira Silvio Torres
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Ariosto Holanda
Átila Lira Dr. Ubiali
Rogério Marinho Lídice da Mata
Severiano Alves Luiza Erundina

Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocci Carlos Souza
Armando Monteiro Devanir Ribeiro
Carlito Merss Eduardo Cunha
Colbert Martins João Paulo Cunha
Eduardo Amorim Magela
João Leão Marcelo Almeida
João Magalhães Maurício Quintella Lessa
José Pimentel (Licenciado) Nelson Bornier
Mendes Ribeiro Filho Nelson Marquezelli
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Tarcísio Zimmermann
Pepe Vargas Tonha Magalhães
Ricardo Berzoini vaga do PV Vicente Arruda vaga do PSOL

Rodrigo Rocha Loures Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Vignatti Wilson Santiago
Virgílio Guimarães Zonta
(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
Alfredo Kaefer vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Arnaldo Jardim

Arnaldo Madeira Duarte Nogueira



Carlos Melles João Bittar
Félix Mendonça João Oliveira
Fernando Coruja Jorge Khoury
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Julio Semeghini

Júlio Cesar Mainha vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carlos Hauly
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carreira Osório Adriano
Paulo Renato Souza Otavio Leite
Rômulo Gouveia Rodrigo de Castro

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Dagoberto
Silvio Costa Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Osmar Júnior

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fábio Ramalho

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Augusto Farias
Carlos Willian Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
João Pizzolatti Eunício Oliveira
Leonardo Quintão Geraldo Resende
Paulo Pimenta João Magalhães vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Balestra José Genoíno
Rubens Otoni José Mentor
Vicentinho Alves Maria Lúcia Cardoso
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Solange Almeida
1 vaga Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Custódio Mattos Duarte Nogueira
Dr. Pinotti Humberto Souto
João Oliveira Manoel Salviano

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano B. Sá
Manato João Dado

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS

PRTB
Juvenil vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Fernando Ferro
Eduardo Amorim Iran Barbosa
Fátima Bezerra João Pizzolatti
Jurandil Juarez Leonardo Monteiro
Pedro Wilson Lincoln Portela
Silas Câmara Mário de Oliveira
Suely 4 vagas
3 vagas

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Gomes Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PRB
Walter Brito Neto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro Antonio Palocci
Marcelo Almeida Beto Faro
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Teixeira Iran Barbosa
Rebecca Garcia Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN



Antonio Carlos Mendes Thame Augusto Carvalho (Licenciado)
Gervásio Silva vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury Fábio Souto
Marcos Montes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Germano Bonow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marina Maggessi
Luiz Carreira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Ricardo Tripoli
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Nilson Pinto

Silvinho Peccioli
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Reinaldo Nogueira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS

Ernandes Amorim Eliseu Padilha
Fernando Ferro Hermes Parcianello
José Otávio Germano Jorge Bittar
José Santana de Vasconcellos Luiz Alberto
Luiz Fernando Faria Luiz Sérgio
Rose de Freitas Nelson Meurer
Simão Sessim Odair Cunha
Vander Loubet Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo Tadeu Filippelli
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Tatico

Virgílio Guimarães
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Betinho Rosado Felipe Maia
Eduardo Gomes Gervásio Silva
Eduardo Sciarra João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa Vitor Penido

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

William Woo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Edmilson Valentim Brizola Neto

Julião Amin Daniel Almeida
Marcos Medrado Davi Alves Silva Júnior

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Andre Zacharow
Clodovil Hernandes Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Décio Lima Carlito Merss
Dr. Rosinha Carlos Wilson
Edio Lopes Carlos Zarattini
George Hilton João Matos
Ibsen Pinheiro Leonardo Monteiro
Íris de Araújo Luciana Costa
Jair Bolsonaro Luis Carlos Heinze
Luiz Sérgio Marcelo Itagiba
Márcio Reinaldo Moreira Nelson Trad
Maria Lúcia Cardoso Paes Landim
Nilson Mourão Pedro Eugênio
Sabino Castelo Branco
(Licenciado)

Pedro Novais

Takayama Regis de Oliveira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho (Licenciado) Arnaldo Madeira
Claudio Cajado Bruno Rodrigues
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hauly
João Almeida vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Marina Maggessi
Pedro Valadares Nelson Proença
Professor Ruy Pauletti Walter Ihoshi
Raul Jungmann vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB William Woo

Renato Amary
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Sebastião Madeira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Júlio Delgado
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Vieira da Cunha
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
José Fernando Aparecido de

Oliveira
Secretário(a): Ana Cristina Silva de Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Raul Jungmann (PPS)



1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)
2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Cristiano Matheus
Fernando Melo Fátima Pelaes
Jair Bolsonaro Geraldo Pudim
Jefferson Campos Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS

Laerte Bessa Iriny Lopes
Lincoln Portela José Eduardo Cardozo
Marcelo Melo José Genoíno
Mauro Lopes Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Neilton Mulim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Neucimar Fraga

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSDB/DEM/PPS

Abelardo Lupion Carlos Sampaio
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Guilherme Campos

Edmar Moreira Jorginho Maluly
João Campos William Woo

Marina Maggessi vaga do PV
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Givaldo Carimbão Enio Bacci

Gonzaga Patriota vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Luciana Genro vaga do PV

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do PSDB/DEM/PPS Clodovil Hernandes
Angela Portela Dr. Rosinha
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldo Pudim
Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Gorete Pereira
Arnaldo Faria de Sá Guilherme Menezes
Chico D'angelo Íris de Araújo
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Darcísio Perondi Lelo Coimbra
Geraldo Resende Luiz Bassuma
Henrique Afonso Marcelo Castro
Jofran Frejat Mário Negromonte
José Linhares Neilton Mulim
Maurício Rands Pastor Pedro Ribeiro
Maurício Trindade Pepe Vargas
Nazareno Fonteles Simão Sessim
Rita Camata 1 vaga
Roberto Britto

Saraiva Felipe
Solange Almeida
Tonha Magalhães vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Germano Bonow Dr. Pinotti
João Bittar Fernando Coruja vaga do PSOL

Leandro Sampaio Geraldo Thadeu
Rafael Guerra Indio da Costa
Raimundo Gomes de Matos João Campos
Ronaldo Caiado Jorge Tadeu Mudalen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Nice Lobão

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Sebastião Madeira

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Mário Heringer Jô Moraes
Mauro Nazif Manato
Paulo Rubem Santiago Valtenir Pereira

Ribamar Alves
(Dep. do PHS ocupa a

vaga)
PV

Dr. Talmir Dr. Nechar
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Carlos Alberto Canuto
Edgar Moury Carlos Santana
Elcione Barbalho Edinho Bez
Eudes Xavier Filipe Pereira
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Iriny Lopes
Jovair Arantes João Pizzolatti
Marco Maia José Otávio Germano
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Bittencourt
Nelson Marquezelli Luiz Carlos Busato
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry Vinicius Carvalho
Sandro Mabel Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Eduardo Gomes
(Dep. do João Campos



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

José Carlos Aleluia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Alice Portugal

Paulo Pereira da Silva
Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Vanessa Grazziotin Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS Alex Canziani

Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Eudes Xavier
Edinho Bez Fernando Lopes
Eugênio Rabelo Joaquim Beltrão
Fátima Pelaes José Chaves
Gilmar Machado José Rocha
Guilherme Menezes Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Hermes Parcianello Miguel Corrêa
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis
Silvio Torres Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS Laurez Moreira
Manuela D'ávila Sueli Vidigal
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)

2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Aline Corrêa
Camilo Cola Anselmo de Jesus
Carlos Santana Celso Maldaner
Carlos Zarattini Décio Lima
Chico da Princesa Fátima Pelaes
Devanir Ribeiro João Leão
Eliseu Padilha João Magalhães
Gladson Cameli José Airton Cirilo
Hugo Leal Marco Maia
Jackson Barreto Marinha Raupp
Jurandy Loureiro Moises Avelino
Mauro Lopes Pedro Chaves
Nelson Bornier Pedro Fernandes
Olavo Calheiros Rita Camata
Ricardo Barros Sandes Júnior

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Tadeu Filippelli Zezéu Ribeiro
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Claudio Cajado
Ilderlei Cordeiro Fernando Chucre
Lael Varella Geraldo Thadeu
Roberto Rocha Julio Semeghini
Vanderlei Macris Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Evandro Milhomen
Djalma Berger Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Marco Maia
Nelson Marquezelli Mauro Lopes
Pedro Chaves Paulo Henrique Lustosa



Regis de Oliveira Renato Molling
Tarcísio Zimmermann Waldir Maranhão

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 ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlito Merss
Fernando Ferro Carlos Santana
Fernando Lopes Fátima Bezerra
George Hilton Filipe Pereira
Magela Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Tarcísio Zimmermann
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos

Lídice da Mata
Reinaldo
Nogueira

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Cezar Schirmer
Carlito Merss Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira
Lelo Coimbra João Leão
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)



1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fernando Ferro
Bilac Pinto Lincoln Portela
Chico D'angelo Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima Sabino Castelo Branco (Licenciado)
Elismar Prado 5 vagas
Frank Aguiar
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre 3 vagas
Marcos Montes
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
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 (Licenciado)
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira Virgílio Guimarães
João Leão Waldir Maranhão
Milton Monti 3 vagas



Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira 3 vagas
Paulo Bornhausen
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
Rogério Marinho Severiano Alves

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PRB
Cleber Verde Walter Brito Neto
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: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi (Licenciado)
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Mendonça Prado (Licenciado) Alexandre Silveira
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)

Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco (Licenciado)
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 495-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA ARTIGO

AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, SOBRE A FORMAÇÃO DE NOVOS

MUNICÍPIOS ATÉ O ANO DE 2000".
Presidente: Colbert Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Beto Albuquerque (PSB)
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Relator: Manoel Junior (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Adão Pretto
Augusto Farias Darcísio Perondi
Carlos Abicalil Eliene Lima
Colbert Martins Jaime Martins
Ibsen Pinheiro José Rocha
José Airton Cirilo Lelo Coimbra
José Guimarães Luis Carlos Heinze vaga do PSDB/DEM/PPS

Jusmari Oliveira Luiz Carlos Busato
Marinha Raupp Mendes Ribeiro Filho

Renato Molling
PSDB/DEM/PPS

Emanuel Fernandes Gustavo Fruet
Felipe Maia Raimundo Gomes de Matos
Lira Maia Vitor Penido

Luiz Paulo Vellozo
Lucas

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Dagoberto
Manoel Junior Giovanni Queiroz

Vanessa Grazziotin vaga do PSDB/DEM/PPS

PV
Lindomar Garçon Sarney Filho

PRB
Cleber Verde Walter Brito Neto
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor

Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Michel Temer
Vicente Arruda Rubens Otoni

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa Silvinho Peccioli
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)



Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Marco Maia Eudes Xavier
Pedro Eugênio José Guimarães
Pedro Henry Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado) 3 vagas
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
João Maia Carlos Abicalil
José Guimarães Eudes Xavier
Neudo Campos Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Paulo Teixeira
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Silvio Lopes
Duarte Nogueira Urzeni Rocha
José Carlos Aleluia 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna 2 vagas
Rodrigo Rollemberg

PV
Edson Duarte Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201

FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
Reinaldo Nogueira

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Celso Maldaner
Asdrubal Bentes Colbert Martins
Bel Mesquita Fernando Ferro
Dalva Figueiredo Homero Pereira
Edio Lopes Jurandil Juarez
Eduardo Valverde Neudo Campos
Ernandes Amorim Paulo Roberto
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves



Vitor Penido 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 Carmo Lara
Luiz Couto Maria do Rosário
Pedro Wilson Paulo Henrique Lustosa
Rita Camata 3 vagas
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra 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 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto

Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Zezéu Ribeiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Cezar Silvestri
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 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Nelson Meurer João Carlos Bacelar
Vander Loubet Marinha Raupp
1 vaga Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Cezar Schirmer Marcelo Guimarães Filho
Eduardo da Fonte Marco Maia
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 2 vagas
Vignatti

PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 Paulo Rocha
Silas Câmara vaga do PHS Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS

Duarte Nogueira
Rômulo

Gouveia
Marcos Montes William Woo
Onyx Lorenzoni 3 vagas
Wandenkolk Gonçalves
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Julião Amin

Givaldo Carimbão
Sandra
Rosado

PV
Sarney Filho Edson Duarte

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Ronaldo Leite

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO

DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvinho Peccioli
Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Dalva Figueiredo
Dr. Adilson Soares Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Gilmar Machado
José Linhares Jusmari Oliveira
Leonardo Quintão Paulo Roberto
Pastor Manoel Ferreira Tonha Magalhães
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
Eduardo Barbosa Gervásio Silva
João Almeida Guilherme Campos
Raul Jungmann Ronaldo Caiado
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Francisco Praciano Edinho Bez
Jackson Barreto Gilmar Machado
José Airton Cirilo Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Jusmari Oliveira
Pedro Chaves Luiz Carlos Busato
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes Ratinho Junior

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Carlos Sampaio
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Nilmar Ruiz
1 vaga Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".

Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Angelo Vanhoni
Alex Canziani Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos Carlos Zarattini
Beto Mansur Celso Russomanno
Décio Lima Fernando Lopes
Reginaldo Lopes Giacobo
Rita Camata Paes Landim
2 vagas Regis de Oliveira

Renato Molling
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Claudio Cajado
Luiz Carlos Hauly Eduardo Sciarra
Moreira Mendes Silvio Torres
Vitor Penido 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Barbosa Neto
Valtenir Pereira Laurez Moreira

PV



1 vaga 1 vaga
PSOL

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, sala 170
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim

Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Laerte Bessa
Domingos Dutra Luiz Alberto
Hugo Leal Luiz Carlos Busato
Iriny Lopes Marcelo Melo



Lincoln Portela Maurício Quintella Lessa
Luiz Couto Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Nilson Mourão
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 3 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Francisco Rodrigues
Edmar Moreira Gustavo Fruet

João Campos
Mendonça Prado

(Licenciado)
Jorge Khoury Raul Jungmann
Jorginho Maluly Renato Amary
Marina Maggessi Vanderlei Macris
Paulo Abi-ackel 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dr. Ubiali
Marcos Medrado Manoel Junior
Rodrigo Rollemberg Pompeo de Mattos

PV
Sarney Filho Roberto Santiago

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani
Valdir Colatto

PT
Carlito Merss
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PSB
Djalma Berger

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT

Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo

PSDB
Zenaldo Coutinho

DEM
Lira Maia

PR
Jusmari Oliveira

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci 11 vagas
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim 6 vagas
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha



Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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