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mação contra o posicionamento do 1º Secretário 
da Casa contrário à proposta, de autoria do orador, 
de aquisição de aeronave para deslocamento dos 
Deputados aos Estados. ........................................ 01213

PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicita-
ção aos Deputados de respeito ao pleito do De-
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putado Ernandes Amorim. Comunicação sobre 
Indeferimento, pela Mesa Diretora, da proposta 
de compra de aeronave apresentada pelo Par-
lamentar.  ....................................................... 01213

FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem.) 
– Presença, no plenário da Casa, de delegação 
parlamentar da Grã-Bretanha.  .............................. 01214

PRESIDENTE (Michel Temer) – Regozijo da 
Casa com a presença, em plenário, de delegação 
parlamentar britânica. ............................................ 01214

FERNANDO FERRO (PT – PE. Como Líder.) 
– Agradecimento aos Deputados petistas pela in-
dicação do orador para o cargo de Líder do PT na 
Casa. Diretrizes do trabalho do orador na Liderança 
do partido. .............................................................. 01214

FERNANDO CORUJA (PPS – SC Como Lí-
der) – Agradecimento à bancada do PPS por sua 
recondução ao cargo de Líder do partido na Casa. 
Elogio ao trabalho desenvolvido pelos Deputados 
Ronaldo Caiado e José Aníbal à frente do Bloco de 
oposição no ano passado e pelo Deputado Henri-
que Fontana na Liderança do Governo. Decisão do 
PPS de apoio à aprovação da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 300, de 2008, sobre a criação 
do piso salarial nacional de policiais e bombeiros 
militares.  ............................................................... 01215

JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Como Líder.) 
– Assunção pelo orador do cargo de Líder do PP 
na Casa. ................................................................ 01215

PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 01216

Aprovação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 47-C, de 2003. ........ 01216

Dispensada a votação da redação final, nos 
termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento 
Interno da Casa. .................................................... 01216

Encaminhamento da matéria à promulga-
ção. ................................................................ 01216

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – DF. 
Pela ordem.) – Recondução pelo orador ao cargo 
de Líder do PSB na Casa. ..................................... 01226

Usou palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ MAIA FILHO (DEM 
– PI). .............................................................. 01226

PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem.) – Assunção pelo orador do cargo de Líder 
do DEM na Casa. .................................................. 01226

WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Apoio do PDT à inclusão na pauta da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre 
a criação do piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. ............................................... 01228

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO MELO (Blo-
co/PMDB – GO), LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB 
– GO), CARLOS MELLES (DEM – MG). ............... 01228

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder.) – 
Pedido aos Líderes partidários de apoio ao reque-
rimento para tramitação em regime de urgência 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 
2008, sobre a criação do piso salarial nacional de 
policiais e bombeiros militares. Eleição de aliado 
do Governador José Roberto Arruda para a Presi-
dência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
Recuo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 
apresentação do Programa Nacional de Direitos 
Humanos. .............................................................. 01228

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO TEIXEIRA 
(PR – CE), MOREIRA MENDES (PPS – RO), VI-
CENTE ARRUDA (PR – CE), JORGE BOEIRA (PT 
– SC), LUIZ BASSUMA (PV – BA), MAURO NAZIF 
(Bloco/PSB – RO). ................................................. 01229

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da Ordem do Dia. .................................... 01229

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ FERNANDO APARECI-
DO DE OLIVEIRA (PV – MG). ............................... 01229

FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela ordem.) 
– Falecimento do Pastor José Santos, da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, localizada no 
Bairro da Penha, no Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. ............................................................. 01229

JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Como Líder.) 
– Assunção pelo orador da Liderança do PSDB na 
Casa. Linhas de atuação do novo Líder do partido. 
Papel da Oposição no Parlamento nacional. Sauda-
ções aos Deputados José Aníbal, Ronaldo Caiado 
e aos demais ex-Líderes partidários. ..................... 01229

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado VANDERLEI MACRIS 
(PSDB – SP). .................................................... 01230

JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR – SC. Pela or-
dem.) – Posicionamento do orador favorável à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, 
sobre a criação do piso salarial nacional de policiais 
e bombeiros militares. ............................................ 01230

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado SILVIO LOPES (PSDB 
– RJ).  ............................................................ 01230

LUIZ BASSUMA (PV – BA. Discurso retirado 
pelo orador para revisão.) – Perseguição praticada 
pelo Ministro da Cultura, Juca Ferreira, aos movi-
mentos sociais contrários à legalização do aborto 
no País. .................................................................. 01231

Usou palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES (Bloco/
PMDB – MG). .................................................... 01231

EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela ordem.) 
– Congratulações aos Parlamentares pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 
2003, sobre a inclusão da alimentação como direito 
social. Defesa de inclusão na pauta das Propostas 



01090 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2010

de Emenda à Constituição de nºs 300, de 2008, 
sobre criação do piso salarial nacional de policiais 
e bombeiros militares, e 590, de 2006, sobre ga-
rantia da representação feminina na composição 
da Mesa Diretora da Casa.  ................................... 01231

ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PTB – AL. 
Pela ordem.) – Registro de voto. Apoio à aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
de 2008, sobre piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. ............................................... 01231

MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pela or-
dem.) – Frustração do orador com a não aprecia-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
de 2008, sobre piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. ............................................... 01231

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 
ao Plenário sobre a votação, na semana vindoura, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 
2008, relativa à criação do piso salarial nacional de 
policiais e bombeiros militares. .............................. 01231

NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem.) 
– Popularidade do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Aprovação popular do Governo petista. 
Contentamento com o desempenho da Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em pes-
quisas de intenção de voto para a Presidência 
da República. .................................................. 01231

CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem.) – Necessidade de estabelecimento 
de acordo de Líderes para a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, sobre 
a criação do piso salarial nacional de policiais e 
bombeiros militares. ............................................... 01232

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Escla-
recimento ao Deputado Capitão Assumção sobre 
a votação da matéria. ............................................ 01232

Usou palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado NELSON GOETTEN (PR – 
SC). ................................................................ 01232

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem.) – Congratulação ao Deputado 
Capitão Assumção pela atuação a favor da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, 
sobre estabelecimento de piso salarial nacional 
de policiais e bombeiros militares. Congratula-
ção ao Senador Antônio Carlos Valadares pela 
aprovação da proposta de Emenda à Constitui-
ção sobre inclusão na alimentação como direito 
social. Apelo ao Colégio de Líderes de votação 
de requerimento para apreciação em regime de 
urgência do projeto de lei sobre a criação do 
plano de cargos e salários dos servidores do 
Poder Judiciário.  ............................................ 01232

PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela or-
dem.) – Apelo à Presidência para votação de ma-
térias de interesse da Casa e da população brasi-
leira. Conveniência de determinação da Casa na 

escolha de matérias a serem incluídas nas pautas 
de votação.  ........................................................... 01232

LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela ordem.) 
– Conveniência de votação em sessões distintas das 
Propostas de Emenda à Constituição de nºs 300, 
de 2008, sobre criação do piso salarial nacional de 
policiais e bombeiros militares, e 446, de 2009, re-
ferente à instituição do piso salarial de servidores 
policiais. ................................................................. 01233

MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem.) – 
Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 300, de 2008, sobre piso salarial 
nacional de policiais e bombeiros militares. .......... 01233

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ad-
moestação às galerias quanto à proibição regi-
mental de manifestações populares no plenário 
da Casa. ......................................................... 01233

WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Importância do exame, pela Casa, da baixa re-
muneração dos profissionais da área de segurança 
pública.  ................................................................. 01233

CIRO NOGUEIRA (PP – PI. Pela ordem.) 
– Apelo à Presidência de inclusão na pauta da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 
2008, sobre criação do piso salarial nacional 
de policiais e bombeiros militares. Registro de 
voto.  .............................................................. 01233

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem.) – Conveniência de votação em sessões distin-
tas da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
de 2008, sobre a criação do piso salarial nacional 
de policiais e bombeiros militares, e da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 446, de 2009, relativa à 
criação do piso salarial nacional de servidores po-
liciais. Estranheza quanto à manifestação do De-
putado Distrital Cabo Patrício pela preferência por 
uma emenda aglutinativa relativamente à votação 
das PECs nºs 300 e 446.  ...................................... 01234

PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem.) – Mobilização da Casa pela imediata vota-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, 
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bombeiros militares.  .............................................. 01234

LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem.) – Pre-
sença, na Casa, de delegação de policiais militares 
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Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, 
sobre estabelecimento de piso salarial nacional de 
policiais e bombeiros militares.  ............................. 01234

MÁRIO HERINGER (PDT – MG. Pela ordem.) 
– Mobilização de policiais e bombeiros militares do 
Estado de Minas Gerais pela aprovação do piso 
salarial nacional. Saudação ao Deputado Estadu-
al, Sargento Rodrigues, pelo empenho na luta das 
corporações por melhores salários e condições de 
trabalho. ................................................................. 01234

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
Lindomar Garçon (PV – RO). ................................ 01234
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VII – Encerramento
2 – DECISÕES DA PRESIDÊNCIA
a) Arquivem-se, nos termos do § 4º do arti-

go 58 do RICD, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
864/01 e o Projeto de Lei nº 2.442/00. .................. 01262

b) Arquivem-se, nos termos do artigo 133 do 
RICD, as proposições que especifica. ................... 01263

3 – Declarações De Prejudicialidade
a) Nos termos do art. 164, inciso II, do RICD, 

dos Projetos de Lei nºs 1.471/1989; 6.217/2009; 
283/99, 291/99 e 2.175/99; 4.899/09; 2.662/2007, 
4.990/2005, 5.694/2005 e 6.127/2002. .................. 01263

4 – PARECER – Projeto de Lei nº 3.569-
A/08. ......................................................................

SEÇÃO II

5 – PORTARIAS – Nºs 1 e 2, de 2010, da 
Primeira Secretaria, referentes ao credenciamento 
de entidades de classe. ......................................... 01266

6 – MESA
7 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
9 – COMISSÕES
SUPLEMENTO
Indicação dos Líderes do: PSDB; DEM; PPS; 

e PSB;
SUPLEMENTO “A”
Atos da Mesa nºs 58 e 59, de 2010, sairão 

publicados em suplemento a este Diário.
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SEÇÃO I

Ata da 2ª Sessão, em 03 de fevereiro de 2010
Presidência dos Srs. Michel Temer,  

Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

Às 14 horas comparecem à casa os 
Srs.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Beto Faro PT
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Presentes Tocantins: 4

MARANHÃO

Bene Camacho PTB
Carlos Brandão PSDB
Davi Alves Silva Júnior PR
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pinto Itamaraty PSDB
Roberto Rocha PSDB
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Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Presentes Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
José Mendonça Bezerra DEM
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PTB
Presentes Pernambuco: 9

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Presentes Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT
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Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Paulo Delgado PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Presentes Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gonçalves PTB
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT

Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Talmir PV
Emanuel Fernandes PSDB
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 32

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 18

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira PR
Paulo Bornhausen DEM
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT

Professor Ruy Pauletti PSDB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 16

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

A lista de presença registra na Casa o compare-
cimento de 273 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata 

da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 2° 

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

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

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Aviso nº 52 – C. Civil.

Brasília, 2 de fevereiro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Rafael Guerra
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de Líder do Governo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República indi-
ca o nome do Senhor Deputado Cândido Vaccarezza 
para exercer a função de Líder do Governo.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil Da Presidência da Re-
pública.

Mensagem nº 50

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 11 do Regimento Interno des-

sa Casa do Congresso Nacional, indicam o Senhor 
Deputado Cândido Vaccarezza para exercer a função 
de Líder do Governo.

Brasília, 2 de fevereiro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. 
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.
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MENSAGEM Nº 38, DE 2010 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 43/10 – C. CIVIL

Comunica o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República que se ausentará 
do País, no período de 27 a 29 de janeiro de 
2010, em viagem oficial à Suíça.

Despacho: Publique-se.

Senhores Membros da Câmara dos Deputados, 
informo a Vossas Excelências que me ausentarei do 
País no período de 27 a 29 de janeiro de 2010, em 
viagem oficial à Suíça.

Brasília, 26 de janeiro de 2010. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Of n° 2/GAB

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

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

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

a fim de indicar como suplente o deputado Fernando 
Marrom (PT/RS) em substituição ao Deputado Gilmar 
Machado (PT/MG) na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 416-A de 2005, do Sr. Paulo Pimenta, que “acrescen-
ta o art. 216-A a Constituição para instituir o Sistema 
Nacional de Cultura”. – PEC nº 41.605

Atenciosamente, Deputado Fernando Ferro, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 13 /2010 / PSDB

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

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

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Rita Ca-

mata, como membro titular, para integrar o Grupo de 
Trabalho do PLP nº 518/09 (Ficha Suja).

Respeitosamente, – Deputado João Almeida, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 4-L-DEM/10

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Indio da 

Costa para integrar o quadro de Vice-Líderes da Lide-
rança do Democratas.

Respeitosamente, – Deputado Paulo Bornhausen, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 5-L-DEM/10

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Indio da 

Costa para integrar o Grupo de Trabalho destinado 
a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar 
nº 168, de 1993, do Sr. Antonio Carlos Biscaia, que 
“Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências para in-
cluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a 
probidade administrativa e a moralidade no exercício 
do mandato”.

Respeitosamente, – Deputado Paulo Bornhausen, 
Líder do Democratas.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Of. n° 15 Brasília,

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado José Linhares (PP/CE) como 

Titular na Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição n° 416-A, 
de 2005, do Sr. Paulo Pimenta, que “acrescenta o art. 
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216-A a Constituição para instituir o Sistema Nacional 
de Cultura”.

Atenciosamente, – Deputado João Pizzolatti, 
Líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 18/2010

Brasília, 2 de fevereiro de 2010

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

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

tais, o Senhor Deputado Luiz Carlos Busato (PTB – 
RS), na qualidade de Titular para a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda 
à Constituição n° 25-A, de 1999, do Sr. Manoel Sal-
viano, que “dá nova redação ao § 1° do art. 239 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a destinação 
de recursos do Programa de Integração Social – PIS, 
e do Programa de Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público – PASEP”.

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 19/2010

Brasília, 2 de fevereiro de 2010

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

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

tais, o Senhor Deputado Luiz Carlos Busato (PTB – RS), 
na qualidade de Suplente para a Comissão Especial 
destinada a proferir parecerá Proposta de Emenda à 
Constituição n° 571-A, de 2006, do Sr. Antônio Carlos 
Mendes Thame, que “dá nova redação ao art. 150 da 
Constituição Federal, para incluir alínea e no inciso 
VI” (proíbe à União Federal, Estados, Distrito Federal 
e os Municípios instituir imposto sobre os produtos 
reciclados de matéria-prima nacional, concedendo 
imunidade tributária).

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 21/2010

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Pedro Fernandes (PTB – MA) para integrar o Grupo 
de Trabalho que tem por finalidade analisar o PLP 
nº 518, de 2009, que “altera a Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de 
acordo com o art. 14, § 9° da Constituição Federal, 
casos de inelegibilidade, prazos de cessão e de-
termina outras providências, para incluir hipóteses 
de inelegibilidade que visam proteger a probidade 
administrativa e a moralidade no exercício do man-
dato” (Ficha Limpa).

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

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Ofício n° 12/PDT

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Bancada 

do PDT – em reunião realizada nesta data, indica o 
Deputado Brizola Neto na condição de 1° Vice-Líder, 
e como Vice-Líderes os Deputados: Arnaldo Vianna; 
João Dado; Manato; Sebastião Bala Rocha; Wilson 
Picler.

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência pro-
testos de consideração e apreço.

Deputado Dagoberto, Líder do PDT.

Defiro. Publique-se. 
Ao Sr. Diretor Geral.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.
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Of. 1/010 – GDMM

Brasília, 3 de fevereiro de 2010

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
Deputado Michel Temer

Assunto: Indicação para Comissão Especial

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, como Representante do 

Partido Humanista da Solidariedade – PHS – indicar 
meu nome como titular na Comissão Especial que 
vai analisar o Projeto de Lei Complementar – PLC n° 
518/2009, que inclui novas hipóteses de inelegibilidade 
que visam proteger a probidade administrativa e a mo-
ralidade para o exercício do mandato eletivo – Projeto 
“Ficha Limpa”.

Sem mais, agradeço.
Atenciosamente, – Deputado Miguel Martini, 

PHS/MG, Representante do Partido.

Publique-se.
Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ofício nº 440/2009 – P 

Brasília, 9 de dezembro de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL n.º 3.569/2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 3.569/2008, do Sr. Eduardo 
Cunha, que “determina aos estabelecimentos bancários 
situados em todo território nacional a instalação de as-
sentos para os usuários que estiverem no aguardo da 
vez de serem atendidos pelo caixa “, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Ana Arraes, Pre-
sidenta.

Publique-se.
Em 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. Nº 457/09-CEC

Brasília, 25 de novembro de 2009

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

Assunto: Proposição com pareceres divergentes.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de Lei 
n° 3.936-A, de 2008, do Senado Federal, que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Machadinho D’oeste, no Município de mesmo nome, no 
Estado de Rondônia”, despachado às Comissões para 
apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Re-
gimento Interno da Casa, decaiu dessa condição, por 
ter recebido pareceres divergentes nas Comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Edu-
cação e Cultura, que lhe apreciaram o mérito, passando 
doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, 
com base na alínea g, inciso II do referido art. 24.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Transfira-se ao Plenário a competência 
para apreciar o PL nº 3.936/08, pois configurou-
se a hipótese do art. 24, inciso II, alínea g, do 
RICD. Oficie-se. Publique-se.

Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. Nº 458/09-CEC

Brasília, 25 de novembro de 2009

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

Assunto: Proposição com pareceres divergentes.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 

Lei nº 4.045-A, de 2008, do Senado Federal, que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe-
deral de Santo Antônio do Descoberto, com sede no 
Município de Santo Antônio do Descoberto, no Estado 
de Goiás”, despachado às Comissões para apreciação 
conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento In-
terno da Casa, decaiu dessa condição, por ter recebido 
pareceres divergentes nas Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e de Educação e Cul-
tura, que lhe apreciaram o mérito, passando doravante 
a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com base 
na alínea g, inciso II do referido art. 24.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Transfira-se ao Plenário a competência 
para apreciar o PL n. 4.045/08, pois configurou-
se a hipótese do art. 24, inciso II, alínea g, do 
RICD. Oficie-se. Publique-se.

Em, 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

Excelentíssimo Senhor responsável pelas 
Comissões Especiais
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Bruno do Nascimento, brasileiro, portador da 
Carteira de Identidade nº 35.036.565-9, inscrito no 
CPF sob o nº 402.036.228-98, Camila Pereira da Silva 
Cruz, brasileira, portadora da Carteira de Identidade no 
36.422.094-6, inscrita no CPF sob o nº 337.779.628-
21, Juliana Leonel Peixoto, brasileira, portadora da 
Carteira de Identidade no 30.534.627-1, inscrita no 
CPF sob o nº 222.857.438-40, Neuliéth de Souza Cou-
tinho, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 
49.243.665-4, inscrita no CPF sob o nº 324.134.388-07, 
Tábata Dias Fagundes, brasileira, portadora da Carteira 
de Identidade nº 49235650-6, inscrito no CPF sob o nº 
392.420.438-18, estudantes de Direito com domicílio 
acadêmico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
à Rua da Consolação, 930, Cep 01302-907, Consola-
ção, Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com 
fundamento na Constituição da República, 5°, XXXIV, 
dispositivo este que assegura a todo o cidadão o di-
reito de petição aos órgãos da administração pública, 
vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Ex-
celência, narrar o que se segue para, ao final, pleitear 
pelas medidas oportunamente indicadas.

DOS FATOS

As modernas teorias pedagógicas e mesmo o sen-
so comum atual reconhecem que o ambiente escolar 
deve preparar as pessoas para a vida em sociedade. 
Desta forma, aprendemos a língua portuguesa porque 
é necessária para a comunicação. Aprendemos ma-
temática para, entre outras coisas, gerenciar nossas 
finanças pessoais e entender o sistema de preços. Da 
mesma forma aprender história nos mostra o nexo de 
causalidade entre os fatos históricos, nos ajudando a 
entender porque o mundo é do jeito que é.

Concordando com este entendimento, está a le-
gislação, como vemos no artigo 1º, caput e § 2º, bem 
como artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 
nº 9.394/96): 

Art. 1º A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida fami-
liar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movi-
mentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-
se ao mundo do trabalho e à prática social.

Art. 2ºA educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educan-
do, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

Se a função da escola é formar cidadãos, e se 
ser cidadão é, entre outras coisas, ter direitos e obri-
gações igualitariamente perante os outros, é elemen-
tar concluir que o conhecimento sobre quais são os 
direitos e obrigações do cidadão deve ser ensinado 
nas instituições de ensino médio.

Todos nós estamos sujeitos ao poder do Estado, 
desde antes de nascermos e ao longo da vida, disso 
não se pode escapar: a obediência a uma ordem le-
gal estatal é algo que acompanha o ser humano que 
vive em sociedade.

No Estado democrático de direito é fundamen-
tal que os cidadãos participem da gestão do Estado. 
E para que isso seja possível é necessário o conheci-
mento básico sobre o funcionamento do Estado, sobre 
quem elabora e como é a criação das leis, e por quê 
devemos obedecê-las.

Atualmente aprende-se no ensino médio como 
realizar uma conta envolvendo logaritmo. Mas não é 
ensinado o que faz um deputado, senador ou prefei-
to; não é ensinado o que a polícia pode ou não fazer 
quando aborda um suspeito na rua; não é ensinado 
o que deve ser observado e quais as consequências 
de assinar um contrato, por mais simples que seja. É 
necessário implementar as aulas de noções básicas 
de Direito porque o ensino da cidadania é deficiente, 
considerando que muitas vezes não inclui as respon-
sabilidades de cada cidadão em relação ao Estado, ou 
seus direitos. Além disso, o ensino de nível superior 
não é acessível a todas as pessoas e, implementan-
do no curso do ensino médio as noções de Direito, o 
aluno torna-se apto a participar mais ativamente do 
mercado de trabalho, podendo, por exemplo, prestar 
concursos públicos que exijam conhecimentos técnicos 
que o concursando só poderia adquirir ao se matricular 
nos chamados “cursinhos preparatórios”.

É fácil compreender que o conhecimento da ori-
gem, objetivo e significado da lei leva a mais amplo 
cumprimento e que o simples fato de tomar ciência de 
suas obrigações e responsabilidades torna as pessoas 
“menos indefesas” perante eventuais abusos cometi-
dos contra elas, e mais aptas a reclamar seus direitos 
de quem quer que os ameace.

O ensino do Direito Penal, por exemplo, leva a 
aprender que há consequências graves para o come-
timento de delitos, e a certeza dessas consequências 
levará no futuro à diminuição da criminalidade.

Juntamente com o ensino da Língua Portugue-
sa, o entendimento da linguagem jurídica como uma 
modalidade de texto possibilita compreensão de te-
mas que não se pode aprender de outras formas. Por 
exemplo, no ensino médio estudam-se obras da lite-
ratura nacional e internacional, bem como o contexto 
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em que foram escritas, o que é de suma importância 
para a formação intelectual, mas não se aprende a 
ler um contrato.

DO DIREITO

1. Do Direito de Petição aos poderes públicos:
A Constituição da República de 1988 garante, em 

seu art. 5º, XXXIV, o chamado direito de petição, que 
consiste da possibilidade aberta ao cidadão de plei-
tear junto à administração pública, mediante petição, 
a defesa de direito seu, ou mesmo denunciar abusos 
de poder de qualquer ordem eventualmente praticados 
por agente estatal, in verbis:

“CF Art. 5º, XXXIV – são a todos asse-
gurados, independentemente do pagamento 
de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públi-
cos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;...”

2. Do Direito à educação:

“CF Art. 205. A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.”

3. Da necessidade do conhecimento da lei:

“LICC Art. 3º Ninguém se escusa de cum-
prir a lei, alegando que não a conhece.”

DO PEDIDO

Considerados os fatos narrados, em conjunto 
com o que dispõe o direito invocado, pretende o Re-
querente ver reconhecidas e adotadas as seguintes 
providências:

A importância do estudo do Direito nos leva a 
concluir que este deve ser ensinado em uma nova 
disciplina no ensino médio, com currículo, aulas e pro-
fessores próprios. O conteúdo de tal disciplina deverá 
inclusive se manifestar em todas as matérias já estu-
dadas no ensino médio.

Para tal, pretendem-se as seguintes providên-
cias:

1. Inclusão em toda a rede de ensino 
público da disciplina introdução ao estudo do 
Direito.

2. O conteúdo de tal matéria deverá con-
ter todos, mas não somente, os tópicos abaixo 
elencados:

• o que é o Estado, como foi formado, a 
relação entre o indivíduo e o Estado;

• noções de Direito Civil: o que é capaci-
dade; elementos do direito de família; elemen-
tos de direito do consumidor;

• noções de Direito Penal: o que é crime, 
delito, contravenção etc., porque o Estado pode 
e deve punir;

• estudo da linguagem jurídica;
• a ética do profissional do direito;
• dos direitos da criança e do adoles-

cente;
• dos direitos do idoso;
• noções de Direito eletrônico;
• breve estudo da responsabilidade civil;
• direito de trânsito.

Termos em que P. Deferimento.
São Paulo, 25 de novembro de 2009. – Bruno do 

Nascimento – Camila Pereira da Silva Cruz – Julia-
na Leonel Peixoto – Neuliéth de Souza Coutinho 
– Tábata Dias Fagundes.

À Comissão de Educação e Cultura (art. 
253 do Regimento Interno). Oficie-se ao pri-
meiro requerente.

Publique-se.
Em 3-2-10. – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 547, DE 2009 

(Do Sr. Raul Jungmann)

Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 
de junho de 1999, que dispõe sobre as nor-
mas gerais para a organização, o preparo e 
o emprego das Forças Armadas, para deter-
minar a apreciação periódica pelo Congres-
so Nacional da Política de Defesa Nacional, 
da Estratégia de Defesa Nacional e do Livro 
Branco de Defesa Nacional, cuja instituição 
é determinada neste projeto.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei complementar altera a Lei Com-

plementar nº 97, de 9 de junho de 1999, relativamen-
te à implantação do Livro Branco de Defesa Nacional 
e sua submissão periódica à análise do Congresso 
Nacional.

Art. 2º O Art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 
9 de junho de 1999, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos e incisos:
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“Art. 9º.  .................................................
 ..............................................................

§ 1º Ao Ministro de Estado da Defesa 
compete a implantação do Livro Branco de 
Defesa Nacional, documento de caráter pú-
blico, por meio do qual se permitirá o acesso 
ao amplo contexto da Estratégia de Defesa 
Nacional, em perspectiva de médio e longo 
prazo, que viabilize o acompanhamento do 
orçamento e do planejamento plurianual re-
lativos ao setor. 

§ 2º O Livro Branco de Defesa Nacional 
deverá conter dados estratégicos, orçamen-
tários, institucionais e materiais detalhados 
sobre as Forças Armadas, abordando os se-
guintes tópicos:

I – cenário estratégico para o século XXI;
II – política nacional de defesa;
III – estratégia nacional de defesa;
IV – modernização das Forças Armadas;
V – racionalização e adaptação das es-

truturas de defesa;
VI – suporte econômico da defesa na-

cional;
VII – as Forças Armadas: Marinha, Exér-

cito e Aeronáutica;
VIII – operações de paz e ajuda huma-

nitária.
§ 3º O Poder Executivo encaminhará à 

apreciação do Congresso Nacional, na primei-
ra metade da sessão legislativa ordinária, de 
4 (quatro) em 4 (quatro) anos, a partir do ano 
de 2012, com as devidas atualizações:

I – a Política de Defesa Nacional, apro-
vada pelo Decreto n. 5.484, de 30 de junho 
de 2005;

II – a Estratégia Nacional de Defesa, 
aprovada pelo Decreto n. 6.703, de 18 de de-
zembro de 2008;

III – o Livro Branco de Defesa Nacional.”

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

Justificação

Na Mensagem Presidencial encaminhada ao Con-
gresso Nacional, em 2003, o Presidente da República, no 
capítulo 30 – Defesa diz: “ Em 2003, o Ministério da Defesa 
deverá promover a atualização da Política de Defesa Na-
cional, revigorar o debate sobre temas estratégicos com a 
sociedade civil e elaborar um Livro Branco de Defesa”. 

A ONU, por meio de seu Departamento de As-
suntos Políticos, e a OEA, por sua Comissão de Se-

gurança Hemisférica, destacaram, em suas reuniões, 
a importância do referido documento, sendo que o 
assunto “ Livro Branco” foi colocado nas agendas de 
discussão. Países como Argentina (1999), Chile (2002), 
Canadá (1994), Guatemala (2003), Nicarágua (2004), 
Peru (2005), já estruturaram seus livros brancos. 

Os Livros Brancos de Defesa Nacional são produ-
tos históricos de regimes democráticos e o Brasil não 
possui, ainda, o referido livro, tendo elaborado um 
documento denominado “Política de Defesa Nacio-
nal”, que se aproxima de uma carta de intenções. A 
Estratégia de Defesa Nacional deve ser uma política 
de Estado e não deste ou daquele governo. Estratégia 
de Defesa é por natureza algo que deve ser pensado 
a longo prazo, não se destina à aplicação imediata, tal 
como uma política pública qualquer, mas relaciona-se 
à própria existência territorial, do povo, do Governo, e, 
portanto, política de um Estado.

É por isso importante que o Brasil, como fez a 
grande maioria dos países desenvolvidos e em desen-
volvimento, crie o Livro Branco de Defesa Nacional para 
conferir transparência e discussão sobre a estratégia 
de defesa nacional. A apreciação periódica pelo Parla-
mento dará a este a responsabilidade que o Legislativo 
deve ter em questões dessa magnitude, fortalecendo 
o papel institucional do Congresso Nacional. É preciso 
que o Poder Legislativo participe do debate dos temas 
que se relacionam intimamente à própria manutenção 
do Estado brasileiro, não relegando todas as decisões 
ao Executivo, o qual já monopoliza a cena política.

O Livro Branco da Defesa é material de fundamen-
tal importância para um País e um documento-chave de 
política que oferece a visão do Governo à respeito da 
defesa. É um material público que descreve o contexto 
amplo da política estratégica para o planejamento da 
defesa com uma perspectiva de médio e longo prazo. 
Não se destina a ser redigido anualmente ou a cada dois 
anos, mas para oferecer uma perspectiva suficiente para 
permitir um orçamento e o planejamento plurianual. 

O Livro tem como um de seus objetivos permitir 
que a estratégia de defesa nacional torne-se, como é 
devido, assunto de Estado, e não apenas de um ou 
outro Governo. O crescimento do papel do Estado 
brasileiro no cenário internacional implica novas e 
maiores responsabilidades. Uma economia mais forte 
e o exercício de certo protagonismo nas relações in-
ternacionais demandam que certas áreas sejam es-
pecialmente consideradas. Nesse contexto cresce a 
relevância de se criar uma Política de Defesa séria e 
que seja tratada em horizonte de longo prazo.

Outro objetivo do Livro Branco é ser um instrumento 
de prestação de contas, pois é essencial que a política 
e os objetivos constantes do documento se refiram aos 
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níveis de recursos disponibilizados pelo Governo às for-
ças de defesa e sejam coerentes com eles. 

A preparação de um Livro Branco da Defesa é 
um exercício fundamental de democracia. O processo 
requer extensa cooperação entre civis e militares; con-
sulta entre os líderes políticos, ministérios, promovendo 
desta forma uma ampla conscientização a respeito das 
funções e do valor das forças armadas. O produto final 
deste processo confere maior legitimidade democrática 
à política de defesa nacional. 

As opiniões do público em geral, organizações 
não-governamentais, setor industrial, grupos de peritos 
e parceiros internacionais são relevantes no processo 
de construção do referido documento e possibilitará ao 
Governo Federal, e principalmente, ao Ministério da De-
fesa, tomar a iniciativa de utilizar-se desses grupos em 
etapas diferentes do desenvolvimento do documento. 

No momento em que o Brasil passa a desempenhar 
papel de maior relevância no cenário internacional e a 
incrementar sua política de defesa, efetuando aquisições 
de material bélico de grande importância, torna-se im-
prescindível que seja criado o “ Livro Branco de Defesa 
Nacional”, mediante ampla discussão em âmbito na-
cional, para que possa fazer face aos mecanismos de 
desconfiança hoje existentes com relação às compras 
que estão sendo realizadas na área armamentista. 

Faz-se fundamental, também, que seja implemen-
tada a prática de revisão, pelo Congresso Nacional, dos 
principais documentos estratégicos relativos à Defesa 
Nacional. Por esta razão o projeto que se encaminha 
submete periodicamente à apreciação do Poder Legisla-
tivo a Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional 
de Defesa e o Livro Branco que será criado.

Dessa maneira poder-se-á evitar que o Congresso 
Nacional seja alijado do debate do tema, cuja relevância 
tende a crescer exponencialmente. Antes pelo contrário, 
tratando-se da Estratégia de Defesa como questão de Es-
tado, cujo foco não deve ser imediatista, e estabelecendo 
a necessidade de apreciação periódica da Política de 
Defesa, da Estratégia de Defesa e do Livro Branco da 
Defesa Nacional pelo Parlamento, a responsabilidade 
passa a ser compartilhada entre Executivo e Legislativo, 
fortalecendo o papel deste último, o qual não tem tido 
até o presente participação significativa.

Com a aprovação do presente projeto o Congres-
so Nacional participará ativamente da política de Defesa 
e poderá controlar a atuação do Poder Executivo em 
tema tão relevante, fortalecendo a prática democrática 
consistente em debate público dos assuntos de inter-
esse nacional, controle politico e orçamentário e trans-
parência na tomada de decisões. 

Por essas razões requer-se a aprovação do pre-
sente projeto.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2009. – 
Deputado Raul Jungmann, PPS/PE.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 549, DE 2009 

(Do Senado Federal) 
PLS Nº 611/2007 

OFÍCIO Nº 3.189/2009.

Acresce dispositivos à Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), para dispor 
sobre limites às despesas com pessoal e 
encargos sociais da União e com obras, 
instalações e projetos de construção de 
novas sedes, ampliações ou reformas da 
Administração Pública.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), passa a vi-
gorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 71-A. A partir do exercício financeiro 
de 2010 e até o término do exercício de 2019, 
a despesa com pessoal e encargos sociais da 
União, para cada Poder e órgãos referidos no 
art. 20, não poderá exceder, em valores absolu-
tos, ao valor liquidado no ano anterior, corrigido 
pela variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou o que 
venha a substituí-lo, verificado no período de 12 
(doze) meses encerrado no mês de março do 
ano imediatamente anterior, acrescido de 2,5% 
(dois inteiros e cinco décimos por cento) ou da 
taxa de crescimento do PIB, o que for menor.

§ 1º Serão deduzidas do cálculo, para efeito 
de aplicação do limite, as despesas com pessoal 
e encargos sociais do Distrito Federal custeadas 
com recursos transferidos pela União na forma 
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição, 
e aquelas decorrentes de sentenças judiciais.

§ 2º Serão admitidos os excessos em rela-
ção ao limite disposto no caput decorrentes:

I – do impacto financeiro, nos exercícios 
subsequentes, das alterações de legislação 
efetivadas até 31 de dezembro de 2009, dis-
criminado nos termos do art. 16, inciso I, e do 
art. 17, § 1º, desta Lei Complementar;
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II – do impacto financeiro da substi-
tuição por servidor público concursado da 
mão-de-obra terceirizada existente em 31 de 
dezembro de 2009, desde que o montante 
acrescido na despesa total corresponda à 
redução em montante equivalente da res-
pectiva despesa com contratação de mão-
de-obra terceirizada.

§ 3º Considerar-se-ão, para os efeitos do 
caput, as despesas de que trata o § 1º do art. 
18 desta Lei Complementar, relativas a con-
tratos de terceirização de mão-de-obra dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20.

§ 4º Aplicam-se cumulativamente as ve-
dações previstas nos incisos I a V do parágrafo 
único do art. 22 desta Lei Complementar nos 
casos de descumprimento do disposto neste 
artigo, enquanto este perdurar.

Art. 71-B. A partir do exercício financeiro 
de 2008, a despesa com obras, instalações e 
projetos de construção de novas sedes, am-
pliações ou reformas da Administração Pública 
não poderá exceder, em valores absolutos, a 
1/4 (um quarto) dos percentuais estabelecidos 
para despesas com pessoal dos órgãos referi-
dos no art. 20 desta Lei Complementar .”

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

Senado Federal, 22 de dezembro de 2009. – Se-
nadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente 
do Senado Federal, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 6.585, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 283/2009 
OFÍCIO Nº 2.992/2009

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997 (Lei Geral de Telecomunicações), e a 
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para 
permitir que sejam aplicados recursos do 
Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações no subsídio do consumo 
de serviços prestados em regime público 
destinados à população de baixa renda.

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

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 18 e 80 da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, passam a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
I – garantir, a toda a população, o acesso 

às telecomunicações, a tarifas e preços razo-
áveis, em condições adequadas, devendo, se 
necessário, subsidiar o consumo dos serviços 
explorados nos termos do art. 64 desta Lei;

 .....................................................” (NR)
“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
III – de não ser discriminado quanto às 

condições de acesso e fruição do serviço, 
ressalvada a oferta de subsídios pelo Poder 
Público associados ao cumprimento de obri-
gações de universalização, nos termos do art. 
80 desta Lei;

 .....................................................” (NR)
“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
V – regulamentar a instituição de crité-

rios diferenciados, fundados em indicadores 
objetivos e mensuráveis que reflitam a con-
dição socioeconômica do cidadão, que serão 
utilizados para eleger destinatários específicos 
de política de universalização de serviço de 
telecomunicações.

 .....................................................” (NR)
“Art. 80.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Poderá ser aplicada parcela dos re-

cursos a que se refere o art. 81 na forma de 
subsídio direto ao consumo de serviços explo-
rados em regime público, desde que destinada 
a usuários selecionados conforme dispõe o 
inciso V do art. 18.” (NR)

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto 
de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte dis-
positivo:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
XV – subsídio direto ao consumo de ser-

viços explorados em regime público, desde que 
destinado a usuários selecionados conforme 
dispõe o inciso V do art. 18 da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Senado Federal, 9 de dezembro de 2009. – Se-
nador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 6.600, DE 2009 
(Do Sr. Manoel Junior)

Dispõe sobre aferição quinquenal obri-
gatória das condições psíquica e funcionais 
dos ocupantes de cargos vitalícios.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os que ocupam cargos em caráter 

vitalício estão obrigados a se submeterem a exame 
periódico de verificação de higidez mental e de condi-
ções psíquicas para o exercício da função;

Art. 2º A realização do exame de que trata o artigo 
1º dar-se-á em instituição médica oficial, será realizado 
por dois peritos médicos e ocorrerá a cada cinco (5) 
anos, a contar da data da investidura vitalícia;

Art. 3º Para os que já se encontre no exercício 
da função, o primeiro exame terá lugar dentro de ses-
senta (61) dias da data da vigência desta Lei e, daí por 
diante, a cada cinco (5) anos;

Art. 4º O laudo resultado do exame a que se 
refere esta lei será encaminhado ao chefe do Poder, 
diretor ou presidente do serviço público a que esteja 
vinculado o servidor;

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O regime federativo brasileiro, instituído pela Carta 
de 1988, estabeleceu o sistema da separação harmô-
nica e independente de poderes, seguindo a doutrina 
política clássica, além da fórmula norte-americana dos 
“freios e contrapesos”, em que há limites e controles 
da atividade estatal e de seus agentes, dentro de uma 
concepção isonômica e de equilíbrio de forças, indis-
pensável à consolidação do verdadeiro Estado Demo-
crático de Direito.

Nessa condição, todos aqueles que exercem 
função pública e são considerados, pois, agentes es-
tatais latu sensu, independentemente do órgão públi-
co a que estejam vinculados, são sujeitos a deveres 
e obrigações. Suas manifestações e comportamentos 
traduzem ação do Estado, indiscutivelmente.

Ao contrário, porém, do que sucede com os Che-
fes do Poder Executivo (em qualquer instância: federal, 

estadual ou municipal) e os integrantes do Poder Le-
gislativo (também em todas suas esferas), servidores 
públicos há que, investidos da função estatal, não se 
subordinam ao controle periódico da soberania popu-
lar e sequer se sujeitam a perda do cargo por inca-
pacidade ou indignidade senão por sentença judicial. 
É dizer, não passam pelo crivo do voto popular – e o 
povo é a fonte incontrastável de todo poder – a cada 
quatro anos.

São os servidores vitalícios, que gozam da prer-
rogativa de se verem arredados de suas funções tão-
somente em decorrência de sentença judicial transi-
tada em julgado, o que, notoriamente, demanda longo 
lapso temporal.

Até que se alcance essa decisão, nesse longo 
período permanecem os agentes públicos não-eleitos 
pela vontade popular investidos em suas funções. É 
possível imaginar, em caso de superveniente afeta-
ção psíquica (o que tem se tornado fenômeno não tão 
raro), as dimensões do prejuízo que, agindo em nome 
do Estado, podem causar à sociedade. 

Como dito, não são raros os casos de agentes 
públicos acometidos de superveniente doença psíqui-
ca, a comprometer o regular desenvolvimento de suas 
atividades. Tal situação está a recomendar a aferição 
periódica das condições de capacidade e higidez psi-
cológica do servidor.

Assim, para que a sociedade não fique sujeita a 
anomalias praticadas por agente, que nada obstante 
permanece no desempenho de suas funções, é que se 
pede o apoio dos pares para essa iniciativa, visando ao 
aperfeiçoamento da forma de controle e regulamenta-
ção funcional dos servidores públicos.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputado Manoel Junior, (PMDB/PB).

PROJETO DE LEI Nº 6.681, DE 2009 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Dispõe sobre o piso salarial profissio-
nal nacional e as diretrizes para os planos de 
carreira do agente comunitário de saúde e do 
agente de combate às endemias, e a sistemá-
tica de assistência financeira complementar 
da União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, para o cumprimento do re-
ferido piso salarial, nos termos previstos no 
§ 5º do art.198 da Constituição Federal.

Despacho: Apense-se à (ao) PL 
6111/2009

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir 
o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para 
os planos de carreira de agente comunitário de saúde 
e de agente de combate às endemias, e a estabelecer 
a sistemática de assistência financeira complementar 
da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para o cumprimento do referido piso salarial.

Art. 2º A aplicação do piso salarial profissional 
nacional exige regularidade do instrumento contra-
tual firmado entre o contratante e o contratado e a 
comprovação da habilitação do contratado, obtida em 
instituição de ensino ou de capacitação profissional, 
credenciada junto ao órgão de educação competen-
te, mediante apresentação do respectivo certificado 
de conclusão do curso requerido para o exercício das 
atividades de atenção básica à saúde e de vigilância 
em saúde. 

§ 1º O valor inicial do piso salarial profissional 
nacional, a ser observado para os profissionais com 
jornada de trabalho de 40 (quarenta horas) semanais, 
será de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais), que sofrerá 
atualização correspondente à variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no 
período transcorrido desde 1º de janeiro de 2010 até 
o início de vigência plena desta Lei.

§ 2º Nos exercícios subseqüentes ao do início 
da vigência plena desta Lei, o piso salarial profissional 
nacional será fixado por ato normativo de iniciativa do 
Poder Executivo Federal, no mês de janeiro, com base 
na variação acumulada do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) nos doze meses anteriores à 
data do reajuste.

§ 3º Cabe ao Ministério da Saúde estabelecer, 
anualmente, o valor da assistência financeira comple-
mentar da União, por habitante ao ano, a ser transfe-
rida do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de 
Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, com 
a finalidade de custear o pagamento do piso salarial 
profissional nacional de que trata esta Lei.

Art. 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, como gestores dos sistemas locais de saúde, 
são responsáveis pelo cumprimento do princípio do 
piso salarial profissional nacional, com a assistência 
financeira complementar da União, nos termos esta-
belecidos no § 3º do art. 2º.

§ 1º O piso salarial profissional nacional, em cada 
sistema local de saúde, será assegurado aos agentes 
comunitários de saúde e aos agentes de combate às 
endemias em efetivo exercício nos serviços e ações, 
no âmbito individual e coletivo, que abranjam a pro-
moção e a proteção da saúde, a vigilância em saúde, 
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e a manutenção da saúde.

§ 2º Os agentes comunitários de saúde e os agen-
tes de combate às endemias têm o direito de optar pelos 
regimes de trabalho e de remuneração atuais ou de se 
adaptarem à jornada de trabalho exigida para garantia 
do piso salarial previsto nesta Lei, a qual nunca será 
inferior a 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º A jornada de trabalho integral de 40 (quaren-
ta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto 
nesta Lei deverá incluir, pelo menos, dois terços dedi-
cados, de modo efetivo e direto, às ações e serviços 
de atenção à saúde e de vigilância em saúde junto às 
famílias e comunidades assistidas, dentro dos respec-
tivos territórios de atuação.

§ 4º A critério dos gestores dos sistemas locais 
de saúde, no caso em que a remuneração atual for 
superior ao valor do piso salarial profissional nacio-
nal, esta poderá ser mantida inalterada até tornar-
se de valor igual ou inferior ao piso fixado nesta Lei, 
quando será compulsória a aplicação do previsto no 
§ 2º do art. 2º.

Art. 4º Serão oriundos das dotações previstas 
nos §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição Federal os 
recursos necessários ao pagamento da remuneração 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate às endemias no âmbito dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, assegurando-se o cumprimento 
do piso salarial instituído por esta Lei.

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios deverão, no prazo de doze meses da publica-
ção desta Lei, dispor de novos planos de carreira do 
agente comunitário de saúde e do agente de combate 
às endemias, de modo a assegurar:

I – a remuneração condigna dos agentes em 
efetivo exercício nas atividades de atenção básica à 
saúde e de vigilância em saúde;

II – o estímulo ao trabalho junto às famílias e às 
comunidades assistidas;

III – a melhoria da eficácia da atenção básica à 
saúde e da vigilância em saúde, com reflexos positivos 
nos indicadores de qualidade de vida, saúde e nutrição, 
e com aumento da expectativa de vida da população.

§ 1º Os novos planos de carreira do agente comu-
nitário de saúde e do agente de combate às endemias 
deverão contemplar os seguintes aspectos:

I – definição de critérios para estruturação e cria-
ção de novas carreiras;

II – estabelecimento de uma política de ingresso, 
recrutamento e seleção;

III – aperfeiçoamento dos critérios de progressão 
e promoção;

IV – vinculação do desenvolvimento na carreira a 
critérios objetivos da capacitação profissional;
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V – estabelecimento de referenciais para defini-
ção de estruturas remuneratórias;

VI – composição de tabelas remuneratórias, com 
especificação quanto ao vencimento básico, gratifica-
ções de desempenho, gratificações de exercício, retri-
buição por titulação e gratificação de qualificação;

VII – delineamento de sistemas adequados de 
avaliação e gratificação por desempenho;

VIII – viabilidade orçamentária e financeira do 
custeio do plano de carreira;

IX – acatamento das diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Saúde quanto aos limites 
e restrições para o uso da assistência financeira com-
plementar da União aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, para o custeio do piso salarial pro-
fissional nacional.

§ 2º Os planos de carreira deverão ser estabele-
cidos com base nas diretrizes emanadas do Conselho 
Nacional de Saúde, observado o disposto nesta Lei e 
na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.

Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, na forma do regulamento, deverão comprovar:

I – efetivo cumprimento do disposto no § 5º do 
art. 198 da Constituição Federal e da legislação apli-
cável;

II – apresentação de plano de carreira de acordo 
com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de 
Saúde, no prazo referido no caput do art. 5º.

Parágrafo único. O não-cumprimento das condi-
ções estabelecidas nesta Lei, a partir do décimo-ter-
ceiro mês de sua publicação, acarretará impedimento 
à transferência de recursos prevista no § 3º do art. 2º, 
na forma do regulamento.

Art. 7º As infrações ao disposto nesta Lei serão 
punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 
de abril de 1950; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 
e demais normas da legislação pertinente.

Art. 8º O Poder Executivo Federal, para fins de 
observância do estabelecido no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará a 
despesa decorrente desta Lei, e a incluirá no projeto 
de lei orçamentária cuja apresentação se der após a 
publicação desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. O art. 1º só produzirá efeitos a 
partir de 1º de janeiro do exercício subseqüente àquele 
em for implementado o disposto no art. 8º.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
391, de 2009, tem como objetivo alterar o § 5º do art. 

198 da Constituição Federal, de modo a criar condi-
ções adequadas para as atividades de Atenção Bá-
sica à Saúde e de Vigilância em Saúde, em especial 
aquelas a cargo dos agentes comunitários de saúde 
e dos agentes de combate às endemias.

A PEC nº 391, de 2009, foi aprovada pela Câma-
ra dos Deputados e pelo Senado Federal e deverá ser 
promulgada no início da próxima Sessão Legislativa 
Ordinária, em fevereiro de 2010.

Enquanto se dá essa última etapa de sua tra-
mitação, proponho iniciar o debate sobre os pontos 
centrais desta alteração constitucional: o piso salarial 
profissional nacional, as diretrizes para os planos de 
carreira e o estabelecimento da sistemática de assis-
tência financeira complementar da União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumpri-
mento do referido piso salarial.

Com o objetivo de estimular e subsidiar tal deba-
te, apresento o projeto da lei federal prevista na nova 
redação dada pela PEC nº 391, de 2009, ao § 5º do 
art. 198 da Constituição, nos termos aprovados pelas 
duas Casas do Congresso Nacional:

“Art. 198.  ..............................................
 ..............................................................
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime 

jurídico, o piso salarial profissional nacional, 
as diretrizes para os planos de carreira e a 
regulamentação das atividades de agente co-
munitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos 
da lei, prestar assistência financeira comple-
mentar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, para o cumprimento do referido 
piso salarial.

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

Inicialmente, convém esclarecer que diversos 
pontos do § 5º são mantidos inalterados na PEC nº 
391, de 2009. Tais questões já foram, inclusive, obje-
to de normatização pela Lei nº 11.350, de 2006, que 
regulamentou as atividades do agente comunitário de 
saúde e do agente de combate às endemias e tratou 
do regime jurídico desses profissionais. A mesma lei 
também disciplinou a questão do aproveitamento do 
pessoal que desenvolvia atividades de agente comu-
nitário de saúde e de agente de combate às endemias 
nos termos estabelecidos pela Emenda Constitucional 
nº 51, de 2006. 

Os novos pontos agora tratados no § 5º do art. 
198 – piso salarial, diretrizes para os planos de carreira 
e sistemática de assistência financeira complementar 
da União – são os assuntos ainda pendentes de re-
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gulamentação e constituem o propósito do presente 
projeto de lei.

Antes de abordar cada um dos pontos pendentes 
acima mencionados, gostaria de fazer uma correlação 
entre este projeto de lei e aquele que deu origem à Lei 
nº 11.738, de 2008, e regulamentou o piso salarial pro-
fissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica.

A referida Lei teve origem no Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 59, de 2004, de autoria do Senador 
Cristovam Buarque. É importante informar que o PLS 
59/2004 foi apresentado em 24 de março de 2004, 
ou seja, 33 meses antes da promulgação da Emenda 
Constitucional (EC) nº 53, de 2006, que acrescentou 
ao art. 206 o inciso VIII com a seguinte redação: 

“Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios:

 ..............................................................
VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar pú-
blica, nos termos de lei federal.”

Apresentados esses antecedentes, desejo voltar 
à análise dos pontos centrais desta minha contribuição 
à operacionalização das inovações introduzidas na 
Constituição Federal pela PEC nº 391, de 2009. 

Quanto à primeira questão – o piso salarial pro-
fissional nacional – proponho fixar dois parâmetros: de 
um lado, o valor inicial de R$ 1.020,00, que correspon-
de a cerca de dois salários-mínimos previstos para o 
exercício de 2010, e de outro lado, uma sistemática 
de atualização deste valor com base na variação acu-
mulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC).

O início da vigência do piso salarial profissional 
nacional é subordinado a um quadro de incertezas 
derivadas da natureza do processo legislativo e dos 
trâmites necessários ao acatamento das disposições 
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. As-
sim, proponho que o valor inicial de R$ 1.020,00 sofra 
atualização correspondente à variação acumulada do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no 
período transcorrido desde 1º de janeiro de 2010 até 
o início de plena vigência desta Lei. 

Mediante a previsão desta correção inicial do 
valor agora proposto para o piso salarial profissional 
nacional, estaremos evitando que os Agentes Comu-
nitários de Saúde e os Agentes de Combate às En-
demias comecem a perceber uma remuneração que 
já tenha sofrido a erosão derivada do processo infla-
cionário verificado no período que venha a anteceder 
a plena vigência desta Lei.

Uma vez implantado o piso salarial profissional 
nacional, haverá uma sistemática de natureza perma-
nente para a recuperação de seu valor de compra, que 
será atualizado anualmente, no mês de janeiro, pela 
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) nos meses anteriores à data do 
reajuste.

Em 2009, o Ministério da Saúde, por intermédio 
da Secretaria de Atenção à Saúde, publicou a Porta-
ria nº 2.008, de 1º de setembro de 2009, para fixar o 
valor do incentivo de custeio referente à implantação 
de Agentes Comunitários de Saúde. O art. 1º assim 
estabelece:

Art. 1º Fixar em R$ 651,00 (seiscentos e cinqüenta 
e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
a cada mês, o valor do Incentivo Financeiro referente 
aos Agentes Comunitários de Saúde das estratégias 
Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

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

Coloca-se em discussão, portanto, um 
ponto crucial: como evoluir de R$ 651,00 (va-
lor atual do incentivo de custeio do agente co-
munitário de saúde que percebe, em termos 
líquidos, algo em torno do salário mínimo) para 
mais de R$ 1.020,00 (valor previsto para o piso 
salarial profissional nacional, o qual deve ser 
acrescido do custo dos encargos sociais e do 
13º salário). Tenho a expectativa de que este 
projeto de lei venha estimular e subsidiar esse 
importante debate e que venhamos obter um 
adequado equacionamento do apoio financeiro 
complementar da União para o cumprimento 
do piso salarial mínimo.

Por último, estão os temas relativos às 
diretrizes para os planos de carreira e à ne-
cessidade de um referencial coercitivo para 
estimular a correta atenção ao novo marco 
institucional previsto para as atividades do 
agente comunitário de saúde e do agente de 
combate às endemias.

O art. 5º procura oferecer um marco inicial para 
essa questão. De um lado, o estabelecimento das di-
retrizes deve ser uma responsabilidade dos órgãos 
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), mas, por 
outro lado, a lei federal prevista no § 5º do art. 198 da 
Constituição Federal deve estabelecer um conjunto 
mínimo de parâmetros para este exercício. 

Trata-se de tema para o qual é necessário cha-
mar a atenção e espero que a presente proposição le-
gislativa possa fazer avançar uma reflexão e subsidiar 
os debates, pois devemos buscar um equilíbrio entre a 
fixação de parâmetros básicos na lei federal e a neces-
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sária flexibilidade para o estabelecimento de diretrizes 
pelos diversos órgãos gestores do SUS.

Por fim, o art. 6º coloca alguns parâmetros para 
forçar a pronta atenção por parte dos municípios à 
aplicação de um piso salarial uniforme no País e ao 
estabelecimento de um plano de carreira. 

Em síntese, como não proponho medidas drásti-
cas, espero o acolhimento das alterações aqui propostas 
pelos gestores locais do SUS, pois o presente projeto 
de lei não traz necessidade de mudanças estruturais na 
organização do financiamento da atenção básica em 
saúde e da vigilância em saúde, já que a atual estrutura 
de financiamento do Ministério da Saúde contempla a 
transferência de recursos aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, fundo a fundo. Neste sentido, as Porta-
rias nº 2.007 e nº 2.008, de 1º de setembro de 2009, 
contemplam, inclusive, um incentivo para o custeio do 
Programa Agentes Comunitários de Saúde. 

Também em relação aos Agentes de Combate 
às Endemias, há uma sistemática de financiamento 
das ações de Epidemiologia e Controle de Doenças 
que se encontra estabelecida desde 1999, mediante 
a Portaria nº 1.399, de 15 de dezembro de 1999, que 
regulamenta as competências da União, Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal, na área de epidemiologia e 
controle de doenças, define a sistemática de financia-
mento e dá outras providências. 

Em 2007, o Ministério da Saúde, mediante a 
Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, regula-
mentou o financiamento e a transferência dos recur-
sos federais para as ações e os serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle. Foram estabelecidos cinco 
blocos de financiamento: Atenção Básica; Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi-
talar; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; 
e Gestão do SUS.

Dois blocos de financiamento (Atenção Básica e 
Vigilância em Saúde) serão fortalecidos como resul-
tado da promulgação da PEC nº 391, de 2009, e da 
aprovação deste projeto de lei que agora submeto à 
consideração de meus Pares. Sem mudanças radicais, 
o que aqui se propõe consiste na elevação do aporte 
de recursos pelo Ministério da Saúde aos dois men-
cionados blocos de financiamento, base da atuação do 
SUS, pois constituem as portas de entrada do cidadão 
e da comunidade às ações e serviços de saúde e de 
vigilância em saúde.

Há de se compreender que enquanto não for 
estruturada com qualidade uma atenção básica em 
saúde e um eficiente serviço de vigilância em saú-
de, os recursos destinados às ações de média e alta 
complexidade nunca serão suficientes para atender à 

demanda, já que a prevenção das doenças que mais 
matam no Brasil depende de uma ação eficaz dos ser-
viços de atenção básica e de vigilância em saúde. Tal 
proposta de investimento tem um duplo benefício: além 
de atuar evitando o surgimento e o desenvolvimento 
de doenças, atua também na promoção da saúde vi-
sando o ganho em qualidade de vida. 

Cabe ressaltar, também, que atuar evitando o apa-
recimento de doenças acarreta em menor gasto com 
tratamentos de maior densidade tecnológica, diminuindo 
a demanda por serviços de média e alta complexidade, 
o que torna o sistema de saúde mais eficiente e menos 
oneroso aos cofres públicos. Como exemplo ilustrativo, 
pode ser mencionado que é bem mais barato evitar o 
surgimento e o desenvolvimento de diabetes ou hiper-
tensão do que tratar seus efeitos desastrosos, além de 
ser muito mais benéfico para as pessoas, que ganham 
em qualidade de vida e evitam dor e sofrimento. 

Para isso, um dos aspectos primordiais dessa 
qualificação da atenção básica à saúde e da vigilân-
cia em saúde passa pela remuneração adequada de 
seus trabalhadores, a perspectiva de carreira, a es-
tabilidade funcional e a valorização pela qualificação 
profissional. Estudos apontam que o investimento em 
programas como Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias tem tido importân-
cia na redução da mortalidade infantil em nosso País, 
além de diminuir a morbidade e propiciar a melhoria 
das condições de vida de nossa população, em espe-
cial da população rural.

Com a apresentação desta justificação, desejo 
pedir o apoio de meus Pares para a imediata promul-
gação da PEC nº 391, de 2009, e para o debate que 
espero resultar no aperfeiçoamento e na aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2009. – 
Deputado Raimundo Gomes de Matos.

PROJETO DE LEI Nº 6.717, DE 2009 
(Do Senado Federal) 

PLS N° 210/2002 
OFÍCIO N° 3224/2009 – SF 

Altera a Lei nº 9.313, de 13 de novem-
bro de 1996, que “dispõe sobre a distribui-
ção gratuita de medicamentos aos portado-
res do HIV e doentes de AIDS”, para incluir 
o benefício do fornecimento de leite em pó 
para os filhos de mães portadoras do HIV 
ou doentes de AIDS.

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 



Fevereiro de    2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 01109 

Cidadania (Art. 54 RICD) Apensem-se a este 
o PL 3445/2008 E APENSADOS. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art. 1º-A. As crianças nascidas de mães 
portadoras do HIV e de mães doentes de aids 
receberão, gratuitamente, do Sistema Único 
de Saúde, leite em pó, durante os primeiros 2 
(dois) anos de vida.

Parágrafo único. O Poder Executivo, por 
meio do Ministério da Saúde, padronizará os 
produtos a serem utilizados e as quantidades 
a serem fornecidas em cada caso, com vistas 
a orientar sua aquisição pelos gestores do Sis-
tema Único de Saúde.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano de sua publicação oficial.

Senado Federal, 22 de dezembro de 2009. – Se-
nadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente 
do Senado Federal, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 6.721, DE 2010 
(Do Ministério Público da União) 

MENSAGEM PGR/GAB/Nº 1

Transforma cargos de Promotor de 
Justiça Adjunto em cargos de Procurador 
de Justiça e de Promotor de Justiça, no 
âmbito do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Ficam transformados 54 (cinquenta e qua-

tro) cargos de Promotor de Justiça Adjunto em 1 (um) 
cargo de Procurador de Justiça e 50 (cinquenta) car-
gos de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, sem aumento 
de despesas.

Art. 2ºEsta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,    de    de 2010; 189º da Independência 
e 122º da República.

Justificação

Nos termos do artigo 127, caput, da atual Cons-
tituição Federal, o Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais in-
disponíveis.

Ao Ministério Público é assegurada autonomia fun-
cional e administrativa, podendo, observado o disposto no 
art. 169 da CF/1988, propor ao Poder Legislativo a criação 
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares.

O presente anteprojeto de lei tem por objetivo 
adequar a estrutura do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, integrante do Ministério Público 
da União, aos termos da Lei nº 11.697, de 13-6-2008, 
que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito 
Federal e dos Territórios, e ao Projeto de Lei nº 4.367, 
de 23-12-2008, que amplia para 40 (quarenta) o nú-
mero de Desembargadores do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios.

A nova Lei de Organização Judiciária do Distri-
to Federal criou 73 (setenta e três) novas varas e 77 
(setenta e sete) cargos de Juiz de Direito no âmbito 
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exigin-
do do MPDFT a instalação de novas Promotorias de 
Justiça para garantir que a Instituição desenvolva a 
contento suas funções institucionais e contribua para 
a celeridade da prestação jurisdicional.

Da mesma forma, propõe-se a equiparação do 
número de cargos de Procurador de Justiça do MPDFT 
ao de Desembargadores do TJDFT, em face do que 
dispõe o Projeto de Lei nº 4.367/2008.

Ressalta-se que não haverá aumento das des-
pesas a serem suportadas pela dotação orçamentária 
do MPDFT, uma vez que a alteração proposta mantém 
as despesas em seus patamares atuais.

Nesse contexto, considerando que as medidas 
aqui pleiteadas são de interesse público, portanto in-
dispensáveis ao pleno desenvolvimento das funções 
atribuídas ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, mostra-se de extrema relevância a aprova-
ção destas proposições pelas Egrégias Casas Legis-
lativas Federais.

PROJETO DE LEI Nº 6.722, DE 2010 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 43/2010 
AVISO Nº 48/2010 – C. CIVIL

Institui o Programa Nacional de Fo-
mento e Incentivo à Cultura – Procultura, 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
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54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Do Procultura

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura, com a fi-
nalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar 
projetos culturais que concretizem os princípios da 
Constituição, em especial os dos arts. 215 e 216.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, con-
sidera-se:

I – projeto cultural: forma de apresentação das 
políticas, programas, planos anuais e ações culturais 
que pleiteiem recursos do Procultura; 

II – proponente: pessoa física ou jurídica, com ou 
sem fins lucrativos, que apresente projeto cultural;

III – avaliação de projetos culturais: procedimento 
por meio do qual os projetos culturais serão selecionados 
para a aplicação dos recursos dos mecanismos previstos 
no art. 2º , incisos I e II, respeitadas a igualdade entre 
os proponentes, a liberdade de expressão e de criação, 
as diferenças regionais e a diversidade cultural;

IV – projeto cultural com potencial de retorno co-
mercial: projeto cultural com expectativa de lucro, cuja 
aplicação de recursos dar-se-á preferencialmente na 
modalidade investimento;

V – equipamentos culturais: bens imóveis com 
destinação cultural permanente, tais como museus, 
bibliotecas, centros culturais, teatros, territórios arque-
ológicos e de paisagem cultural;

VI – doação incentivada: transferência, sem fi-
nalidade promocional, de recursos financeiros para 
projeto cultural previamente aprovado pelo Ministério 
da Cultura; 

VII – co-patrocínio incentivado: transferência, 
com finalidade promocional, de recursos financeiros 
a projetos culturais previamente aprovados pelo Mi-
nistério da Cultura;

VIII – doador incentivado: pessoa física ou jurí-
dica tributada com base no lucro real que aporta, sem 
finalidade promocional, recursos financeiros em proje-
tos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura ou 
que é por ele autorizada a transferir bens móveis de 
reconhecido valor cultural ou bens imóveis para o pa-
trimônio de pessoa jurídica sem fins lucrativos; e

IX – co-patrocinador incentivado: pessoa física 
ou pessoa jurídica tributada com base no lucro real 
que aporta, com finalidade promocional, recursos fi-
nanceiros em projetos culturais aprovados pelo Minis-
tério da Cultura.

Art. 2º O Procultura será implementado por meio 
dos seguintes mecanismos, entre outros:

I – Fundo Nacional da Cultura – FNC;
II – Incentivo Fiscal a Projetos Culturais;
III – Fundo de Investimento Cultural e Artístico 

– Ficart; e 
IV – Vale-Cultura, criado por lei específica.
Parágrafo único. Os mecanismos previstos neste 

artigo deverão observar os limites de disponibilidade 
orçamentária e de teto de renúncia de receitas cons-
tantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 3º O Procultura promoverá o desenvolvimento 
cultural e artístico, o exercício dos direitos culturais e o forta-
lecimento da economia da cultura, tendo como objetivos:

I – valorizar a expressão cultural dos diferentes 
indivíduos, grupos e comunidades das diversas regi-
ões do País e apoiar sua difusão;

II – apoiar as diferentes iniciativas que fomentem 
a transversalidade da cultura, em áreas como educa-
ção, meio ambiente, saúde, promoção da cidadania e 
dos direitos humanos, ciência, economia solidária e 
outras dimensões da sociedade; 

III – estimular o desenvolvimento cultural em todo 
território nacional, buscando a superação de desequi-
líbrios regionais e locais;

IV – apoiar as diferentes linguagens artísticas, 
garantindo suas condições de realização, circulação, 
formação e fruição nacional e internacional;

V – apoiar as diferentes etapas da carreira dos artis-
tas, adotando ações específicas para sua valorização;

VI – apoiar a preservação e o uso sustentável do 
patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro em 
suas dimensões material e imaterial; 

VII – ampliar o acesso da população brasileira à 
fruição e à produção de bens, serviços e conteúdos 
culturais, valorizando iniciativas voltadas para as dife-
rentes faixas etárias; 

VIII – desenvolver a economia da cultura, a ge-
ração de emprego, a ocupação e a renda, fomentar as 
cadeias produtivas artísticas e culturais, estimulando a 
formação de relações trabalhistas estáveis; 

IX – apoiar as atividades culturais que busquem 
erradicar todas as formas de discriminação e precon-
ceito;

X – apoiar os conhecimentos e expressões tra-
dicionais, de grupos locais e de diferentes formações 
étnicas e populacionais; 
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XI – valorizar a relevância das atividades culturais 
de caráter criativo, inovador ou experimental; 

XII – apoiar a formação, capacitação e aperfeiço-
amento de agentes culturais públicos e privados; 

XIII – valorizar a língua portuguesa e as diversas 
línguas e culturas que formam a sociedade brasileira; 

XIV – promover a difusão e a valorização das ex-
pressões culturais brasileiras no exterior, assim como 
o intercâmbio cultural com outros países;

XV – apoiar a dimensão cultural dos processos mul-
tilaterais internacionais baseados na diversidade cultural; 

XVI – valorizar o saber de artistas, mestres de 
culturas tradicionais, técnicos, pesquisadores, pensa-
dores e estudiosos da arte e da cultura; e

XVII – fortalecer as instituições culturais brasileiras.
§ 1º Para o alcance dos seus objetivos, o Procul-

tura apoiará, por meio de seus mecanismos e desde 
que presentes a dimensão cultural e o predominante 
interesse público, as seguintes ações:

I – produção e difusão de obras de caráter artístico 
e cultural, incluindo a remuneração de direitos autorais;

II – realização de projetos, tais como exposições, 
festivais, feiras e espetáculos, no País e no exterior, 
incluindo a cobertura de despesas com transporte e 
seguro de objetos de valor cultural; 

III – concessão de prêmios mediante seleções 
públicas; 

IV – instalação e manutenção de cursos para for-
mar, especializar e profissionalizar agentes culturais 
públicos e privados; 

V – realização de levantamentos, estudos, pes-
quisas e curadorias nas diversas áreas da cultura;

VI – concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, 
de criação, de trabalho e de residências artísticas no 
Brasil ou no exterior, a autores, artistas, estudiosos e 
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no País 
ou vinculados à cultura brasileira; 

VII – aquisição de bens culturais para distribuição 
pública, inclusive de ingressos para eventos artísticos;

VIII – aquisição, preservação, organização, digi-
talização e outras formas de difusão de acervos, ar-
quivos e coleções;

IX – construção, formação, organização, manu-
tenção e ampliação de museus, bibliotecas, centros 
culturais, cinematecas, teatros, territórios arqueológicos 
e de paisagem cultural, além de outros equipamentos 
culturais e obras artísticas em espaço público;

X – elaboração de planos anuais e plurianuais 
de instituições e grupos culturais, regulados pelos arts. 
31 e 32, § 2º;

XI – digitalização de acervos, arquivos e coleções, 
bem como a produção de conteúdos digitais, jogos ele-
trônicos, vídeo-arte, e o fomento à cultura digital;

XII – aquisição de imóveis tombados com a estri-
ta finalidade de instalação de equipamentos culturais 
de acesso público;

XIII – conservação e restauração de imóveis, 
monumentos, logradouros, sítios, espaços e demais 
objetos, inclusive naturais, tombados pela União ou 
localizados em áreas sob proteção federal;

XIV – restauração de obras de arte, documentos ar-
tísticos e bens móveis de reconhecidos valores culturais;

XV – realização de intercâmbio cultural, nacional 
ou internacional;

XVI – aquisição de obras de arte por coleções 
privadas de interesse público; e

XVII – apoio a projetos culturais não previstos nos 
incisos I a XVI e considerados relevantes pelo Minis-
tério da Cultura, consultada a Comissão Nacional de 
Incentivo e Fomento à Cultura – CNIC.

§ 2º O apoio de que trata esta Lei somente será 
concedido a projetos culturais cuja exibição, utilização 
e circulação dos bens culturais deles resultantes se-
jam oferecidos ao público em geral, gratuitamente ou 
mediante cobrança de ingresso.

§ 3º É vedada a concessão de incentivo a obras, 
produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados 
ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos 
privados que estabeleçam limitações de acesso.

Seção II 
Da Participação da Sociedade na  

Gestão do Procultura

Art. 4º O Procultura observará as diretrizes es-
tabelecidas pela CNIC, órgão colegiado do Ministério 
da Cultura, com composição paritária entre governo 
e sociedade civil, presidida e nomeada pelo Ministro 
de Estado da Cultura.

Art. 5º Integrarão a representação da socieda-
de civil na CNIC os seguintes setores, na forma do 
regulamento:

I – artistas, acadêmicos e especialistas com am-
pla legitimidade e idoneidade;

II – empresariado brasileiro; e
III – entidades associativas dos setores culturais 

e artísticos de âmbito nacional.
§ 1º A escolha dos membros de que tratam os 

incisos do caput será feita de forma transparente e de-
verá contemplar as diferentes regiões do País, setores 
da cultura e da sociedade e elos das cadeias produti-
vas da cultura, na forma do regulamento.

§ 2º Poderão integrar a CNIC representantes do 
Poder Público estadual, do Distrito Federal e munici-
pal, e entidades de representação da sociedade civil, 
observado o critério de rodízio entre os Estados, o 
Distrito Federal e as entidades civis.
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§ 3º Poderão atuar como representantes da so-
ciedade civil na CNIC entidades, associações sem fins 
lucrativos, especialistas, técnicos, produtores, artistas, 
consumidores, agentes econômicos e sociais.

§ 4º Os membros da CNIC deverão ter com-
provada idoneidade, reputação ilibada e reconhecida 
competência na área cultural.

§ 5º A designação dos membros da CNIC será 
feita pelo Ministro de Estado da Cultura para um pe-
ríodo de no máximo dois anos, permitida uma única 
recondução subsequente. 

§ 6º As reuniões da CNIC serão públicas e to-
das as suas decisões serão disponibilizadas em sítio 
na internet.

§ 7º O Ministro de Estado da Cultura presidirá a 
CNIC e terá direito a voto, inclusive o de qualidade. 

§ 8º Ficam criadas as CNICs Setoriais, órgãos 
com representação paritária do governo e da socie-
dade civil que subsidiarão a decisão do Ministério da 
Cultura sobre projetos culturais, cuja composição e 
funcionamento serão definidos em regulamento.

§ 9º Ato do Poder Executivo disporá sobre a com-
posição da representação governamental na CNIC.

Art. 6º Compete à CNIC:
I – estabelecer as diretrizes da política de utilização 

dos recursos do Procultura, aprovando o plano de ação 
anual, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 
de Cultura e do Conselho Nacional de Política Cultural;

II – propor programas setoriais de arte e cultura 
para o FNC;

III – deliberar sobre questões relevantes para o 
fomento e incentivo à cultura, quando demandada por 
seu Presidente;

IV – aprovar a proposta de programação orça-
mentária dos recursos do Procultura e avaliar sua 
execução; 

V – estabelecer, quando couber, prioridades e 
procedimentos para uso dos mecanismos previstos 
no art. 2º , incisos I e II;

VI – fornecer subsídios para avaliação do Procul-
tura e propor medidas para seu aperfeiçoamento; e

VII – exercer outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo seu presidente.

Seção III 
Dos Procedimentos e Critérios para  

Avaliação de Projetos Culturais

Art. 7º Para receber apoio dos mecanismos previstos 
no art. 2º , incisos I e II, os projetos culturais serão anali-
sados conforme diretrizes fixadas pela CNIC e aprovados 
pelo Ministério da Cultura, conforme regulamento. 

§ 1º Para análise inaugural e acompanhamento 
dos projetos previstos no caput, poderão ser contra-

tados especialistas ou instituições especializadas, 
permitida, acrescida à remuneração, a indenização 
de despesas com o deslocamento, quando houver, e 
ajuda de custos.

§ 2º Os pareceres previstos no § 1º devem ser 
claros e fundamentados e submetidos à apreciação do 
órgão responsável do Ministério da Cultura.

§ 3º O especialista designado para avaliação de-
verá possuir notório saber na área do projeto.

§ 4º É vedada aos especialistas designados para 
avaliação de projetos participação profissional, a qual-
quer título, na sua implementação ou execução.

Art. 8º A análise, seleção e classificação dos pro-
jetos culturais serão feitas com utilização dos seguintes 
critérios objetivos e procedimentos: 

I – de habilitação, de caráter eliminatório, quando 
será avaliado o enquadramento do projeto aos objeti-
vos do Procultura;

II – de avaliação das três dimensões culturais do 
projeto – simbólica, econômica e social -, de caráter clas-
sificatório, mediante utilização dos seguintes critérios: 

a) para a dimensão simbólica: 
1. inovação e experimentação estética; 
2. circulação, distribuição e difusão dos 

bens culturais;
3. contribuição para preservação, me-

mória e tradição; 
4. expressão da diversidade cultural bra-

sileira; 
5. contribuição à pesquisa e reflexão; e
6. promoção da excelência e da quali-

dade;
b) para a dimensão econômica: 
1. geração e qualificação de emprego 

e renda; 
2. desenvolvimento das cadeias produ-

tivas culturais; 
3. fortalecimento das empresas culturais 

brasileiras;
4. internacionalização, exportação e di-

fusão da cultura brasileira no exterior; 
5. fortalecimento do intercâmbio e da co-

operação internacional com outros países;
6. profissionalização, formação e capacita-

ção de agentes culturais públicos e privados; e
7. sustentabilidade e continuidade dos 

projetos culturais;
c) para a dimensão social: 
1. ampliação do acesso da população aos 

bens, conteúdos e serviços culturais; 
2. contribuição para redução das desi-

gualdades territoriais, regionais e locais;
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3. impacto na educação e em processos 
de requalificação urbana, territorial e das re-
lações sociais;

4. incentivo à formação e manutenção 
de redes, coletivos, companhias e grupos so-
cioculturais; 

5. redução das formas de discriminação 
e preconceito; e

6. fortalecimento das iniciativas culturais 
das comunidades;

III – de enquadramento, mediante utilização dos 
seguintes critérios de avaliação: 

a) adequação orçamentária;
b) viabilidade de execução; e
c) capacidade técnica e operacional do 

proponente.

Parágrafo único. Os projetos culturais menciona-
dos no caput não poderão ser objeto de apreciação 
subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. 

Art. 9º A mensuração e o peso dos critérios esta-
belecidos no art. 8º para avaliação dos projetos culturais 
serão definidos e divulgados pelo Ministro de Estado 
da Cultura, após manifestação da CNIC, ouvidas as 
CNICs Setoriais.

§ 1º O recebimento dos projetos culturais dar-se-á 
preferencialmente mediante editais de seleção pública, 
que serão publicados até quarenta e cinco dias antes 
do início do processo seletivo, salvo se houver funda-
mento relevante e a redução do prazo não acarretar 
prejuízo à participação dos eventuais interessados. 

§ 2º O proponente indicará o mecanismo e a 
modalidade mais adequados para financiamento de 
seu projeto entre aqueles previstos no art. 2º , incisos 
I e II, e art. 16, sem prejuízo de posterior reenquadra-
mento pelo Ministério da Cultura, observada a classi-
ficação obtida no procedimento de avaliação previsto 
nesta Seção.

§ 3º Os projetos culturais com potencial de retorno 
comercial serão preferencialmente direcionados para 
a modalidade de execução de investimento do FNC, 
prevista no art. 20, e do Ficart.

§ 4º O emprego de recursos de capital nos proje-
tos culturais observará as seguintes condições:

I – os bens de capital adquiridos devem ser vin-
culados ao projeto cultural e serem necessários ao 
êxito do seu objeto;

II – deverá ser demonstrada pelo proponente a 
economicidade da opção de aquisição de bens de ca-
pital, em detrimento da opção pela locação; e

III – deverá ser assegurada a continuidade da des-
tinação cultural do bem adquirido, prevendo-se, ainda, 
cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade.

§ 5º Os proponentes que desenvolvam atividades 
permanentes, assim consideradas pela CNIC, deve-
rão apresentar plano anual de atividades, nos termos 
definidos em regulamento, para fins de utilização dos 
mecanismos previstos no art. 2º , incisos I e II.

§ 6º O plano anual previsto no § 5º poderá conter des-
pesas administrativas, observado o limite de dez por cento 
de seu valor total e os limites fixados no § 3º do art. 19.

Art. 10. A avaliação dos projetos culturais será con-
cluída no prazo de trinta dias, prorrogáveis por igual perí-
odo, contados a partir da data da apresentação de todos 
os documentos necessários pelo proponente e do cum-
primento das diligências que lhe forem solicitadas.

§ 1º Caso seja positiva a análise inaugural de 
projeto cultural de que trata o art. 7º, § 1º, será enca-
minhado à CNIC Setorial, que proporá sua aprovação 
ou reprovação pelo Ministério da Cultura.

§ 2º Da decisão que avalia o projeto cultural, ca-
berá recurso ao órgão prolator, no prazo de dez dias a 
contar de sua publicação no Diário Oficial da União.

§ 3º Interposto o recurso de que trata o § 2º, o 
órgão que proferiu a decisão poderá reconsiderá-la, 
ou, ouvida a CNIC Setorial, encaminhar o recurso à 
apreciação do Ministro de Estado da Cultura. 

§ 4º O Ministério da Cultura poderá aprovar o 
projeto cultural com previsão de condição a ser cum-
prida pelo proponente, considerando-se sem efeito a 
aprovação em caso de descumprimento da condição 
no prazo estabelecido. 

CAPÍTULO II 
Do Fundo Nacional da Cultura

Seção I 
Da Finalidade, Constituição e Gestão

Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura – FNC, 
criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 e rati-
ficado pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
vinculado ao Ministério da Cultura, fica mantido como 
fundo de natureza contábil e financeira, com prazo 
indeterminado de duração, de acordo com as regras 
definidas nesta Lei.

Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de 
fomento, incentivo e financiamento à cultura.

§ 1º Oitenta por cento dos recursos do FNC se-
rão destinados aos proponentes culturais da socieda-
de civil não vinculados a co-patrocinador incentivado 
ou a poder público nos entes federados, deduzidos os 
repasses previstos no art. 21.

§ 2º É vedada a utilização de recursos do FNC 
com despesas de manutenção administrativa do Go-
verno Federal, estadual e municipal, bem como de 
suas entidades vinculadas.
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Art. 13. O FNC será administrado pelo Ministério 
da Cultura, na forma estabelecida no regulamento, e 
apoiará projetos culturais por meio das modalidades 
descritas no art. 16. 

Art. 14. Ficam criadas no FNC as seguintes cate-
gorias de programações específicas, denominadas:

I – Fundo Setorial das Artes Visuais;
II – Fundo Setorial das Artes Cênicas;
III – Fundo Setorial da Música;
IV – Fundo Setorial do Acesso e Diversidade;
V – Fundo Setorial do Patrimônio e Memória;
VI – Fundo Setorial do Livro, Leitura, Literatura 

e Humanidades, criado por lei específica;
VII – Fundo Setorial de Ações Transversais e 

Equalização;
VIII – Fundo Setorial do Audiovisual, criado pela 

Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006; e
IX – Fundo Setorial de Incentivo à Inovação do Au-

diovisual destinado exclusivamente ao fomento, na mo-
dalidade de aplicação não reembolsável, de projetos:

a) audiovisuais culturais de curta e mé-
dia metragem;

b) de renovação de linguagem das obras 
audiovisuais;

c) para formação de mão-de-obra;
d) para realização de festivais no Brasil 

ou exterior;
e) de mostras e preservação ou difusão 

de acervo de obras audiovisuais; e
f) que envolvam pesquisa, crítica e refle-

xão sobre audiovisual.

Seção II 
Dos Recursos e suas Aplicações

Art. 15. São receitas do FNC:
I – dotações consignadas na lei orçamentária 

anual e seus créditos adicionais;
II – doações e legados nos termos da legislação 

vigente; 
III – subvenções e auxílios de entidades de qual-

quer natureza, inclusive de organismos internacio-
nais; 

IV – saldos não utilizados na execução dos pro-
jetos culturais financiados com recursos dos mecanis-
mos previstos no art. 2º , incisos I e II;

V – devolução de recursos determinados pelo 
não cumprimento ou desaprovação de contas de pro-
jetos culturais custeados pelos mecanismos previstos 
no art. 2º , incisos I e II;

VI – um por cento da arrecadação dos Fundos de 
Investimentos Regionais a que se refere a Lei nº 8.167, 
de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a 
respectiva origem geográfica regional; 

VII – três por cento da arrecadação bruta dos con-
cursos de prognósticos e loterias federais e similares 
cuja realização estiver sujeita a autorização federal, 
deduzindo-se este valor dos montantes destinados 
aos prêmios; 

VIII – reembolso das operações de empréstimo 
realizadas por meio do FNC, a título de financiamento 
reembolsável, observados critérios de remuneração 
que, no mínimo, lhes preserve o valor real; 

IX – retorno dos resultados econômicos prove-
nientes dos investimentos em empresas e projetos 
culturais feitos com recursos do FNC;

X – resultado das aplicações em títulos públi-
cos federais, obedecida a legislação vigente sobre a 
matéria;

XI – conversão da dívida externa com entidades 
e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doações, 
no limite a ser fixado pelo Ministério da Fazenda, ob-
servadas as normas e procedimentos do Banco Cen-
tral do Brasil; 

XII – recursos provenientes da arrecadação da 
Loteria Federal da Cultura, criada por lei específica; 

XIII – saldos de exercícios anteriores;
XIV – produto do rendimento de suas aplicações 

em programas e projetos culturais, bem como nos fun-
dos de investimentos referidos no art. 45; 

XV – empréstimos de instituições financeiras ou 
outras entidades; e 

XVI – outras receitas que lhe vierem a ser des-
tinadas.

§ 1º Os recursos previstos no inciso XII serão 
destinados, em sua integralidade, aos Fundos previs-
tos no art. 14, incisos I, II e III. 

§ 2º As receitas previstas neste artigo não con-
templarão o Fundo Setorial de Audiovisual, que se 
regerá pela Lei nº 11.437, de 2006.

Art. 16. Os recursos do FNC serão aplicados nas 
seguintes modalidades:

I – não-reembolsáveis, na forma do regulamen-
to, para:

a) apoio a projetos culturais; e
b) equalização de encargos financeiros e consti-

tuição de fundos de aval nas operações de crédito;
II – reembolsáveis, destinados ao estímulo da 

atividade produtiva das empresas de natureza cultu-
ral e pessoas físicas, mediante a concessão de em-
préstimos; e

III – investimento, por meio de associação a em-
presas e projetos culturais e da aquisição de quotas 
de fundos privados, com participação econômica nos 
resultados.
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§ 1º As transferências de que trata o inciso I do 
caput dar-se-ão preponderantemente por meio de edi-
tais de seleção pública de projetos culturais.

§ 2º Nos casos previstos nos incisos II e III do 
caput, o Ministério da Cultura definirá com os agentes 
financeiros credenciados a taxa de administração, os 
prazos de carência, os juros limites, as garantias exi-
gidas e as formas de pagamento.

§ 3º Os riscos das operações previstas no pará-
grafo anterior serão assumidos, solidariamente pelo 
FNC e pelos agentes financeiros credenciados, na 
forma que dispuser o regulamento.

§ 4º A taxa de administração a que se refere o § 
2º não poderá ser superior a três por cento dos recur-
sos disponibilizados para o financiamento. 

§ 5º Para o financiamento de que trata o inciso II, 
serão fixadas taxas de remuneração que, no mínimo, 
preservem o valor originalmente concedido.

Art. 17. Os custos referentes à gestão do FNC 
com planejamento, estudos, acompanhamento, avalia-
ção e divulgação de resultados, incluídas a aquisição 
ou a locação de equipamentos e bens necessários ao 
cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapas-
sar cinco por cento de suas receitas, observados o li-
mite fixado anualmente por ato da CNIC e o disposto 
no § 2º do art. 12.

Seção III 
Dos Fundos

Art. 18. O FNC alocará recursos da ordem de dez 
a trinta por cento de sua dotação global, conforme re-
comendação da CNIC, nos Fundos Setoriais referidos 
nos incisos I a VII e IX do art. 14.

§ 1º Além dos recursos oriundos da dotação 
global do FNC, os Fundos Setoriais mencionados no 
caput poderão receber, na forma da Lei, contribuições 
e outros recolhimentos, destinados a programações 
específicas.

§ 2º Fica excluída dos limites de que trata o ca-
put deste artigo, a arrecadação própria prevista no 
parágrafo anterior. 

§ 3º Os recursos alocados no Fundo Setorial de 
Ações Transversais e Equalização serão utilizados no 
cumprimento dos objetivos previstos no art. 3º , inci-
so II, e para custear projetos cuja execução não seja 
possível ou adequada por meio dos demais fundos 
previstos no art. 14, independentemente de sua pre-
visão no plano anual do Procultura.

Art. 19. O FNC financiará projetos culturais apre-
sentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos, observado o disposto no art. 35 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Poderá ser dispensada contrapartida do 
proponente no âmbito de programas setoriais defini-
dos pela CNIC.

§ 2º Nos casos em que a contrapartida for exigida, 
o proponente deve comprovar que dispõe de recursos 
financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente 
mensuráveis, para complementar o montante aporta-
do pelo FNC, ou que está assegurada a obtenção de 
financiamento por outra fonte.

§ 3º Os projetos culturais previstos no caput po-
derão conter despesas administrativas de até dez por 
cento de seu custo total, excetuados aqueles apre-
sentados por entidades privadas sem fins lucrativos, 
que poderão conter despesas administrativas de até 
quinze por cento de seu custo total.

Art. 20. Fica autorizada a composição financeira 
de recursos do FNC com recursos de pessoas jurídi-
cas de direito público ou de direito privado, com fins 
lucrativos para apoio compartilhado de programas e 
ações culturais de interesse estratégico, para o desen-
volvimento das cadeias produtivas da cultura. 

§ 1º O aporte dos recursos das pessoas jurídicas 
de direito público ou de direito privado previsto neste 
artigo não gozará de incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, mate-
riais ou de infra-estrutura pelo FNC será formalizada 
por meio de convênios e contratos específicos.

CAPÍTULO III 
Do apoio ao Financiamento do 
Sistema Nacional de Cultura

Art. 21. A União deverá destinar no mínimo trin-
ta por cento de recursos do FNC, por meio de trans-
ferência, a fundos públicos de Estados, Municípios e 
Distrito Federal.

§ 1º Os recursos previstos no caput serão desti-
nados a políticas e programas oficialmente instituídos 
pelos Estados, Distrito Federal e municípios, para o 
financiamento de projetos culturais escolhidos pelo 
respectivo ente federado por meio de seleção pública, 
com observância dos objetivos desta Lei.

§ 2º Do montante geral destinado aos Estados, 
cinquenta por cento será repassado por estes aos 
Municípios.

§ 3º A transferência prevista neste artigo está con-
dicionada à existência, nos respectivos entes federados, 
de fundo de cultura e de órgão colegiado oficialmente 
instituído para a gestão democrática e transparente 
dos recursos culturais, em que a sociedade civil tenha 
representação no mínimo paritária.

§ 4º A gestão estadual e municipal dos recursos 
oriundos de repasses do FNC deverá ser submetida 
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ao órgão colegiado previsto no § 3º e observar os pro-
cedimentos de análise previstos nos arts. 7º a 10.

§ 5º Será exigida dos entes federados contrapar-
tida para as transferências previstas na forma do caput 
deste artigo, devendo ser obedecidas as normas fixadas 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para as transfe-
rências voluntárias da União a entes federados.

Art. 22. Os critérios de aporte de recursos do FNC 
deverão considerar a participação da unidade da Fe-
deração na distribuição total de recursos federais para 
a cultura, com vistas a promover a desconcentração 
regional do investimento, devendo ser aplicado, no mí-
nimo, dez por cento em cada região do País.

Art. 23. Com a finalidade de descentralizar a 
análise de projetos culturais, a União poderá solicitar 
dos órgãos colegiados estaduais previstos no art. 21, 
§ 3º, subsídios à avaliação dos projetos culturais pre-
vista no art. 10.

CAPÍTULO IV 
Do Incentivo Fiscal a Projetos Culturais

Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre 
a renda devido, apurado na declaração de ajuste anual 
pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, 
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real, os valores despendidos a título de 
doação ou co-patrocínio incentivados a projetos cultu-
rais aprovados pelo Ministério da Cultura.

§ 1º Observados os demais limites previstos 
nesta Lei, as deduções de que trata o caput ficam 
limitadas:

I – relativamente à pessoa física, a seis por cen-
to do imposto sobre a renda devido na declaração de 
ajuste anual; e

II – relativamente à pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real, a quatro por cento do impos-
to sobre a renda da pessoa jurídica devido em cada 
período de apuração, obedecido o limite de dedução 
global da soma das deduções, estabelecido no art.71, 
e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995.

§ 2º A dedução de que trata o inciso I do § 1º:
I – está limitada ao valor das doações ou co-pa-

trocínios incentivados efetuados no ano-calendário a 
que se referir a declaração de ajuste anual;

II – observados os limites específicos previstos 
nesta Lei, fica sujeita ao limite de seis por cento con-
juntamente com as deduções de que trata o art. 22 da 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; e

III – aplica-se somente ao modelo completo de 
declaração de ajuste anual.

§ 3º Equipara-se à doação incentivada:
I – a hipótese prevista no art. 26; 

II – a transferência de recursos financeiros ao 
FNC; e 

III – a transferência de recursos, previamente 
autorizada pelo Ministério da Cultura, para o patrimô-
nio de fundações que tenham como objeto a atuação 
cultural.

§ 4º O patrimônio referido no inciso III do § 3º 
deverá ser constituído na forma do art. 62 do Código 
Civil, de modo que apenas seus frutos e rendimentos 
sejam revertidos para o custeio e a aquisição de bens 
de capital necessários às atividades da fundação.

§ 5º A pessoa jurídica somente poderá abater 
as doações e os co-patrocínios incentivados como 
despesa operacional nas seguintes hipóteses de fi-
nanciamento:

I – projetos culturais oriundos e realizados em 
Estados da Federação ou área metropolitana com 
baixa captação do incentivo fiscal previsto nesta Lei, 
considerados os dados consolidados pelo Ministério 
da Cultura no ano anterior ao da sua aprovação;

II – projetos culturais realizados em Municípios 
ou áreas urbanas sem equipamentos culturais, con-
forme diagnóstico promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE; ou

III – projetos culturais executados no exterior, nos 
países pertencentes ao Mercosul ou à Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa.

Art. 25. A pessoa física poderá optar pela doação 
incentivada prevista no inciso II do § 3º do art. 24 direta-
mente em sua Declaração de Ajuste Anual, desde que 
entregue eletronicamente e de forma tempestiva.

§ 1º A dedução de que trata o caput está sujeita 
aos limites de até:

I – um por cento do imposto sobre a renda devido 
na Declaração de Ajuste Anual, e

II – seis por cento, conjuntamente com as dedu-
ções de que trata o inciso II do § 2º do art. 24.

§ 2º O pagamento da doação incentivada deve 
ser efetuado em moeda corrente até a data de venci-
mento da primeira quota ou quota única do imposto, 
observadas as instruções específicas da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.

§ 3º O não pagamento da doação incentivada 
no prazo estabelecido no § 2º implica a glosa defini-
tiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa físi-
ca obrigada ao recolhimento da diferença de imposto 
devido apurado na declaração de ajuste anual com os 
acréscimos legais.

Art. 26. Além das hipóteses de dedução de que 
trata o art. 24, poderão ser deduzidas do imposto sobre 
a renda devido, nas condições e nos limites previstos 
nos §§ 1º e 2º do art. 24, conforme sua natureza, as 
despesas efetuadas por contribuintes pessoas físicas 
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ou pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 
com o objetivo de conservar, preservar ou restaurar 
patrimônio material edificado de sua propriedade ou 
sob sua posse legítima, tombado pelo Poder Público 
Federal, desde que o projeto de intervenção tenha 
sido aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme 
dispuser o regulamento.

Art. 27. Os contribuintes pessoas físicas ou pes-
soas jurídicas tributadas com base no lucro real po-
derão deduzir, do imposto sobre a renda devido, até 
oitenta por cento dos valores despendidos a título de 
doações incentivadas.

§ 1º Os projetos culturais que tiverem em seu 
nome a marca do doador incentivado somente pode-
rão obter dedução de quarenta por cento dos valores 
despendidos.

§ 2º O valor dos bens móveis ou imóveis doados 
corresponderá:

I – no caso de pessoa jurídica, ao seu valor con-
tábil, desde que não exceda ao valor de mercado; e

II – no caso de pessoa física, ao valor constante 
de sua declaração de ajuste anual.

§ 3º Quando a doação incentivada for efetuada por 
valor superior aos previstos no § 2º deverá ser apurado 
ganho de capital, nos termos da legislação vigente.

Art. 28. Na hipótese da doação incentivada em 
bens, o doador deverá:

I – comprovar a propriedade dos bens, mediante 
documentação hábil; e

II – baixar os bens doados na declaração de bens 
e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na es-
crituração, no caso de pessoa jurídica.

Art. 29. O proponente deve emitir recibo em favor 
do doador ou co-patrocinador incentivados, assinado 
por pessoa competente, conforme instruções da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 30. Os contribuintes pessoas físicas ou pes-
soas jurídicas tributadas com base no lucro real pode-
rão deduzir do imposto sobre a renda devido quarenta 
por cento, sessenta por cento ou oitenta por cento dos 
valores despendidos a título de co-patrocínio incenti-
vado.

§ 1º O percentual de dedução do imposto sobre 
a renda será definido em razão da pontuação obtida 
pelo projeto no processo de avaliação previsto nos 
arts. 7º a 10, conforme regulamento. 

§ 2º Os projetos culturais que tiverem em seu 
nome a marca do co-patrocinador somente poderão 
obter dedução do imposto de renda devido de quarenta 
por cento dos valores despendidos.

§ 3º Será vedado o aporte de recursos públicos 
em projetos que se caracterizem exclusivamente como 

peças promocionais e institucionais de empresa pa-
trocinadora. 

Art. 31. Não será superior a dez por cento do 
limite de renúncia anual o montante utilizado para o 
incentivo a projetos culturais apresentados com o ob-
jetivo de financiar: 

I – a manutenção de equipamentos culturais per-
tencentes ao Poder Público; 

II – ações empreendidas pelo Poder Público, de 
acordo com as suas finalidades institucionais; e

III – ações executadas por organizações do tercei-
ro setor que administram equipamentos culturais, pro-
gramas e ações oriundos da administração pública.

Art. 32. São vedados a doação e o co-patrocínio 
incentivados a pessoa ou instituição vinculada ao co-
patrocinador ou doador.

§ 1º Consideram-se vinculados ao co-patrocina-
dor ou doador:

I – a pessoa jurídica da qual o co-patrocinador 
ou o doador seja titular, administrador, gerente, acio-
nista ou sócio, na data da operação ou nos doze me-
ses anteriores;

II – o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, in-
clusive os afins, e os dependentes do co-patrocinador, 
do doador ou dos titulares, administradores, acionistas 
ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao co-patroci-
nador ou ao doador, nos termos do inciso I; e

III – a pessoa jurídica coligada, controladora ou 
controlada, ou que tenha como titulares, administra-
dores, acionistas ou sócios alguma das pessoas a que 
se refere o inciso II.

§ 2º Não se aplica a vedação prevista neste ar-
tigo às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos e com finalidade cultural criadas pelo co-
patrocinador, desde que formalmente constituídas, na 
forma da legislação em vigor e com planos anuais de 
atividades aprovados pelo Ministério da Cultura.

§ 3º Não será superior a dez por cento do limite 
de renúncia anual o montante utilizado para o incentivo 
a projetos apresentados pelas instituições vinculadas 
ao co-patrocinador excepcionadas pelo § 2º.

Art. 33. Os projetos culturais que buscam co-patro-
cínio incentivado poderão acolher despesas de elabo-
ração e administração, nos termos do regulamento.

Parágrafo único. A soma dessas despesas não 
poderá superar dez por cento do total do projeto.

Art. 34. A renúncia autorizada a um proponente, 
individualmente considerado, não será superior a meio 
por cento do limite de renúncia fiscal previsto anual-
mente, excetuando-se:

I – projetos culturais de preservação do patrimô-
nio cultural material; e
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II – planos anuais de instituições que realizem 
seleção pública na escolha de projetos.

Art. 35. Para que faça jus à dedução prevista no 
art. 24 e com vistas a promover sua responsabilidade 
social, o co-patrocinador deverá:

I – oferecer serviço direto e automatizado de 
atendimento ao proponente;

II – divulgar os critérios pelos quais os projetos 
culturais serão selecionados e os prazos para ingres-
so na seleção; e

III – divulgar os projetos culturais que forem se-
lecionados e o percentual de dedução permitido em 
razão do co-patrocínio.

CAPÍTULO V 
Do Acompanhamento e Gestão dos  

Recursos do Procultura

Art. 36. Os recursos aportados pelo Procultura em 
projetos culturais por meio dos mecanismos previstos 
no art. 2º , incisos I e II, deverão ser depositados e mo-
vimentados em conta bancária específica, aberta em 
instituição financeira federal credenciada pelo Ministério 
da Cultura, devendo a respectiva prestação de contas 
ser apresentada nos termos do regulamento.

Art. 37. A propositura de projetos culturais ou 
aplicação dos recursos públicos neles aportados não 
poderá ser feita por meio de qualquer tipo de inter-
mediação.

Art. 38. A contratação de serviços necessários 
à captação ou obtenção de doação, co-patrocínio ou 
investimento não poderá ser incluída no projeto cul-
tural.

Art. 39. O Ministério da Cultura instituirá o Sistema 
Nacional de Informações Culturais e o Cadastro Nacio-
nal de Proponentes e co-Patrocinadores, que deverão 
reunir, integrar e difundir as informações relativas ao 
fomento cultural em todos os entes federados.

Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermé-
dio do Ministério da Cultura, implementará sistema de 
informações específico para fins de gestão e operacio-
nalização de todos os mecanismos e modalidades de 
execução de projetos culturais previstos nesta Lei.

Art. 40. O Ministério da Cultura publicará anu-
almente, no Portal da Transparência do Governo 
Federal,até 30 de abril, o montante captado pelo Pro-
cultura no ano-calendário anterior, com valores devi-
damente discriminados por proponente, doador e co-
patrocinador, ressaltando os setores e programas por 
eles incentivados.

Art. 41. O Ministério da Cultura publicará anu-
almente, no Portal da Transparência do Governo Fe-
deral, até 30 de abril, o montante alocado pelo FNC 
no ano-calendário anterior, com valores devidamente 

discriminados por proponente, ressaltando setores e 
programas.

Art. 42. Serão fixados, periodicamente, indicado-
res para o monitoramento e avaliação dos resultados 
do Procultura com base em critérios de economia, efi-
ciência, eficácia, qualidade e também de desempenho 
dos entes federados.

Art. 43. O Ministério da Cultura estabelecerá pre-
miação anual com a finalidade de estimular e valorizar 
as melhores práticas de agentes públicos e privados 
dos mecanismos de fomento previstos nesta Lei.

CAPÍTULO VI 
Do Estímulo às Atividades Culturais com  

Potencial de Retorno Comercial

Art. 44. Os recursos do Procultura, sejam prove-
nientes de incentivos fiscais ou do FNC, serão empre-
gados em projetos culturais com potencial de retorno 
comercial exclusivamente para:

I – investimento retornável, garantida a partici-
pação do FNC no retorno comercial do projeto cul-
tural; ou

II – financiamento não retornável, condicionado 
à gratuidade ou comprovada redução nos valores dos 
produtos ou serviços culturais resultantes do projeto 
cultural, bem como à abrangência da circulação dos 
produtos ou serviços em pelo menos quatro regiões 
do País.

§ 1º Os recursos da modalidade investimento 
não poderão ultrapassar vinte por cento da dotação 
anual do FNC.

§ 2º Os lucros obtidos pelo projeto ou bens cul-
turais retornam ao FNC na proporção dos incentivos 
a ele concedidos.

§ 3º Os projetos culturais deverão ser instruídos 
com as informações necessárias para sua análise 
econômico-financeira, conforme regulamento.

Art. 45. Fica autorizada a constituição de Fun-
dos de Investimento Cultural e Artístico – Ficarts, sob 
a forma de condomínio fechado, sem personalidade 
jurídica, caracterizando comunhão de recursos desti-
nados à aplicação em projetos culturais e artísticos, e 
administrados por instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º O patrimônio dos Ficarts será representado 
por quotas emitidas sob a forma escritural, alienadas 
ao público com a intermediação da instituição admi-
nistradora do Fundo.

§ 2º A administradora será responsável por todas 
as obrigações do Fundo, inclusive as relativas à reten-
ção e ao recolhimento de tributos e outras obrigações 
de natureza tributária.
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Art. 46. Compete à Comissão de Valores Mobili-
ários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o 
funcionamento e a administração dos Ficarts, obser-
vadas as disposições desta Lei e as normas aplicáveis 
aos fundos de investimento.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mo-
biliários comunicará a constituição dos Ficarts, bem 
como das respectivas administradoras, ao Ministério 
da Cultura.

Art. 47. Os bens e serviços culturais a serem fi-
nanciados pelos Ficarts serão aqueles considerados 
sustentáveis economicamente, baseados na avaliação 
dos administradores do Fundo.

§ 1º É vedada a aplicação de recursos de Ficart 
em projetos culturais que tenham participação majo-
ritária de quotista do próprio Fundo.

§ 2º Não serão beneficiadas pelo mecanismo de 
que trata este Capítulo as iniciativas contempladas 
no Capítulo VII da Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 11.437, 
de 2006.

Art. 48. As pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real poderão deduzir do 
imposto sobre a renda devido os seguintes percentuais 
do valor despendido para aquisição de quotas dos Fi-
carts, obedecidos os limites referidos nos arts. 24 e 71 
desta Lei, e 22 da Lei nº 9.532, de 1997, e o disposto 
no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.

I – cem por cento, nos anos-calendário de 2010 
a 2013; e

II – setenta e cinco por cento, no ano-calendário 
de 2014.

§ 1º Somente são dedutíveis do imposto devi-
do as quantias aplicadas na aquisição de quotas dos 
Ficarts:

I – pela pessoa física, no ano-calendário a que 
se referir a declaração de ajuste anual; ou

II – pela pessoa jurídica, no respectivo período 
de apuração de imposto.

§ 2º A dedução de que trata o § 1º incidirá sobre 
o imposto devido:

I – no trimestre a que se referirem os investimen-
tos, para as pessoas jurídicas que apuram o lucro real 
trimestral;

II – no ano-calendário, para as pessoas jurídicas 
que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por 
estimativa, apuram o lucro real anual; ou

III – no ano-calendário, conforme ajuste em de-
claração de ajuste anual de rendimentos para a pes-
soa física.

§ 3º Em qualquer hipótese, não será dedutível a 
perda apurada na alienação das quotas dos Ficarts.

§ 4º A pessoa jurídica que alienar as quotas dos 
Ficarts somente poderá considerar como custo de 
aquisição, na determinação do ganho de capital, os 
valores deduzidos na forma do § 2º na hipótese em 
que a alienação ocorra após cinco anos da data de 
sua aquisição.

Art. 49. A aplicação dos recursos dos Ficarts far-
se-á, exclusivamente, na:

I – contratação de pessoas jurídicas com sede 
no território brasileiro, tendo por finalidade exclusiva 
a execução de bens e serviços culturais;

II – participação na produção de bens e na exe-
cução de serviços culturais realizados por pessoas 
jurídicas de natureza cultural com sede no território 
brasileiro;

III – participação na construção, reforma e mo-
dernização de equipamentos culturais no País; ou

IV – aquisição de ações de empresas de nature-
za cultural pelos Ficarts.

Art. 50. As quotas dos Ficarts, emitidas sempre 
sob a forma nominativa ou escritural, constituem va-
lores mobiliários sujeitos ao regime da legislação em 
vigor.

§ 1º Considera-se ganho de capital a diferença 
positiva entre o valor de cessão ou resgate da quota 
e o custo médio atualizado da aplicação, observadas 
as datas de aplicação, resgate ou cessão, nos termos 
da legislação pertinente, respeitado o disposto no § 
4º do art. 48.

§ 2º O ganho de capital será apurado em re-
lação a cada resgate ou cessão, sendo permitida a 
compensação do prejuízo havido em uma operação 
com o lucro obtido em outra, da mesma ou diferente 
espécie, desde que de renda variável, dentro do mes-
mo exercício fiscal.

§ 3º Os rendimentos e ganhos de capital a que 
se refere este artigo, quando auferidos por investidores 
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à 
tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos do 
art. 81 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Art. 51. Os rendimentos e ganhos líquidos e de 
capital auferidos pela carteira de Ficart ficam isentos 
do imposto sobre a renda.

Art. 52. Os rendimentos e ganhos de capital dis-
tribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma e qualquer 
que seja o beneficiário, sujeitam-se à incidência do 
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de quinze 
por cento.

Art. 53. Os rendimentos auferidos no resgate de 
quotas quando da liquidação dos Ficarts ficam sujei-
tos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 
quinze por cento incidente sobre a diferença positiva 
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entre o valor de resgate e o custo de aquisição das 
quotas, observado o § 3º do art. 48.

Art. 54. Os ganhos auferidos na alienação de 
quotas dos Ficarts são tributados à alíquota de quin-
ze por cento:

I – como ganho líquido quando auferidos por 
pessoa física em operações realizadas em bolsa e 
por pessoa jurídica em operações realizadas dentro 
ou fora de bolsa; e

II – de acordo com as regras aplicáveis aos ga-
nhos de capital na alienação de bens ou direitos de 
qualquer natureza quando auferidos por pessoa física 
em operações realizadas fora de bolsa.

§ 1º Considera-se ganho de capital a diferença 
positiva entre o valor de alienação da quota e o custo 
de aquisição, observado o § 3º do art. 48.

§ 2º O imposto será pago até o último dia útil do 
mês subsequente àquele em que o ganho de capital 
foi auferido.

Art. 55. O imposto pago ou retido nos termos dos 
arts. 52 a 54 será:

I – deduzido do devido no encerramento de cada 
período de apuração ou na data da extinção, no caso 
de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado; e

II – definitivo, no caso de pessoa física e de pes-
soa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte – SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 56. O tratamento fiscal previsto nos arts. 52 
a 54 somente incide sobre os rendimentos decorren-
tes de aplicações em Ficart que atendam a todos os 
requisitos previstos nesta Lei e na respectiva regula-
mentação a ser baixada pela Comissão de Valores 
Mobiliários.

Parágrafo único. Na hipótese de o Ficart deixar de 
atender aos requisitos de que trata o caput, os rendi-
mentos e ganhos auferidos pelo cotista sujeitar-se-ão à 
incidência de imposto sobe a renda à alíquota de vinte 
e dois inteiros e cinco décimos por cento.

CAPÍTULO VII 
Das Infrações e Penalidaes

Seção I 
Das Infrações

Art. 57. Constitui infração aos dispositivos des-
ta Lei: 

I – auferir o co-patrocinador incentivado, o doa-
dor incentivado ou o proponente vantagem financeira 

ou material indevida em decorrência do co-patrocínio 
ou da doação incentivados;

II – agir o co-patrocinador incentivado, o doa-
dor incentivado ou o proponente de projeto com dolo, 
fraude ou simulação na utilização dos incentivos nela 
previstos;

III – desviar para finalidade diversa da fixada nos 
respectivos projetos, os recursos, bens, valores ou be-
nefícios obtidos com base nesta Lei; 

IV – adiar, antecipar ou cancelar, sem autoriza-
ção do Ministério da Cultura, projeto beneficiado pelos 
incentivos previstos nesta Lei; e

V – deixar o co-patrocinador incentivado ou o 
proponente do projeto de utilizar as logomarcas do 
Ministério da Cultura e dos mecanismos de financia-
mento previstos nesta Lei, ou fazê-lo de forma diversa 
da estabelecida. 

Seção II 
Das Penalidades

Art. 58. As infrações aos dispositivos desta Lei, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sujeita-
rão:

I – o doador ou o co-patrocinador incentivados 
ao pagamento do valor atualizado do imposto sobre a 
renda não recolhido, além das penalidades e demais 
acréscimos previstos na legislação tributária;

II – o infrator ao pagamento de multa de até duas 
vezes o valor da vantagem auferida indevidamente, 
revertida para o FNC;

III – o infrator à perda ou suspensão de participa-
ção em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito;

IV – o infrator à proibição de contratar com a admi-
nistração pública pelo período de até dois anos; ou

V – o infrator à suspensão ou proibição de fruir 
de benefícios fiscais instituídos por esta Lei pelo perí-
odo de até dois anos.

Parágrafo único. O proponente do projeto, por 
culpa ou dolo, é solidariamente responsável pelo pa-
gamento do valor previsto no inciso I do caput.

Art. 59. As sanções previstas no art. 58 serão 
graduadas de acordo com a gravidade da infração e 
aplicadas isolada ou cumulativamente pela autoridade 
administrativa competente.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 60. Serão destinados ao FNC pelo menos qua-
renta por cento das dotações do Ministério da Cultura, 
quando da elaboração da proposta orçamentária.
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Art. 61. São impenhoráveis os recursos recebidos 
por instituições privadas para aplicação nos projetos 
culturais de que trata esta Lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade prevista no 
caput não é oponível aos créditos da União.

Art. 62. A aprovação dos projetos culturais de 
que trata esta Lei fica condicionada à comprovação, 
pelo proponente, da regularidade quanto à quitação 
de tributos federais e demais créditos inscritos em dí-
vida ativa da União.

Art. 63. A União poderá exigir, como condição 
para aprovação de projetos financiados com o míni-
mo de sessenta por cento de recursos incentivados, 
que lhe sejam licenciados, em caráter não-exclusivo 
e de forma não-onerosa, determinados direitos sobre 
as obras intelectuais resultantes da implementação de 
tais projetos, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º A licença prevista neste artigo não caracteriza 
transferência de titularidade dos direitos e terá eficácia 
após prazo não inferior a três anos do encerramento 
do projeto, conforme disposto no regulamento, exclu-
sivamente para fins não-comerciais, e estritamente 
educacionais, culturais e informativos.

§ 2º Reputa-se onerosa a exibição e execução 
públicas das obras e a utilização de conteúdo pelas 
redes de televisão públicas que possuam anunciantes 
comerciais.

Art. 64. As atividades previstas no § 2º do art. 
9º da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, serão fi-
nanciadas, entre outras formas, por meio de recursos 
captados e canalizados pelo Procultura.

Art. 65. Fica mantida a Ordem do Mérito Cultural, 
instituída pelo art. 34 da Lei nº 8.313, de 1991, sendo 
que as distinções serão concedidas pelo Presidente 
da República, em ato solene, a personalidades, grupos 
artísticos, iniciativas e instituições que se destacaram 
por suas contribuições à cultura brasileira.

Art. 66. Fica instituído o Programa Prêmio Te-
atro Brasileiro, a ser definido em regulamento, para 
fomentar: 

I – núcleos artísticos teatrais com trabalho con-
tinuado; 

II – produção de espetáculos teatrais; e 
III – circulação de espetáculos ou atividades te-

atrais. 
Art. 67. O Ministério da Cultura disciplinará a co-

municação e uso de marcas do Procultura.
Parágrafo único. Nas ações de co-patrocínio in-

centivado haverá relação direta entre a participação 
com recursos não-incentivados do agente privado e 
sua visibilidade na ação co-patrocinada.

Art. 68. Os recursos recebidos para execução 
de projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura 

não serão computados na base de cálculo do imposto 
sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, e das contribuições para o Programa 
de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – COFINS, desde 
que tenham sido efetivamente utilizados na execução 
dos referidos projetos.

Parágrafo único. A aplicação de recursos de que 
trata o caput não constituirá despesa ou custo para 
fins de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL 
e não dará direito a crédito de PIS e de COFINS.

Art. 69. O Fundo Setorial do Audiovisual, catego-
ria específica do FNC, rege-se pela Lei nº 11.437, de 
2006, e, subsidiariamente, por esta Lei.

Art. 70. O Fundo Setorial de Incentivo à Inovação 
do Audiovisual, categoria específica do FNC, rege-se 
nos termos desta Lei.

Art. 71. A soma das deduções de que tratam o 
inciso II do § 1º do art. 24, os arts. 26 e 48, e das dedu-
ções de que tratam os arts. 1º e 1º-A da Lei nº 8.685, 
de 20 de julho de 1993, e os arts. 44 e 45 da Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 2001, não poderá exceder 
a quatro por cento do imposto sobre a renda devido, 
obedecidos os limites específicos de dedução de que 
tratam esta Lei e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei 
nº 9.249, de 1995.

Art. 72. O valor total máximo, em termos abso-
lutos, das deduções de que trata esta Lei será fixado 
anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
base nos percentuais de dedução do imposto sobre a 
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas, de que 
tratam os arts. 24, 26 e 48, inclusive com as estimati-
vas de renúncia decorrentes da aplicação do benefício 
previsto no art. 24, § 5º.

Parágrafo único. Enquanto a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias não contiver previsão específica, ao 
Procultura serão aplicáveis as previsões de gastos 
tributários do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
– Pronac.

Art. 73. O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 12.  ................................................
II – as doações e co-patrocínios efetiva-

mente realizados em favor de projetos culturais, 
aprovados pelo Ministério da Cultura e quantias 
aplicadas na aquisição de quotas de Fundos 
de Investimento Cultural e Artístico – Ficarts, 
no âmbito do Programa Nacional de Fomento 
e Incentivo à Cultura – Procultura;

 .................................................... ” (NR)
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Art. 74. O Poder Executivo, no prazo de cento e 
vinte dias, a contar da data de sua publicação, regu-
lamentará esta Lei.

Art. 75. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias contados de sua publicação.

Art. 76. Revogam-se:
I – a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – o art. 6º da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 

1994;
III – o art. 2º da Lei nº 9.064, de 20 de junho de 

1995, na parte em que altera o art. 6º da Lei nº 8.849, 
de 28 de janeiro de 1994;

IV – o art. 14 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 
1995;

V – a Lei nº 9.312, de 5 de novembro de 1996;
VI – o inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 

de dezembro de 1997;
VII – o art. 1º da Lei nº 9.874, de 23 de novem-

bro de 1999;
VIII – a Lei nº 9.999, de 30 de agosto de 2000;
IX – a Lei nº 11.646, de 10 de março de 2008;
X – o art. 10 da Medida Provisória nº 2.189-49, 

de 23 de agosto de 2001, na parte em que altera o 
inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997; e

XI – os arts. 52 e 53 da Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Brasília,

EMI Nº 46 2009 MINC MP MF MJ 

Brasília, 2 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
1. Temos a honra de submeter à elevada consi-

deração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, 
que institui o Programa de Fomento e Incentivo à Cul-
tura – PROCULTURA – com a finalidade de estimular, 
captar e canalizar recursos para programas, projetos 
e ações culturais que concretizem os princípios cons-
titucionais estabelecidos nos artigos 215 e 216, em 
especial, da Constituição Federal, complementando os 
programas e ações financiadas pelo Tesouro Nacional, 
reformando, aprimorando, fortalecendo e democrati-
zando os instrumentos normativos vigentes e dando 
outras providências relativas ao desenvolvimento das 
políticas públicas de cultura no País.

2. Esse Projeto de Lei é resultado de intenso es-
forço técnico, político e administrativo, desenvolvido 
pelos Ministérios da Cultura, da Fazenda, do Planeja-
mento e da Justiça, e conta com as contribuições de 
representantes da sociedade civil, artistas, criadores, 
produtores, patrocinadores, gestores públicos e priva-
dos, dirigentes, fóruns e entidades culturais. 

3. Nos 45 dias de consulta, foram recebidas 925 
contribuições individuais e 757 coletivas, provenientes 
de 19 estados da federação. Destas, 443 contribuições 
sugeriram especificamente mecanismos para o forta-
lecimento do Fundo Nacional de Cultura – FNC e 369 
o aprimoramento da renúncia fiscal. O Ministério da 
Cultura promoveu discussões em todas as regiões do 
País, e o próprio Ministro compareceu a 17 debates. 
4. O Projeto recebeu também contribuições valiosas 
de outros órgãos e instituições do Estado brasileiro, os 
quais o aperfeiçoaram e o adequaram às característi-
cas peculiares da organização administrativa do País 
e às necessidades de desenvolvimento da agenda 
social do Governo. 

4. A presente Exposição de Motivos tem por ob-
jetivo demonstrar a necessidade de o Estado brasileiro 
promover um novo arranjo institucional, baseado em 
formas sustentáveis de financiamento e fomento às ati-
vidades culturais, considerando o reconhecimento da 
centralidade estratégica e do alargamento conceitual 
do campo da cultura para o processo de desenvolvi-
mento humano e socioeconômico do País. 

5. Consideramos que o atual modelo de incentivo 
à cultura, balizado no Programa Nacional de Apoio à 
Cultura – PRONAC, tem-se mostrado insuficiente para 
atender à crescente amplitude de ações, direitos e ne-
cessidades culturais, praticadas e demandadas pela 
sociedade brasileira. Além disso, não logrou estabele-
cer a democratização do acesso à produção e fruição 
dos bens e serviços culturais, nem a sedimentação 
de uma infra-estrutura de equipamentos e serviços 
culturais em todo o País, conforme demonstrado em 
recentes pesquisas levadas a cabo pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo corpo 
técnico deste Ministério.

6. De acordo com tais pesquisas, os números de 
exclusão da população às práticas, ao consumo e ao 
direito cultural revelam dados alarmantes, tais como: 
apenas 14% da população brasileira vai regularmente 
aos cinemas; 96% não freqüentam museus; 93% nunca 
foram a uma exposição de arte; 78% nunca assistiram 
a um espetáculo de dança; e 90% dos municípios do 
País não possuem cinemas, teatros, museus ou cen-
tros culturais.

7. Não obstante os esforços governamentais nos 
últimos anos terem elevado a participação percentual 
do Ministério da Cultura no orçamento da União e a 
melhoria da qualidade do gasto e da execução orça-
mentária pelo Ministério revelar uma maior participa-
ção desses recursos em investimentos finalísticos e 
uma melhor distribuição regional desses recursos, é 
fato que ainda permanece uma estrutura de fomento 
insuficiente e, pior, perversa, no sentido de que o arca-
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bouço legal vigente é intrinsecamente concentrador em 
termos de decisão de investimento e de destinação a 
segmentos de atividade e regiões geográficas, provo-
cando apropriação desproporcional dos recursos em 
certas áreas e déficit de controle social e legitimidade 
democrática nos fluxos decisórios.

8. O sistema legal de fomento vigente não esta-
beleceu enforcement necessário para a adequação 
dos recursos ao financiamento de políticas públicas 
democraticamente definidas. Nos cerca de dezessete 
anos de vigência do PRONAC, a contrapartida priva-
da ao incentivo concedido não ultrapassou a média 
de 10%, apesar dos ganhos em termos de visibilidade 
das marcas e ganhos correlatos ligados a outras ex-
ternalidades positivas de imagem e comercialização 
auferidas pelas empresas patrocinadoras e investido-
res culturais. 

9. Além disso, outras formas de concentração 
predominam: apenas 3% dos proponentes captam 
em torno de 50% dos recursos oriundos dos incenti-
vos; apenas 20% dos créditos aprovados efetivamente 
captam recursos; apenas 4 segmentos da produção 
cultural captam quase metade dos recursos, enquanto 
30 outros segmentos, de importância estratégica para 
a cultura brasileira, captam apenas 14%; e os investi-
mentos per capita dos recursos públicos incentivados 
concentram-se em 60% na Região Sudeste. 

10. As informações disponíveis nas bases de da-
dos do Ministério apontam a necessidade de regular as 
relações entre proponentes e patrocinadores e a pró-
pria concentração de recursos entre os proponentes, 
de modo a prevenir o estabelecimento de práticas de 
oligopólio na utilização de recursos incentivados. Nos 
últimos cinco anos, apenas um por cento dos propo-
nentes conseguiram captar mais de meio por cento 
– cada um – dos recursos incentivados. No entanto, 
os recursos captados por este pequeno grupo repre-
sentam mais de vinte por cento do total de recursos 
disponíveis. 

11. Outra distorção flagrante é a utilização irres-
trita de recursos tanto por instituições ligadas a órgãos 
públicos quanto a patrocinadores. Em ambos os casos, 
elas utilizam aproximadamente trinta por cento dos re-
cursos disponíveis, embora representem apenas dois 
por cento do universo de proponentes.

12. Ao longo da vigência do PRONAC ocorreu 
uma prevalência assimétrica do mecanismo de incen-
tivo baseado em incentivo fiscal sobre os demais, sem 
que os recursos orçamentários fossem incrementados 
e os meios de gestão do processo e de controle social 
do processo fossem instituídos, de modo a responder 
adequadamente à crescente abrangência das políti-
cas culturais, à noção de direito à cidadania cultural, à 

pluralidade das manifestações da diversidade cultural 
brasileira e à estratégias de desenvolvimento e sus-
tentabilidade da economia da cultura. 

13. Frente ao exposto, e como resposta à neces-
sidade de fortalecimento do FNC, o Ministério quer per-
mitir a transferência direta de recursos desse Fundo 
para os Estados, Municípios e Distrito Federal, para 
co-financiamento de projetos culturais. Com isso, será 
possível descentralizar melhor os recursos, chegando 
até onde ele se faz mais necessário. O projeto de lei 
prevê que o repasse seja condicionado à existência, 
no governo estadual ou local, de um conselho em que 
a sociedade tenha representação de, no mínimo, 50%. 
Com isso, o cidadão vai poder fiscalizar se os recursos 
do PROCULTURA estão sendo correta e adequada-
mente aplicados.

14. O frágil perfil dos investimentos privados e a 
concentração econômica e territorial da indústria cultu-
ral e dos meios de comunicação de massa concorrem 
para o alto grau de distorções presentes no PRONAC. 
Tanto o co-patrocínio (entendido como real parceria 
público-privada) quanto o mecanismo do FICART e o 
advento do Vale Cultura são formas de incentivo que 
podem viabilizar uma nova aliança entre poder públi-
co e mercado, para a constituição de uma verdadeira 
economia da cultura no país. Com esse projeto, surgem 
novos estímulos ao investimento do setor privado, em 
harmonia, inclusive, com os modelos de financiamento 
à cultura no plano internacional.

15. A dificuldade em construir sustentabilidade 
nesse campo de atividade no País decorre, também, 
da desigualdade de acesso e da elitização do consu-
mo cultural, da concentração econômica e geográfica 
da produção e difusão das obras, além da presença 
marcante e hegemônica de bens e conteúdos culturais 
produzidos fora do país, de que o Brasil é, atualmente, 
mais consumidor do que produtor.

16. O incentivo à cultura nasceu da percepção 
do potencial econômico inscrito no fortalecimento das 
chamadas indústrias criativas. A possibilidade de cres-
cimento e geração de empregos, a partir do estímulo 
pelo poder público, buscou constituir um mercado pro-
dutor, em pleno processo de ampliação e consolidação. 
De outra parte, houve claro direcionamento à trans-
ferência de parte da responsabilidade pelo fomento 
cultural à iniciativa privada, fato revelado, no contexto 
histórico da criação do PRONAC, pela hegemonia de 
um pensamento que propugnava a desincumbência 
do Estado em relação a suas responsabilidades em 
garantir, fomentar e regular os direitos da população 
à cultura.

17. O atual ordenamento do fomento à cultura 
pressupunha a parceria entre Estado e empresa pri-
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vada como forma de alocar verbas para financiamento 
de atividades culturais, historicamente relegadas tanto 
por parte dos orçamentos públicos, como por ausência 
de interesse do investimento privado. Dessa forma, o 
investimento subsidiado revelou-se um mecanismo 
de patrocínio por meio de recursos das empresas que 
deveriam ser recolhidos diretamente aos cofres públi-
cos, sem risco econômico. Se foram saudáveis num 
momento crítico de crise fiscal e ausência de políticas 
públicas estruturadas, as leis de incentivo fiscal não 
foram acompanhadas por sistemas eficazes de distri-
buição, formação, acessibilidade e equidade. De uma 
forma de canalização de recursos para a produção de 
projetos culturais, o sistema de incentivo fiscal, tal qual 
se encontra estruturado, foi, durante muito tempo, erro-
neamente confundido com a própria política cultural.

18. As leis de incentivo fiscal mantêm parte da 
indústria cultural em andamento e são o maior suporte 
de algumas estruturas produtivas, mas não lograram, 
contudo, trazer densidade, equilíbrio e sustentabilidade. 
A permanência dos mecanismos é econômica e politi-
camente sensível, tendendo à sedimentação de resul-
tados injustos e regional e socialmente desequilibrados, 
conforme demonstrado acima. As empresas apoiam as 
produções em troca de reconhecimento e prestígio para 
sua marca, procurando agregar-lhe valor e identidade a 
partir da distinção proporcionada pelo bem cultural.

19. A atratividade do modelo para os investidores, 
com um retorno garantido de 100% do investimento como 
ganho contábil e, com a possibilidade de lucro no em-
preendimento, aliado à absorção do mecanismo pelos 
campos setoriais – a partir do surgimento de empresas 
e técnicos especialistas na intermediação – projeta uma 
dependência ao instrumento que, dadas as condições re-
latadas, tem muito pouca probabilidade de ser substituído 
por um modelo de sustentabilidade, sem a alteração do 
marco normativo e regulatório que lhe dá base. 

20. Se parte da produção é beneficiada com tal for-
ma de investimento, torna-se premente a ação de aper-
feiçoamento dos mecanismos que lhes dão vazão, para 
que não se levem em conta apenas aspectos formais e 
contábeis de propostas e projetos, mas conteúdos, jus-
tificativas, estratégias e contrapartidas que vão além do 
mero enquadramento formal à letra das leis de incentivo 
fiscal. A legitimidade e a aceitação social e política a tais 
mecanismos não são estáveis a qualquer custo, depen-
dem da conquista de legitimidade e da apresentação 
de impactos positivos em relação aos bens culturais e à 
dinamização da economia da cultura, que possam ser 
apropriados, ainda que simbolicamente, por toda a so-
ciedade, e não apenas pelos agentes envolvidos.

21. Por outro lado, um novo ciclo de desenvol-
vimento e regulação social requer a pró-atividade do 

Estado democrático, como instituição que garanta e 
promova a revisão e os procedimentos que democra-
tizem o acesso aos fundos, a definição de critérios 
de política cultural, maior aporte de verba pública di-
retamente fomentada, com o crivo de especialistas 
independentes e a otimização de escala de valores 
percentuais pelos quais a empresa, e não apenas o 
Estado e o contribuinte, arque com todos os recursos 
envolvidos na veiculação de sua marca e na viabiliza-
ção do empreendimento cultural.

22. A mudança no ordenamento legal que ora 
propomos baseia-se em valores e objetivos refletidos 
e democraticamente discutidos pela sociedade brasi-
leira e é marcada pelo amadurecimento das políticas 
públicas e dos agentes da cultura brasileira. Nesse 
sentido, consideramos:

– que o Brasil foi um dos protagonistas da formu-
lação e aprovação da “Convenção para a Proteção e a 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais”, 
lançada pela UNESCO – Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – em 
2005 e ratificada pelo Congresso Nacional em 2006, 
comprometendo-se com a implementação de políticas 
públicas de acesso à cultura, de proteção aos grupos e 
manifestações culturais mais vulneráveis às dinâmicas 
econômicas excludentes;

– a necessidade de desconcentrar os 
investimentos públicos em cultura, superando 
desigualdades sociais, disparidades regionais 
e segmentos sociais e identitários historica-
mente desconsiderados em termos de apoio, 
investimento e interesse comercial;

– que o Estado brasileiro deve fomentar o 
pluralismo das manifestações culturais, coibir os 
efeitos de atividades que debilitam e ameaçam 
valores, expressões e direitos de grupos de iden-
tidade, investindo na promoção da eqüidade e 
universalização do acesso à cultura, estimulando 
a diversidade e valorizando o capital simbólico, 
através do fomento à sua expressão;

– que os indicadores de acesso a bens 
e equipamentos culturais no Brasil refletem 
historicamente uma grande concentração em 
regiões, territórios e segmentos sociais, ali-
jando grande parte da população de seus di-
reitos culturais; 

– que o acesso universal à cultura deve 
se traduzir no estímulo adequado à criação, 
democratização das condições de produção, 
oferta de formação, expansão dos meios de di-
fusão, ampliação das possibilidades de fruição, 
intensificação das capacidades de preservação 
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do patrimônio e estabelecimento de livre circu-
lação de valores e expressões culturais;

– que a cultura é espaço de inovação 
e expressão da criatividade brasileira, da va-
lorização e diferenciação de marcas, bens e 
serviços e parte constitutiva do novo cenário 
de desenvolvimento socioeconômico justo, sus-
tentável e equilibrado, apoiando de forma qua-
litativa o crescimento da economia do país;

– que as novas tecnologias e a conver-
gência digital proporcionam possibilidades e 
exigem atualizações nas formas e fluxos de 
experimentação e expressão culturais, ge-
rando novas oportunidades de uso criativo e 
simbólico desses instrumentos;

– que o Estado deve atuar como fomenta-
dor e regulador das atividades, bens e serviços 
culturais, pois uma nação democrática e plural 
precisa contar com o papel indutor e estratégico 
do poder público para estabelecer, promover e 
zelar pelo cumprimento de regras justas para 
a distribuição dos recursos coletivos;

– que o Estado deve reconhecer e apoiar 
práticas, conhecimentos e tecnologias compar-
tilhadas pela sociedade, promovendo o direito 
à autodeterminação e liberdade de escolha e 
expressão de indivíduos e grupos;

– que a necessidade de diversificar e for-
talecer as fontes de financiamento das políticas 
culturais, superando as limitações do orçamento 
público e a centralidade de mecanismos base-
ados em incentivo fiscal, contribui para o dire-
cionamento eqüitativo do investimento público 
e suas sustentabilidade e efetividade;

– que é premente a necessidade de inte-
grar o funcionamento e articular os marcos re-
gulatórios dos mecanismos de incentivo fiscal e 
de arrecadação e aplicação de fundos de apoio 
à cultura nos diversos níveis da federação;

– que é necessário implantar modelos 
de fomento e financiamento para as várias 
linguagens artísticas e modos de expressão 
culturais, contemplando as especificidades de 
suas condições socioeconômicas de produ-
ção e circulação e superando gargalos para o 
desenvolvimento da produção independente, 
regional ou sem apelo comercial;

– que é necessário focalizar os programas 
e modelos de fomento nos objetos, processos 
e resultados artísticos e culturais, superando 
distorções que concentraram nas atividades 
meio – administração, agenciamento, divulga-

ção e publicidade – grande parte do interesse 
e dos recursos de fomento à cultura.

23. Diante de tal quadro, o novo marco regulatório 
do fomento à cultura, a ser estruturado a partir deste 
Projeto de Lei, assegurará o interesse público e aper-
feiçoará o fluxo de investimento em ações de interesse 
público, com a centralidade a ser aplicada ao FNC e 
aos seus fundos setoriais; com uma política de sele-
ção pública; com o escalonamento dos percentuais de 
incentivo em benefício de empreendimentos que viabi-
lizem a democratização do acesso; com a descentrali-
zação setorial, social e regional dos beneficiados; com 
o apoio à ações com maior potencial de permanência 
e multiplicação; com o fomento à geração de emprego 
e renda; e com a promoção e garantia de direitos e da 
defesa da diversidade cultural, dentre outros objetivos 
e metas a serem perseguidos. 

24. O novo e reestruturado FNC será o centro di-
nâmico do sistema de incentivo à cultura. Compreenderá 
fundos setoriais para Música; Artes Cênicas; Artes Vi-
suais; Acesso e Diversidade Cultural; Patrimônio e Me-
mória; Livro, Leitura, Literatura e Humanidades; Ações 
Transversais e Equalização; Audiovisual; e Incentivo à 
Inovação do Audiovisual. Atuará de forma a democrati-
zar o acesso de todas as áreas aos fundos públicos de 
fomento, agregando a participação dos representantes 
setoriais à gestão e definição de prioridades de apoio. 

25. Além disso, estabelece novos critérios espe-
cíficos e objetivos para o incentivo fiscal, que serão 
baseados nos seguintes princípios: 

– incentivo à criação artístico-cultural, à 
democratização do acesso e ao desenvolvi-
mento da economia da cultura;

– adequação da amplitude e dos per-
centuais de incentivo fiscal de cada ação co-
patrocinada ao alinhamento e promoção das 
políticas públicas e à presença de meios de 
democratização do acesso à cultura;

– promoção da participação da sociedade 
na definição de prioridades de financiamento;

– apoio à produção independente e à 
pesquisa como contrapartida aos investimentos 
incentivados realizados em institutos culturais 
mantidos pelos co-patrocinadores;

– criação de um sistema nacional de 
intercâmbio e gerenciamento de informação 
sobre financiamento à cultura;

– promoção da maior participação de 
pessoas físicas nos montantes de investimen-
to incentivado;

– promoção do uso sustentável e a res-
ponsabilidade sociocultural dos co-patrocina-
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dores, como valor agregado à ação cultural e 
incentivo à elevação do recurso privado direto 
na atividade de fomento;

– promoção de novas formas de negó-
cio e de fluxos de investimento permanente à 
produção, difusão e acesso á cultura.

26. O financiamento à cultura no Brasil pressupõe 
o fortalecimento da noção de cultura como pólo estra-
tégico de um novo ciclo de desenvolvimento humano 
no País, ligado às metas de universalização do acesso, 
defesa da diversidade e fomento à criatividade cultural e 
constituição de um sistema econômico da cultura sus-
tentável, justo, equilibrado e fortalecido. Com esta alte-
ração, pressupomos um reordenamento das fontes dos 
recursos de financiamento, para um formato equilibrado, 
com participação balanceada de fontes da iniciativa pri-
vada, do incentivo fiscal, do Fundo nacional de Cultura e 
do orçamento público, de forma a constituir um sistema 
integrado e sustentável de financiamento à cultura sob 
o prisma da pluralidade e do interesse público.

27. O contexto macroeconômico internacional 
torna o presente Projeto de Lei uma resposta urgente 
e necessária para o reposionamento do País após a 
crise econômica como um líder regional e global que 
tem na produção cultural e na economia da cultura 
um ativo estratégico. Além do diagnóstico estrutural 
exposto pelos argumentos acima, é necessário res-
saltar que a presente escassez de crédito e capital 
de giro nas grandes empresas afetou os patrocínios e 
revelou a fragilidade do modelo que tem no incentivo 
fiscal o seu principal mecanismo de apoio à cultura. 
Dentro desta conjuntura de crise econômica, conside-
ramos extremamente oportuna e urgente a tramitação 
do presente Projeto de Lei.

Dado o exposto, submetemos a sua consideração 
o Projeto de Lei que institui o Programa de Fomento e 
Incentivo à Cultura – PROCULTURA.

Respeitosamente, – Assinado por: João Luiz Sil-
va Ferreira, Paulo Bernardo Silva, Guido Mantega, 
Tarso Fernando Herz Genro.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 215, DE 2009 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Torna obrigatória a execução periódica 
do Hino Nacional.

Despacho: À Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados e Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1º O Hino Nacional deverá ser executado 
semanalmente na Câmara dos Deputados ao se ini-
ciarem os trabalhos legislativos.

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

Justificação

A presente proposição prescinde de Justificação 
alentada.

O civismo nunca atrapalhou nenhuma Nação, e 
é um sentimento essencial na dose certa.

Neste momento em que o Poder Legislativo en-
frenta uma crise de credibilidade de dimensão signifi-
cativa, nada mais adequado que incentivar o civismo 
nas Sessões da Câmara Federal, para que os Parla-
mentares lembrem-se sempre da razão maior para 
ali estarem: Representar o povo e ter os interesses 
nacionais acima de qualquer outro.

Assim, contamos com a colaboração de nossos 
pares para aprovar o presente Projeto de Resolução.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2009. 
– Deputado Lincoln Portela.

RECURSO Nº 343, DE 2009 
(Dos Srs. Flávio Dino e Ibsen Pinheiro)

Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do 
RICD, da decisão da Presidência na Ques-
tão de Ordem n. 575, de 2009, sobre a inad-
missibilidade da Emenda n. 387, oferecida 
ao Projeto de Lei n. 2502, de 2007 (Pré-Sal 
– Partilha).

Despacho: Submeta-se ao Plenário, após 
ter sido ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 95, 
§ 8º, do Regimento Interno. Publique-se.

Texto da Questão de Ordem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação.
Votaram “sim” 56 Srs. Parlamentares; “não”, 198; 

abstiveram-se 2 Srs. Parlamentares. 
A matéria foi mantida. 
O requerimento foi rejeitado.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe 
requerimento da lavra na mesa para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Existe re-
querimento sobre a mesa que requer, nos termos do 
inciso IV do art. 114, combinado com o art. 120 do Re-
gimento Interno, após verificar ou alegar na justificativa 
deste requerimento, a não existência da Emenda nº 387 
de Plenário, apresentada ao substitutivo da Comissão 
Especial, oferecida ao Projeto de Lei nº 5.938, de 2009, 
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que se encontra apenso ao Projeto de Lei nº 2.502, de 
2007. Assinado pelo Deputado Eduardo Cunha.

Vou fazer uma síntese dessa justificativa.
A justificativa é que a emenda não vem acompa-

nhada de número suficiente de assinaturas. A exigência 
é de um quinto de assinaturas, ou seja, 101 assinatu-
ras, e não houve esse número regimental.

Portanto, eu quero...
O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, 

para dar uma explicação sobre a emenda, já que é da 
minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, du-
rante 10 dias nós colhemos as assinaturas de todos 
os Srs. Parlamentares no plenário da Câmara. Todos 
eles são testemunhas. Todos eles me perguntavam: 
quantas assinaturas já tem?

No primeiro dia coletamos cento e tantas assinatu-
ras. Passou a 120, 130, 140, 150, 180, 200, 250. Quan-
do chegou em 257, 258, chegou a hora de apresentar a 
emenda. Então, a assessoria falou: apresente a emenda, 
porque está na hora. E eu fui lá apresentar a emenda.

Cheguei à Mesa e apresentei a emenda com as 
assinaturas que eu havia colhido. Aí, a pessoa pegou 
a emenda, olhou a emenda e disse: as assinaturas 
não precisa, Deputado.

Eu desci e informei a assessoria. A assessora do 
PPS – a Regina, está acabando de me lembrar que, 
quando eu desci de lá, ela me perguntou: você deixou 
as assinaturas? Falei: ele disse que não precisa.” “Mas 
seria bom que deixasse para os avulsos.” Eu falei: mas 
ele está dizendo que não precisa.

Então dou essa explicação ao Plenário, porque 
é uma coisa de grande responsabilidade, Sr. Presi-
dente, porque é uma emenda que hoje tomou conta 
da Nação.

Se V.Exa. observar os cálculos feitos pelo Mar-
celo Castro, Deputado da base do Governo do Piauí, 
verá o que acontecerá no País; será a maior distribui-
ção de renda de todos os tempos a ser operada no 
Brasil. Essa emenda está incomodando determinados 
setores, não o Governo, porque está preservada em 
nossa emenda a parte do Governo Federal. 

Já conversei com mais de 50 Deputados, não 
vamos aceitar que sejam tiradas do “tapetão” essa 
emenda, importante para toda a Nação. 

Vou dar um exemplo: O Ceará, na melhor das 
hipóteses, ficaria com 274 milhões, hoje, do pré-sal. 
Com nossa emenda, o Ceará vai para 1 bilhão, 864 
milhões. Estou citando 1 Estado do Nordeste. Pernam-

buco tem 257 milhões, com nossa emenda, vai receber 
2 bilhões e 344 milhões. 

Tenho a impressão de que há setores que não 
querem isso. Ninguém entende. 

Esta Casa, Sr. Presidente, não vai aceitar “tape-
tão”, não vai aceitar golpe, nem que a maioria esmaga-
dora da Casa fique prejudicada por um erro da Mesa. 
Se há erro da Mesa, ela tem que assumir o erro; não 
pode jogar, por conta dos Deputados e dos Estados, 
uma emenda dessa importância. 

O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

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

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo 
que entendi, V.Exa. estava iniciando um esclarecimen-
to, quando a justa indignação do Deputado Humberto 
Souto o interrompeu. 

Se V.Exa. me permitir, gostaria de entender se 
assim é o momento em que a sessão está, e nos es-
clarecia o que aconteceu. Ao cabo do que, gostaria de, 
pelo art. 95, combinado com o § 4º do art. 102, solicitar 
uma questão de ordem a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não. 

O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, solicito uma 
questão de ordem antes da decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Não decidi 
ainda. Não sei como é que faço.

O SR. FLÁVIO DINO – A questão de ordem é no 
sentido da prejudicialidade do requerimento. Se V.Exa. 
decide, evidentemente que a questão de ordem perde 
o objeto. Por isso que deve ser formulada agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra V.Exa. para a questão de ordem.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. narrou que 
há um requerimento sobre a mesa pedindo a decla-
ração de inadmissibilidade de uma emenda oferecida 
anteriormente. A questão de ordem é no sentido da 
prejudicialidade do requerimento, uma vez que há um 
ato anterior de V.Exa., da Presidência da Casa, aco-
lhendo a emenda, independentemente do vício narrado. 
E isso, evidentemente, é algo que tem relevância. A 
emenda foi acolhida e publica. Ao ser publicada, há um 
precedente, há uma questão de ordem em que V.Exa., 
a Presidência, decidiu e que se configura exatamente 
em preclusão, ou seja, a publicação supre qualquer 
debate antecedente à apresentação da emenda. 

Na Questão de Ordem nº 10.074, de 1999, a 
questão que se debatia era exatamente essa, em qual 
momento a Mesa pode inadmitir uma emenda. 
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A decisão foi no sentido: Art. 137 – condiciona-se 
ao momento em que, no exercício das atribuições cons-
tantes do art. 17, inciso II, c/c 139 do Regimento Interno, 
a Presidência procede ao exame das proposições rece-
bidas pela Mesa, com a finalidade de determinar o seu 
encaminhamento às Comissões pertinentes, dando-se 
início, assim, ao processo legislativo propriamente dito.

Assim, a inexistência de prazo expresso no art. 
137 para devolução da matéria ao autor, por conter 
vício, não autoriza a devolução a qualquer tempo. É 
disso que se cuida.

Se V.Exa. apreciar o requerimento agora, nós dis-
semos que a qualquer tempo qualquer emenda pode ser 
rediscutida e pode ser antes admitida e agora inadmiti-
da. Daí a preclusão que eu sustento, apresento a V.Exa. 
como questão de ordem, no sentido de que o requeri-
mento está prejudicado por ser inoportuno, uma vez que 
a Mesa recebeu, acolheu e publicou a emenda.

Um ato do processo legislativo foi praticado neste 
plenário, uma vez que o eminente Relator deu parecer, 
inclusive, sobre essa matéria.

Daí porque considero precluso o requerimento e 
apresento essa questão de ordem a V.Exa..

O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem para contraditar.

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

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primei-
ro lugar quero deixar bem claro que ninguém quer dar um 
golpe aqui. A observância do Regimento é condição sine 
qua non para a relação política dentro desta Casa.

E efetivamente está errado o nobre Deputado 
Flávio Dino, quem eu respeito muito, porque o requeri-
mento não está pedindo nenhuma prejudicalidade, mas 
sim a não existência da emenda. A emenda não existe, 
porque ela não preencheu o dispositivo regimental, por 
conseguinte não deveria nem sequer ter sido aceita.

Nós estamos simplesmente pedindo a não exis-
tência da emenda, conforme prevê o Regimento.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Sem re-
visão do orador.) – Isso é um absurdo!

O SR. EDUARDO CUNHA – Não respeitar o 
Regimento...

O SR. CIRO GOMES – Feche a Câmara entre-
gue à vontade do Deputado Eduardo Cunha a vontade 
parlamentar brasileira.

Feche a Câmara e pergunte o que o Deputado 
Eduardo Cunha quer para o Brasil neste e em qual-
quer outro assunto.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra, com a 

contradita de uma questão de ordem, e o requerimento 
dentro do Regimento, que V.Exa. tem que deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mais al-
guma questão de ordem?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Fernando Coruja tem a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu aguardo a oportu-
nidade quando V.Exa. entender oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não.
(...)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em pri-

meiro lugar, quero dizer que o Deputado Onyx Loren-
zoni tem todas as condições para fazer as melhores 
sugestões à Casa, evidentemente.

Em segundo lugar, eu quero decidir essas ques-
tões de ordem.

Prorrogo a sessão por 1 hora.
Vou relatar os fatos. Hoje de manhã o Secretário 

da Mesa, em exercício, procurou-me para dizer que ha-
via sido alertado para o fato de que não havia número 
regimental suficiente. Ele me explicou com base no Re-
gimento Interno que eu examinei. Até adotei a cautela 
de chamar o Deputado Ibsen Pinheiro – o Deputado 
Humberto Souto estava ainda em viagem – que este-
ve comigo. Ao apresentar-lhe este tema imediatamente 
me disse que 300 assinaturas tinham sido anexadas ao 
pedido. Até me preocupei muito com isso e pedi ao Se-
cretário que examinasse se as 300 assinaturas estavam 
lá, porque evidentemente o Deputado Ibsen Pinheiro, 
velho regimentalista, experiente Presidente da Casa, 
concordou com a tese de que apenas com um quinto 
das assinaturas seria possível apresentar emenda, já 
que o projeto está em regime de urgência regimental. 

O Deputado Ibsen Pinheiro foi embora, fiquei 
tranquilo. Certamente estavam aqui protocoladas. Mas 
protocoladas não se achavam as assinaturas.

Mais tarde, procurou-se protocolar as assinatu-
ras, já a esta altura a destempo, intempestivamente, 
serodiamente. Não havia como protocolar, agora, es-
sas assinaturas. 

Por outro lado, quero registrar, já agora decidindo 
as questões de ordem, que, na questão da emenda, 
não há um despacho do Presidente aceitando ou não 
as emendas. Elas vão sendo apresentadas logo du-
rante a discussão, e durante a discussão foram apre-
sentadas várias emendas. 

Por isso mesmo, e eu esclareço, aqui há uma 
tese regimental que eu percebo que o Deputado pro-
ponente, Deputado Eduardo, quis oferecer, porque o 
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art. 114, em tese, não permitiria o recurso, e eu sei 
que desta decisão poderá haver recurso. 

Portanto, quando o art. 125 diz que se houver 
contrariedade à prescrição regimental a emenda deve 
ser inadmitida, é claro que esta observação, esta ob-
jeção pode ser feita a qualquer momento. 

Daí por que eu, com a devida vênia daqueles 
que pensam o contrário, e lamentando que assim seja, 
indefiro as questões de ordem e também inadmito a 
emenda que ora foi apresentada.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria recorrer da decisão... recorrer ao plenário da 
decisão de V.Exa.

O SR. IBSEN PINHEIRO (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como autor, pretendo recorrer da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Recorrido 
ao plenário. Eu aceito o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Conforme resolução da Mesa, a primeira meia 

hora é destinada aos pronunciamentos dados como 
lido ou de 1 minuto.

Peço aos nobres pares que cooperem e usem 
rigorosamente o tempo destinado.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobres Parlamentares, na manhã de hoje, na 
reunião de Líderes, houve grande consenso no sentido 
de avançarmos na pauta desta Câmara dos Deputados 
e, automaticamente, do Congresso.

E na data de hoje teremos a grande satisfação 
de colocar em votação matéria amplamente debatida 
no ano passado, a PEC 47, a chamada PEC da Ali-
mentação, que vai garantir a todo o povo brasileiro o 
direito social referente à alimentação. Isso vai fortale-
cer a assistência social, a agricultura familiar e, acima 
de tudo, a visão de que temos que alocar, também, 
recursos para esses programas sociais.

Ressalto a importância das frentes parlamenta-
res. A Frente Parlamentar em Defesa da Segurança 
Alimentar, coordenada pelo nosso Deputado Nazare-
no, fez grande articulação para que o Presidente da 
Comissão, Deputado Armando Abílio, tornasse célere 
essa proposta. A Frente Parlamentar da Saúde está 
retomando suas atividades, para que nós possamos 
aprovar os recursos para... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
amanhã, a Câmara Municipal de Fortaleza realizará 
sessão solene para homenagear o saudoso Prefeito 
Juraci Magalhães, pela passagem do primeiro aniver-
sário de seu falecimento.

A 18 de janeiro, a família do ex-chefe da munici-
palidade fortalezense fez celebrar missa em sufrágio 
de sua alma boníssima, assistida por incomparável 
número de amigos e admiradores, que nele sempre 
viram um líder de virtudes excepcionais, com as vistas 
voltadas para o progresso de nossa urbe. 

Como seu companheiro de memoráveis campa-
nhas, além de fraterna convivência pessoal, relembrei, 
naquela ocasião, em breves palavras, a sua irrepreen-
sível conduta, pautada em 3 profícuas gestões à testa 
de nossa edilidade.

Uma das obras que o consagraram como gestor 
competente e ousado foi o Hospital José Frota, con-
siderado um dos melhores no gênero de urgência no 
Nordeste brasileiro.

A sua presença nos subúrbios, quase todas as 
manhãs, era característica de proficiente disposição 
de concretizar empreendimentos de vital interesse da 
população das áreas periféricas.

Desejo, pois, louvar a iniciativa do Legislativo 
de minha cidade, endossando a justeza da proposta, 
através da qual se preservará relembrada a notável fi-
gura de Juraci Vieira de Magalhães, que sempre soube 
honrar a nossa vida pública com extraordinária visão 
de estadista, assim proclamada, indiscrepantemente, 
por correligionários e alusivos políticos.

O Ceará pranteia a perda de um prócer de in-
contestável projeção, na condição de defensor das 
prerrogativas da cidadania.

Por isso, a medalha a lhe ser outorgada valerá 
como prova inconteste de seu fecundo labor em prol 
de nossa metrópole.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faleceu, 
ontem, em Recife, em um dos hospitais da capital per-
nambucana, o ex-Deputado Federal Vital do Rêgo, que 
cumpriu, nesta Casa, com exemplar desempenho, 3 
mandatos como representante da Paraíba, revelando, 
sempre, a sua invejável competência, aliada a extra-
ordinário espírito publico, traços marcantes de sua 
personalidade de escol.

À época em que presidi o Senado Federal e 
dirigia o Congresso, sempre mantivemos estreito re-
lacionamento, permitindo-me acompanhar, de perto, 
a sua profícua atuação como tribuno primoroso, que 
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arrancava aplausos entusiásticos de quantos integra-
vam este Plenário soberano.

Em 1992, ao ser convidado para evento ligado à 
sua família, em Campina Grande, pude constatar o pres-
tigio que ali desfrutava, bem assim os seus filhos, um dos 
quais pontificando nesta Casa como integrante da ban-
cada paraibana dos mais dinâmicos, autor de iniciativas 
de larga repercussão, como a PEC relativa à criação do 
Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.

Vital do Rêgo, como advogado renomeado, es-
teve, inúmeras vezes, defendendo postulações junto 
a tribunais superiores, impondo-se pela robustez de 
seus conhecimentos jurídicos e o talento fulgurante 
com que Deus o privilegiara.

Acometido de insuficiência respiratória, buscou 
no Hospital Santa Joana, em Recife, recuperar a saú-
de, assistido por seus familiares, que, hoje, pranteiam 
o seu desaparecimento.

O extinto lega aos seus descendentes exemplos 
admiráveis de dignidade e coragem cívica, transformada 
em autêntico padrão de formação cultural e correção 
ética inigualável.

Homenageio, desta tribuna, a sua memória, que 
será tornada imperecível diante da atual e das futu-
ras gerações. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 
milhares de bombeiros e policiais militares fizeram sua se-
gunda marcha pelas ruas da Capital. Todos eles saíram de 
seus lares, com toda a sorte de dificuldades, amparados 
por um compromisso firmado pelo Presidente desta Casa, 
Deputado Michel Temer, de que se votaria a PEC 300, a 
PEC da dignidade para os mais de 700 mil bombeiros e 
policiais militares, na primeira sessão da quarta sessão 
legislativa. Eles não saíram de casa à toa.

Grande parte dos Congressistas já apoiam a inclu-
são na pauta da PEC 300. É necessário, é fundamental 
que o Colégio de Líderes e o Presidente Michel Temer, 
futuro Vice-Presidente da Nação brasileira, comprome-
tam-se verdadeiramente com a PEC da dignidade dos 
trabalhadores da segurança pública. 

Que a PEC 300 seja votada hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência comunica que se sente feliz e honrada – a Casa 
sente-se honrada – com a presença de V.Exas. No entanto, 
a manifestação deve ser feita levantando-se os braços, 
sendo proibidos vaias, aplausos e assim por diante.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, acaba de celebrar 90 anos de vida um ilustre baia-
no, o Dr. João da Costa Falcão, que chega a essa idade 
com invejável lucidez e que a festeja ofertando aos seus 
contemporâneos uma obra, o sétimo livro de sua lavra, 
intitulada Valeu a pena (desafios de minha vida), rico re-
positório de uma existência marcante na qual se eviden-
cia o exercício de atividade estudantil, político-ideológica, 
parlamentar, empresarial, literária e de imprensa.

João da Costa Falcão é um baiano nascido no 
interior (em Feira de Santana) que, muito jovem, des-
locou-se para a capital do Estado para estudar e, logo, 
contagiado pelos grandes temas que eram debatidos 
no Brasil de então (nos anos 30), iniciou a sua parti-
cipação na política estudantil, de onde evoluiu para a 
vida partidária e na imprensa, ingressando nas hos-
tes comunistas, exercendo funções até a alta direção 
do Partido Comunista Brasileiro, com destaque para 
o período em que, sob graves riscos pessoais, atuou 
na clandestinidade, no Brasil e mesmo no exterior, 
quando exilado, atividades que, com impressionan-
te riqueza de detalhes, são contadas na valiosa obra 
que acaba de lançar, secundando outras tantas, que 
a precederam, intituladas O Partido Comunista que eu 
conheci; Giocondo Dias – a vida de um revolucionário; 
A vida de João Marinho Falcão (seu pai); O Brasil e a 
Segunda Guerra Mundial; Não deixe esta chama se 
apagar – A história do Jornal da Bahia; e A história da 
revista Seiva – a primeira revista do PCB.

Homem de origem familiar abastada, não hesitou 
em afastar-se do desfrute de uma vida confortável e cô-
moda para dedicar-se, com inegável coerência, grande 
devotamento e coragem, à militância em torno dos ideais 
comunistas, atitude que se sabe muito pouco comum no 
Brasil, mormente nos tempos temerários em que viveu, 
especialmente quando o PCB foi posto na ilegalidade 
pela ditadura Vargas. Preso ou tendo que viver longe de 
sua Pátria, João Falcão permaneceu fiel às posições que 
defendia, arrostando riscos inclusive quando zelou pela 
proteção e assistiu o supremo e legendário dirigente co-
munista brasileiro, Luís Carlos Prestes, durante o longo 
período de sua proscrição da atividade política legal.

Mesmo quando, após as revelações trazidas a 
lume por Nikita Krushev no 20º Congresso do Partido 
Comunista da União Soviética, em 1956, conhecidas 
em plenitude, no Brasil, mais de um ano depois, viu-se 
mergulhado em profunda decepção, completou, com a 
mesma dignidade, o mandato de Deputado Federal que 
então exercia nesta egrégia Casa, encontrando ainda, 
nas reservas de seu idealismo, energia cívica e dispo-
sição para liderar a fundação, em nosso Estado, de um 
dos maiores, mais modernos e combativos órgãos de 
imprensa da história brasileira – o Jornal da Bahia – 
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que revolucionou o jornalismo baiano e travou uma das 
mais duras lutas travadas pela imprensa contra a tirania 
e a opressão carlistas, dominantes em nosso Estado, 
enfrentando uma tenaz e cruenta perseguição política 
comandada pelo então Governador Antonio Carlos Ma-
galhães, constituindo-se, aquele momento, pelo enfren-
tamento travado com o apoio do povo baiano, numa das 
mais belas páginas de resistência democrática.

Ao lado disso e sem abrir mão de suas convicções 
ideológicas, exerceu, como empresário do ramo imobili-
ário e da construção civil, como fundador e dirigente do 
Banco Baiano da Produção e, no plano público, a presi-
dência do banco de Desenvolvimento do Estado, uma 
atuação digna de referências, como se deflui do que se 
colhe sobre a sua afirmativa e profícua existência.

Por tudo isso, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho o prazer de fazer o registro que ora faço 
– tanto da efeméride do nascimento do ilustre conter-
râneo João da Costa Falcão quanto do lançamento de 
seu livro referido ao início de minha fala, bem assim do 
artigo intitulado Valeu a pena, sim!, escrito pelo advogado 
baiano Dr. Carlos Eduardo Sodré, objeto de publicação 

pelo jornal Tribuna da Bahia, edição de 21 de janeiro 
último. Esse artigo traça, com o cuidado e o esmero que 
seu autor dedica àquilo que escreve, o perfil do valoroso 
baiano e de sua obra, que, por sua riqueza literária e 
histórica, deve merecer a atenção e a leitura dos que se 
interessam pela vida dos que construíram e constroem 
a história deste País, principalmente pelas novas gera-
ções, tão carentes de exemplos tão dignificantes que 
as inspirem para continuar acreditando nos valores da 
dignidade, da honradez, e na valia da devoção aos su-
periores interesses da Nação e do povo brasileiro.

Concluo, Sr. Presidente, requerendo, a um só 
tempo, a comunicação do registro, que ora faço, do 
lançamento do livro já referido e da celebração no-
nagenária do Dr. João da Costa Falcão e a inserção, 
nos Anais desta egrégia Casa, do artigo do Dr. Carlos 
Eduardo Sodré sobre o homenageado, dando a Mesa, 
de tudo isso, conhecimento a eles.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desde o tempo de meu mandato na Prefeitura de Ni-
lópolis, a partir de 1973, e do meu primeiro dia como 
Deputado Federal, em 1979, luto contra as dificuldades 
que a população da Baixada Fluminense encontra para 
alcançar os serviços de saúde oferecidos pelo Estado 
brasileiro. E cada passo, cada conquista, por mais sim-
ples que pareça aos não envolvidos com o processo, 
tem, para mim, o sabor de uma grande vitória.

Ontem não foi diferente. Para atender a um convite 
do Prefeito de Nilópolis, engenheiro Sérgio Sessim, o 
Secretário de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio 
de Janeiro, Sérgio Côrtes, visitou a cidade e aprovei-
tou a ocasião para 3 providências: instalar o Programa 
Móvel de Tomografia Computadorizada – Nilópolis é 
a primeira cidade beneficiada; anunciar a decisão do 
Governo do Estado, atendendo a um pleito nosso e do 
Prefeito, de repassar para Nilópolis 1 milhão de reais, 
para reforma do segundo e terceiro andares do Hospital 
Municipal Juscelino Kubitschek; e anunciar a escolha 
do terreno para construção, pelo Governo do Estado, 
de uma Unidade de Pronto Atendimento.

Instalado numa carreta especial, o tomógrafo re-
duz o tempo dos exames de corpo inteiro de 20 a 40 
minutos para apenas 30 segundos, com leitura melhor. 
O equipamento ficará na cidade até o dia 12 de feve-
reiro e atenderá a população de segunda a sábado, 
durante todo o horário comercial.

Já os recursos prometidos pelo Secretário Sér-
gio Côrtes para reforma estrutural no JK permitirão à 
Prefeitura de Nilópolis ampliar o atendimento médico, 
principalmente o atendimento infantil, porque dobra o 
número de leitos na maternidade.

O terreno para construção da Unidade de Pronto 
Atendimento em Nilópolis sinaliza a possibilidade de, 
em curto prazo, se resolver um antigo problema que 
temos na cidade: a pressão pelo atendimento médi-
co de pessoas residentes em outros Municípios da 
Baixada.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
as 3 medidas reafirmam o cuidado especial que o Go-
vernador Sérgio Cabral e toda a sua equipe dedicam 
aos Municípios e, principalmente, ao setor de saúde.

Sr. Presidente, quero aproveitar para saudar os 
nossos visitantes.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no momento em que esta Casa reini-
cia seus trabalhos em um ano tão importante quanto 
será 2010 para todos os brasileiros, é impossível que 
eu não peça a palavra para lamentar uma perda irre-
parável a todos nós e, mais do que isso, homenagear 

a médica Zilda Arns, morta no começo de janeiro no 
terremoto que arrasou com o Haiti e deixou centenas 
de milhares de vítimas.

Rendo justas homenagens, acredito que assim 
como todos os companheiros Parlamentares, em reco-
nhecimento pelo trabalho fantástico realizado por Zilda 
Arns durante toda a sua vida em benefício das crian-
ças e dos adolescentes do nosso País. Como coorde-
nadora da Pastoral da Criança, Zilda foi responsável 
por mudar o destino de mais de 2 milhões de crianças 
brasileiras através dos seus projetos e ações.

A luta diária e incansável da médica pediatra 
estendeu-se até mesmo fora dos limites do Brasil, 
como no caso do Haiti. Lá, Zilda Arns estava prepara-
da para levar um pouco do seu conhecimento e da sua 
incomparável capacidade de lidar com as dificuldades 
para transformar vidas. Ao contrário de muitas outras 
iniciativas que trabalham com cuidados a crianças e 
adolescentes doentes, a Pastoral da Criança esforça-se 
em busca da orientação e da conscientização de pais 
e educadores. Zilda acreditava que grande parte dos 
problemas de saúde enfrentados pelas crianças vinha 
do desconhecimento que as mães tinham sobre noções 
de nutrição, higiene e outros cuidados essenciais.

A Pastoral da Criança, reconhecida mundialmente, 
serviu de modelo para muitos países criarem iniciati-
vas semelhantes. Nações como o Uruguai, o México, 
Angola, Guiné-Bissau e outras tantas espelharam-se 
e continuarão a seguir os passos de Zilda Arns. A im-
portância do seu trabalho é tamanha, que a Pastoral 
conta com o total apoio do UNICEF.

Não podemos deixar de lembrar, também, que 
Zilda é fundadora da Pastoral da Pessoa Idosa, cria-
da em 2004.

O terremoto que destruiu o Haiti e ceifou boa 
parte da população daquele país, deixando o caos, 
também levou de todos nós uma profissional exemplo 
de dedicação e amor pelo próximo.

Lições que certamente perdurarão e farão com 
que a Pastoral siga seu honroso caminho na batalha 
por uma redução ainda mais significativa da mortalida-
de infantil, tornando o Brasil do futuro, através dessas 
crianças e jovens, cada vez mais próspero.

Portanto, deixo aqui meu agradecimento públi-
co à médica Zilda Arns por tudo aquilo que fez e que 
deixou como legado ao Brasil e outros países mundo 
afora. Tenho absoluta certeza que cada um dos mais 
de 150 mil voluntários que eram liderados por Zilda 
Arns saberão conduzir as ações da Pastoral da Criança 
com a mesma garra e dedicação que a coordenadora 
sempre demonstrou.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. Faço um registro da grande demons-
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tração de fé em Nossa Senhora dos Navegantes dada 
ontem, terça-feira, pelos gaúchos que vivem nas cida-
des litorâneas.

Em Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, São Louren-
ço do Sul e Porto Alegre, milhares de pessoas partici-
param de procissões terrestres e lacustres realizadas 
em devoção à padroeira e santa protetora de navega-
dores e pescadores, cobrindo de azul e branco ruas, 
rios e lagoas.

Durante a madrugada, tanto na praia do Cassino, 
em Rio Grande, como no Laranjal, em Pelotas, outras 
milhares de pessoas renderam suas homenagens a 
Iemanjá, a orixá das águas, igualmente protetora de 
homens e mulheres que diariamente saem ao mar para 
buscar o sustento de suas famílias.

Na tarde de ontem, em Pelotas, católicos e um-
bandistas encontraram-se nas águas da Lagoa dos 
Patos para uma celebração ecumênica que carrega 
em si uma mensagem pura, simples e que pode mui-
to bem ser aplicada nesta Casa, especialmente neste 
ano: todas as diferenças devem ser deixadas de lado 
quando o que está em jogo é o bem comum.

Acredito que o respeito à fé alheia, demonstrado 
tanto pelos católicos como pelos umbandistas gaúchos, 
deve servir de exemplo para todos nós, que neste Con-
gresso temos como missão primordial melhorar a vida 
do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Dr. 
Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, faço um registro sobre a Campanha da Fraterni-
dade de 2010, cujo tema é Economia e Vida e o lema, 
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.

Na pessoa do Presidente da CNBB, D. Geraldo 
Lyrio Rocha, e de seu Secretário-Geral, D. Dimas 
Lara Barbosa, quero parabenizar a Igreja pela evan-
gelização que faz no País há 500 anos e, por meio do 
terceiro setor, pelo trabalho maravilhoso de atendimento 
à demanda reprimida, que muitas vezes o Poder Pú-
blico não consegue atender.

Sr. Presidente, também desejo compartilhar as 
palavras do Padre Eduardo Peters, que hoje, na San-
ta Missa na Câmara dos Deputados, em sua reflexão, 
disse que “a cultura de morte pode produzir riqueza, 
não humanidade”.

Aproveito ainda para declarar meu voto favorável 
à PEC nº 47, de 2003, que estabelece que a alimen-
tação é um direito social.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, desejo a todos uma boa retomada dos tra-
balhos legislativos. No dia 2 de fevereiro iniciou-se o 
ano legislativo no Congresso Nacional, onde matérias 
importantes para o País precisam ser votadas. Desta-
cadamente, aponto algumas que merecem nossa espe-
cial atenção, tais como o marco regulatório do pré-sal, 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um conjunto 
de matérias de cunho ambiental, o Plano Nacional de 
Defesa, entre outras.

A aprovação do marco regulatório para explora-
ção do pré-sal, por exemplo, deve predominar na pauta 
de votações neste início de janeiro. Recentemente a 
“ministra-candidata” manifestou que o “atraso” na apro-
vação das medidas provisórias está comprometendo 
novos investimentos. Ela se esquece de mencionar 
que o Governo Federal demorou 19 meses – 19 me-
ses! – para elaborar as propostas para mudar a atual 
Lei do Petróleo.

Digo isso com conhecimento de causa, pois pre-
sidi a Comissão Especial de Capitalização da PE-
TROBRAS, apresentando propostas e conduzindo um 
debate profundo sobre essa que deverá ser a maior 
operação de alavancagem de recursos do mercado 
global de capitais. Isso sem deixar de lado os interes-
ses dos acionistas minoritários, os milhares de brasi-
leiros que investiram parte do seu FGTS na estatal. 
Também apresentei propostas relativas a outras MPs, 
que versavam sobre o Fundo Soberano, a criação da 
PETRO-SAL e a alteração do modelo de exploração, 
tudo calcado na experiência de ter sido um dos mem-
bros mais atuantes da Comissão de Minas e Energia 
da Câmara Federal.

Concordo, a questão é estratégica e precisa ser 
votada, mas não deve ser refém do imediatismo ou da 
agenda eleitoral, pois estamos falando de definições 
de médio e de longo prazo, imprescindíveis para o fu-
turo do País.

Também temos a responsabilidade de votar o 
Plano Nacional de Defesa, que tem como premissas a 
reorganização das Forças Armadas, a reestruturação 
da indústria brasileira de material de defesa e a política 
de composição dos efetivos das Forças Armadas.

A conservação e a preservação ambiental tam-
bém devem ter destaque, a partir da aprovação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um trabalho 
bem-sucedido – fui coordenador do Grupo de Traba-
lho responsável pela proposta –, que traz um conjunto 
de diretrizes inovadoras e pioneiras para transformar 
o problema do lixo em oportunidades de negócios e 
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de geração de empregos e renda. Está em regime de 
urgência na pauta de votações da Câmara.

Após o fracasso na Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), em que 
não houve a definição de metas e de compromissos 
efetivos para mitigar as emissões de gases de efeito 
estufa, é fundamental mantermos o esforço de colo-
carmos o Brasil na rota de uma economia com menos 
carbono. Neste momento pós-Copenhague, existem 
diversas matérias que versam sobre conservação e 
preservação ambientais que precisam ser votadas, no 
sentido de nos colocarmos na vanguarda das iniciati-
vas globais para reduzir o efeito estufa.

O ano começa com temperatura em alta no em-
bate político entre Oposição e Situação. Prenúncio de 
que a campanha eleitoral pode contaminar os trabalhos 
do Congresso Nacional e fazer com que projetos impor-
tantes fiquem relegados a segundo plano, dando lugar 
à verborragia, que em nada contribui para melhorar a 
qualidade do debate, nem a imagem do Legislativo 
perante a sociedade. O Parlamento não pode parar a 
cada 2 anos, o Brasil urge reformas, e temos tempo 
hábil para aprovar medidas importantes!

Citei alguns dos temas mais relevantes em pau-
ta. É claro que existem outras questões, mas acredito 
que possamos aprovar essas medidas antes do perí-
odo eleitoral. Para tanto, é preciso colocar o interesse 
público à frente dos interesses político-partidários, ter 
uma visão de desenvolvimento de médio e de longo 
prazo e respeitar o voto do eleitor, que nos elegeu para 
um mandato de 4 anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
ainda outro tema. O resultado da balança comercial – 
diferença entre o que exportamos e o que importamos 
– cai progressivamente. No ano passado, o superávit 
ficou em apenas 9,9 bilhões de dólares; em 2008, foi 
de 47 bilhões de dólares e, em 2007, havia sido de 
76,7 bilhões de dólares. Apesar de termos sido um dos 
países que menos sofreram com a crise, a combina-
ção entre a valorização excessiva do real, juros altos, 
a ausência de uma política comercial agressiva e o 
elevado Custo Brasil, serão a “herança maldita” que o 
Governo Lula deixará para o seu sucessor.

O pior de tudo é que um olhar mais profundo so-
bre o perfil das nossas exportações revela um processo 
acelerado de desindustrialização que nos faz recuar 
em direção a meros exportadores de matéria-prima. 
As exportações brasileiras de produtos manufaturados 
caíram 27,3% em 2009, prejudicadas pela concorrên-
cia com os produtos chineses em mercados tradicio-
nalmente relevantes para os nossos produtos, como 
Estados Unidos, Argentina e México, entre outros. É 
a mesma China que acaba de ultrapassar os Estados 

Unidos como principal destino das nossas exportações 
no ano passado. Enquanto as vendas para o mercado 
chinês cresceram 23%, para o mercado norte-ameri-
cano elas caíram 42,3%.

Esse aumento da participação chinesa tem con-
tribuído para a deterioração da pauta de exportação 
nacional, uma vez que a demanda se concentra em 
produtos básicos, que representam quase 80% do 
total vendido àquele país. Já as vendas para os Esta-
dos Unidos são prioritariamente de produtos manufa-
turados, que representam 70% das exportações para 
aquele mercado.

Entre 2001 e 2002, as exportações brasileiras 
cresceram 4%; entre 2002 e 2003, a alta foi de 22%. 
Entretanto, o País não melhorou a sua posição relativa 
no mundo, continua a representar 1,2% do comércio 
mundial, o mesmo que exportava no início dos anos 
80. Trocando em miúdos, a deterioração progressiva 
da nossa pauta de exportações faz com que vendamos 
mais para ganhar menos.

Ao observarmos o processo acelerado de cres-
cimento econômico de outras potências emergentes, 
como China, Índia e os chamados Tigres Asiáticos, 
percebemos que existe sim uma fórmula para acelerar 
o crescimento econômico: câmbio desvalorizado, ex-
portações de bens com maior valor agregado, consumo 
interno aquecido, uma base industrial diversificada e 
competitiva internacionalmente, melhoria da educação 
e investimentos pesados em inovação tecnológica e 
na melhoria da infraestrutura.

Sei que é difícil comparar realidades tão distintas 
como as encontradas em países como a China e a Ín-
dia. Por isso gosto de utilizar como exemplo a Coreia, 
um país devastado e dividido pela guerra, com uma 
população reduzida, mas que, em 50 anos, conseguiu 
tornar-se uma potência emergente.

Prioritariamente, é preciso resolver a questão 
cambial. Para isso, volta à baila a necessidade de conter 
o ingresso de capital especulativo e restringir as ope-
rações financeiras externas – inclusive com derivativos 
–, o que tanto tem contribuído para a valorização do 
real. Nossa atual política cambial não atende mais as 
necessidades de crescimento do País, pois foi conce-
bida para fazer frente à escassez de dólares, o que 
não corresponde mais a nossa atual realidade.

Concomitantemente, é fundamental melhorar a 
qualidade dos investimentos públicos, ou seja, deixar 
de inflar o custeio da máquina pública para garantir 
recursos no longo prazo para obras estruturais. Des-
ta maneira, garantindo um superávit nas contas pú-
blicas, será possível adotar uma política monetária 
mais agressiva, evitando a possibilidade de aumento 
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nas taxas de juros, ainda extremamente elevada em 
termos internacionais.

Nenhuma nação que deseja um crescimento eco-
nômico sustentável e duradouro pode alcançá-lo sem 
antes fazer sua lição de casa. Caso contrário, estare-
mos fadados ao retrocesso da época das caravelas, 
ou seja, vendermos matéria-prima para depois impor-
tarmos produtos manufaturados, gerando empregos e 
renda fora do País.

Nossa força motriz da pauta exportadora, o agro-
negócio, não se pode contentar em ser um mero “ce-
leiro do mundo” e viver do humor instável do mercado 
especulativo das commodities. Precisamos vender 
etanol, mas também podemos vender maquinário para 
construção de usinas e a tecnologia flex para veícu-
los automotores; vender óleo cru, mas derivados mais 
nobres, como querosene de aviação; vender soja in 
natura, mas também farelo e toda sorte de produtos 
à base desse grão.

Mais uma vez nos escoramos no já famoso “jei-
tinho” para nos adequarmos às crises, sem promover 
profundas reformas que se fazem, cada vez mais ne-
cessárias, em uma economia de mercado globalizada. 
Não podemos prescindir de uma política cambial com 
viés exportador, uma política de juros que não penali-
ze o setor produtivo, a redução do custeio da máquina 
pública, uma política industrial voltada para inovação 
que seja capaz de atender os mercados interno e ex-
terno sem fomentar surtos inflacionários, uma política 
tributária mais justa. Lembro a célebre frase que volta 
a ser atual: é exportar ou morrer!

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos aqui 
para pedir ao nosso querido Presidente Michel Temer 
que tenha sensibilidade e imediatamente coloque em 
votação uma PEC que vai fazer justiça àqueles que 
têm a coragem de nos defender, de defender nossas 
famílias. Se um juiz, um delegado, um promotor ga-
nham bem, por que não pagar um salário digno – em 
Brasília já é pago – ao policial e ao bombeiro militares 
do País todo?

Sr. Presidente, a PEC 300, de 2008, é questão 
de justiça social, para acabar de vez com a necessi-
dade de o policial militar fazer bico para se sustentar, 
além de trabalhar diuturnamente. Essas pessoas me-
recem dignidade. 

Nós estamos aqui, como o Deputado Capitão 
Assumção e a Deputada Sueli Vidigal, representando 

o Espírito Santo, apoiando a aprovação desta PEC 
300.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Marçal Filho. 
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estive engajado na luta dos policiais 
militares pela aprovação da PEC 300, de 2008, no meu 
Estado, Mato Grosso do Sul. Infelizmente, tivemos uma 
triste notícia na minha cidade de Dourados. Não poderia 
deixar de registrar e enviar minhas condolências às fa-
mílias do cabo Francisco Valenzuela Lopes, meu amigo 
Chico, Presidente da Associação de Cabos e Soldados 
de Dourados, do cabo Adevaldo Alves de Oliveira e do 
soldado Osmar Castelo, que sofreram acidente fatal 
no caminho de Dourados para Campo Grande, ao se 
dirigirem para Brasília a fim de participar de marcha 
pela aprovação da PEC 300, de 2008.

Espero que essa luta, principalmente pelo cabo 
Francisco, não tenha sido em vão e possamos ver essa 
PEC aprovada nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Glau-
ber Braga.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, também não poderia deixar de re-
gistrar meu posicionamento favorável à apreciação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008. 
É de importância muito grande que as distorções que 
tanto já foram comentadas e debatidas neste Plená-
rio possam ser corrigidas, com a aprovação dessa 
importante PEC.

Quero também registrar a presença de bombei-
ros e policiais militares do Rio de Janeiro, nas pesso-
as dos Sargentos Luciane, Sanches, Cortat e Vaz, do 
Cabo Magalhães, do Soldado Fagner, e do Sr. Luís. 
Por intermédio deles, eu me dirijo a todos os policiais 
e bombeiros militares do Rio de Janeiro, que se orga-
nizaram e vieram a Brasília cobrar a inclusão dessa 
PEC na pauta de votações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Dimas Ramalho.
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro, mais uma vez, como fiz ontem, meu apoio à 
aprovação da PEC 300, de 2008, como medida de jus-
tiça aos policiais e bombeiros militares de todo o Brasil, 
que, com certeza, necessitam mais do que armamento 
e equipamento, necessitam ser valorizados em seus 
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salários. Espero seja trazida à votação a matéria, que 
contará com meu apoio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
grande pesar que lamento a morte do Dr. José Rodri-
gues, homem simples que conciliava com a vida pes-
soal brilhante carreira médica e honrada vida pública 
no Município de Monte Alto, São Paulo.

Aproveito a oportunidade para fazer constar nos 
Anais desta Casa breve histórico deste grande homem, 
com minha homenagem.

De origem simples, nasceu de descendentes 
espanhóis em 17 de julho de 1925, pai Paulo Victorio 
Barrancos e mãe Dolores Rodrigues, lavradores resi-
dentes no Bairro Pampuã, na zona rural do Município 
de Monte Alto.

Teve uma trajetória de vida nada fácil. Em 1932, 
aos 7 anos, iniciou seus primeiros estudos na cidade 
de Urupês, onde residiam seus avós paternos. Em 
1935, foi para a cidade de Novo Horizonte, residindo 
ainda na zona rural com seus progenitores. Nesse 
mesmo ano, ocorre uma tragédia em sua vida. Perde 
a mãe em decorrência de complicações de um parto. 
Frequentou a Escola Isolada do Bairro Pau D’Alho do 
Município. Em 1937, retorna ao Município de Urupês, 
para completar o curso primário.

Foi vendedor de doces caseiros, salgados e re-
frescos na porta do então Cine Central, quando havia 
sessões cinematográficas. Foi engraxate em salão de 
barbeiro, tendo aprendido a arte de barbear.

Após o término do último ano do grupo escolar, 
foi trabalhar na Farmácia São José, na qualidade de 
prático de farmácia, onde aprendeu a arte de mani-
pular fórmulas medicamentosas, permanecendo lá até 
janeiro de 1941.

Aprovado no exame de admissão, ingressou no 
Ginásio Catanduva, cursando os 4 anos regimentais, 
tendo sido nesse período Presidente do Grêmio Ginasial 
Catanduva. Em 1945, ingressou no Colégio Estadual 
e Escola Normal Dr. Adhemar de Barros, cursando os 
3 anos do então Curso Científico.

Em 1948, prestou vestibular para o curso de Me-
dicina, na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Paraná, formando-se médico no ano de 1953.

No período compreendido entre janeiro de 1951 
e junho de 1952, frequentou, na qualidade de acadê-
mico interno, os serviços de clínica médica, cirurgia, 
maternidade e pronto-socorro do Hospital Santo An-
tônio, em Curitiba.

Em julho de 1953, já no sexto ano, organizou e 
realizou viagem científico-cultural por 8 Estados do País, 
chefiando comitiva com 2 professores universitários e 
15 alunos da sua turma, cujo objetivo foi conhecer as 

escolas médicas desses Estados, onde proferiram os 
professores algumas conferências de suas cadeiras.

Formado, a partir de janeiro de 1954 iniciou sua 
vida profissional na cidade de São Caetano do Sul. No 
final daquele ano, ingressou no serviço público estadu-
al, trabalhando, inicialmente, no Sanatório de Moléstias 
Pulmonares de Santa Rita do Passa Quatro.

Em 1955, casa-se com a jovem Eliná Vera de Ca-
margo, constituindo com ela numerosa família, sendo 
seus filhos: João Paulo, Thereza Cristina, Cecília Ma-
ria, José Jesus, Antônio Carlos, Carmem Lúcia, Luiz 
Henrique, Lucas Eduardo e Ana Silvia, tendo contri-
buído também na criação de João Carlos dos Santos, 
egresso do Educandário Izildinha, o qual considerava 
como filho. A prole citada lhe deu 12 netos para redo-
brada alegria do casal.

Em 26 de julho de 1956, deixa Santa Rita do 
Passa Quatro e se fixa, definitivamente, em Monte 
Alto, iniciando suas atividades na santa casa ao lado 
dos médicos Dr. Adauto Freire de Andrade e Dr. José 
de Paula Eduardo, de saudosas memórias. Com o 
decorrer dos anos, outros colegas se juntaram a eles 
porque a cidade crescia, a agricultura do Município 
era pujante e a indústria acompanhava o desenvolvi-
mento da urbe.

Em 27 de outubro de 1957, participa da fundação 
do Rotary Club local, tendo atuação destacada na vida 
rotária, sendo presidente no ano de 1973. Em sinal do 
reconhecimento prestado ao clube e à sociedade, re-
cebeu o Título de Companheiro Paul Harris, honraria 
essa que ensejou sua permanência entre seus com-
panheiros rotarianos até os dias de hoje.

Em 12 de junho de 1963, reingressa no serviço 
público estadual exercendo a Medicina no Posto de 
Puericultura local, hoje sede da instituição Lar Peque-
no Monte-Altense.

Com a anexação dessa unidade ao posto de 
saúde local, foi médico-chefe durante vários anos. Em 
1967, exonerou-se a seu pedido.

Em 1979, fez o curso de Medicina do Trabalho 
da FUNDACENTRO em convênio com a UNAERP, 
Universidade de Ribeirão Preto.

Durante o período de 1954 a 2004, participou da 
vida política do Município, tendo sido Vereador por 3 
vezes, desempenhando várias funções no Legislativo, 
como Presidente das Comissões da Câmara, Secre-
tário da Mesa Diretora, Vice-Presidente e Presidente 
da Casa de Leis, totalizando 14 anos no exercício de 
representar o povo, diga-se de passagem, tornando-se 
responsável por eleger seus representantes.

Em 15 de novembro de 1968, elege-se Prefei-
to pela primeira vez, tendo como Vice-Prefeito seu 
companheiro Ângelo Vital, mandato de 4 anos. Em 15 
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de novembro de 1982, elege-se novamente Prefeito, 
tendo como Vice-Prefeito o seu companheiro Nelson 
Dalseno, mandato de 6 anos. Exerceu ainda nesse 
período o cargo de Vice-Presidente da APESP – As-
sociação dos Prefeitos do Estado de São Paulo, ten-
do destacada atuação na sua fundação, bem como 
junto aos Governos Estaduais de Franco Montoro e 
Orestes Quércia.

Em 3 de outubro de 1999, elege-se Vice-Prefeito, 
acumulando o cargo de Secretário Municipal da Saú-
de da cidade.

Além dessas atividades, citam-se outras, como: 
Presidente do Monte Alto Clube (biênio 1967/1968) e 
membro diretor do Educandário Izildinha, desde 15 de 
outubro de 1969 até os dias atuais.

Em 21 de maio de 1994, foi agraciado pela Câ-
mara Municipal de Monte Alto com o Título de Cidadão 
Honorário, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à comunidade local.

No ano de 2004, recebeu o Título de Sócio Hono-
rário da Associação Antialcoólica de Monte Alto.

Apesar da sua atuação na área política, não aban-
donou suas atividades profissionais, exercendo por cer-
ca de 40 anos as funções de médico da Irmandade de 
Misericórdia de Monte Alto (santa casa), sendo também 
seu diretor clínico em determinado período.

Desde a implantação da UNIMED em Monte Alto, 
em 1992, vinha atuando como clínico geral e cirurgião 
nessa tão renomada empresa.

Dedicava seu tempo em atender o PSF – Progra-
ma Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde Dr. 
José Ignácio Grellet, no bairro Jardim Califórnia, sua 
clientela particular e conveniados UNIMED e assistir 
os menos favorecidos que o procuravam em seu mo-
desto consultório. Orgulhava-se em dizer que nunca 
dependeu da política para viver, e sim da sua profissão, 
pois durante os 2 primeiros mandatos de Vereador e 
no primeiro mandato de Prefeito nunca recebeu sequer 
um centavo dos cofres públicos municipais.

Como sempre disse, realmente ele nunca pôde 
desvincular a profissão de médico da política, porque 
no seu caso as 2 sempre caminharam juntas em favor 
da conquista de verbas para colaborar com a adminis-
tração municipal e, principalmente, para a melhoria da 
saúde da população da cidade.

Como médico atuante, político honesto e filho da 
terra, servirá de paradigma para os monte-altenses e 
seu nome ficará para sempre perpetuado para a his-
tória de Monte Alto.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Janete 
Capiberibe. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – 
AP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo a po-
pulação de Macapá pelo aniversário de 252 anos da 
cidade. A data rememora a fundação da Vila de São 
José de Macapá, em 4 de fevereiro de 1758, Capital 
do Estado do Amapá.

Sua riqueza histórica, cultural e arquitetônica, 
sua localização – é cortada pela Linha do Equador –, 
na foz do Rio Amazonas, e a beleza do seu povo, no 
entanto, contrastam com a omissão da administração 
pública, que empurrou a cidade para a última posição, 
entre as Capitais, no que se refere ao Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Municipal.

Vamos comemorar este aniversário com a certe-
za de que, mobilizados politicamente, faremos melhor 
o futuro da nossa cidade e das nossas famílias. Assim 
poderemos comemorar, de maneira mais cidadã, os 
próximos aniversários.

Parabéns, Macapá!
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-

vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, em nome do Partido Socialismo e 
Liberdade, declaro nosso apoio aos policiais e bom-
beiros militares. A bancada do PSOL votará favoravel-
mente à PEC nº 300, de 2008.

Em segundo lugar, trago um tema que esteve 
entre os mais debatidos, na opinião pública e den-
tro do Governo, neste último mês: a terceira edição 
do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 
3), lançado pelo Governo no dia 21 de dezembro de 
2009. Nos últimos anos, não se viu tamanha atenção 
dos grandes meios de comunicação a uma ação do 
Estado brasileiro relacionada à política de direitos hu-
manos. Por um lado, o debate público sobre o tema é 
fundamental. Mas o que vimos foi a manifestação de 
uma ofensiva conservadora e autoritária, que negou, 
mais uma vez, espaço para que as vozes caladas his-
toricamente fossem ouvidas nesse debate.

As reações ao PNDH 3 começaram nos setores 
militares e ganharam ruralistas latifundiários, donos da 
mídia, empresários e grupos mais conservadores en-
tre os católicos, setores que, também historicamente, 
são refratários aos avanços exigidos pelos movimen-
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tos de defesa dos direitos humanos. Da imprensa veio 
uma manobra espetacular que conseguiu transformar 
defensores da liberdade em terroristas e lutadores da 
democratização dos meios de comunicação em cen-
sores e violadores da liberdade de expressão, numa 
aliança sinistra entre quem tem privilégios hoje e quem 
tinha antes. Tiveram a audácia de dizer que monitorar 
veículos que em sua programação violam direitos hu-
manos – sem qualquer forma de responsabilização, 
como prevê a Constituição brasileira – significaria ata-
que à liberdade de imprensa. 

Que liberdade de imprensa? Essa que distorce 
os verdadeiros objetivos da instituição de uma Comis-
são da Verdade em nosso País, que está mais do que 
atrasado em relação aos nossos vizinhos no que diz 
respeito a jogar luz num passado sombrio de sua his-
tória? Ora, Sras. e Srs. Deputados, recontar a história, 
para que o que aconteceu não se repita, é o principal 
objetivo dos milhares de brasileiros e brasileiras que 
lutam pelo direito à memória e à verdade aos que mor-
reram, foram torturados ou seguem desaparecidos por 
ação da ditadura militar. Os setores conservadores do 
País contam com o apoio da imprensa para criar, no 
senso comum, a ideia de que não se deve mexer no 
passado. Mas é preciso desconstruir argumentos míti-
cos que há décadas conduzem à impunidade dos que 
cometeram crimes contra a humanidade.

Uma das ideias que se tem propagado é que os 
crimes da ditadura prescreveram, que não há mais como 
responsabilizar eventuais culpados. Desde o início do 
século passado, no entanto, crimes como tortura e de-
saparecimento forçado, quando praticados pelo Estado 
de forma geral e sistemática contra grupos sociais, são 
considerados crimes contra a humanidade. Em 1914, 
entrou em vigor uma convenção da Liga das Nações, 
ratificada pelo Brasil, que estabelece esse conceito. 
Décadas mais tarde, outra resolução da ONU definiu 
que crimes contra a humanidade não prescrevem. Ou 
seja, esse argumento não se aplica. Tampouco leis e 
decisões de tribunais e governos de países podem im-
pedir que se investigue e puna aqueles que praticaram 
esses crimes com base nessa justificativa. 

Muito também foi dito sobre a Lei de Anistia ter 
pacificado o País, e que não há por que ser revanchis-
ta e voltar ao conflito. Na verdade, a Lei nº 6.683, de 
1979, anistiou os crimes políticos, eleitorais e conexos. 
Na prática, surgiu para que não houvesse acesso aos 
nomes dos agentes do Estado responsáveis pelo san-
gue nos porões. O problema é que o Brasil vive entre 
os que não podem esquecer e os que não querem 
lembrar. Lembrar que nenhuma Lei de Anistia pode 
abranger crimes contra humanidade e que tortura não 
é crime político.

Há anos discutimos a criação de uma Comissão 
da Verdade, destinada a apurar as atrocidades come-
tidas durante duas décadas neste País sob a respon-
sabilidade dos dirigentes militares. Há anos também, 
não é novidade que setores militares e seus apoiado-
res sejam contra revelar à sociedade o que ocorreu de 
fato nesse período, em nome de manter a memória dos 
algozes e dos que promoveram o arbítrio, escondendo 
e apagando a memória daqueles que resistiram para 
que o Brasil voltasse à democracia. 

Esta democracia, no entanto, Sr. Presidente, não 
se concretizará se não preenchermos as lacunas, rees-
crevendo o passado e completando o quebra-cabeça 
da nossa história. Devemos nos perguntar qual a me-
mória coletiva sobre a ditadura militar que queremos 
para o Brasil. Do contrário, sem jogar luzes sobre a 
tortura do passado, sem abrir os arquivos da ditadura 
militar, ainda veremos alguns justificarem aquele perí-
odo de violência como “ditabranda” e os que insistem 
em classificar o triste golpe de Estado como revolu-
ção, e, principalmente, seguiremos longe da tarefa de 
banir, de vez, a tortura das práticas dos agentes es-
tatais brasileiros.

É isso o que exigem os setores democráticos 
da sociedade brasileira, que mais uma vez se decep-
cionaram profundamente com o recuo do Presidente 
Lula às pressões dos militares, de Ministros como o 
Sr. Nelson Jobim e da grande mídia. Na última hora, 
o Presidente voltou atrás, recomendou que “pontos 
polêmicos” no conjunto do programa fossem abran-
dados e jogou a responsabilidade da Comissão da 
Verdade para este Congresso. Abafando as disputas 
internas no Governo e negociando um acordo com 
o que há de mais autoritário neste País, o Presiden-
te da República, em ano eleitoral, deixou claro como 
seguirá cedendo aos interesses privados das classes 
dominantes do Brasil.

Nós, do PSOL – rechaçamos tal postura e assu-
mimos o compromisso público de seguir esta batalha 
na Câmara dos Deputados. Fazemos isso em respei-
to à memória não só daqueles que tombaram lutando 
contra a ditadura militar, mas de tantos brasileiros e 
brasileiras que, cotidianamente, enfrentam o poder 
de poucos estabelecido neste País para fazer valer 
os seus direitos.

Muito obrigado.
A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Sueli Vidigal.
A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também de-
claro meu apoio aos valorosos policiais e bombeiros 
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militares. Na verdade, já participo da luta pela aprova-
ção da PEC nº 300 há muito tempo. Represento nesta 
Casa o Município da Serra, cujo Prefeito, Sérgio Vidigal, 
sempre buscou a valorização desses profissionais e 
implantou a escala especial em nossa cidade. Assim, 
eu não poderia me posicionar de forma diferente.

Declaro, portanto, meu apoio à PEC nº 300 e a 
esses valorosos profissionais, que precisam ser reco-
nhecidos por sua nobre missão de salvar vidas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Iran Barbosa.
O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, minhas saudações aos 
trabalhadores e às centrais sindicais que aqui se en-
contram, lutando para que seja pautada a redução da 
jornada de trabalho, e os agentes de segurança pública 
aqui presentes, lutando para que a PEC nº 300 seja 
aprovada. Declaro meu apoio a ambas as reivindica-
ções trazidas hoje à Casa.

Saúdo todos os Parlamentares e desejo que te-
nhamos um bom ano legislativo. Na semana de aber-
tura dos trabalhos, quero aproveitar o espaço que me 
é concedido para destacar os 87 anos da Previdência 
Social brasileira, completados no dia 24 de janeiro. O 
papel social e a relevância da Previdência Social são 
incontestáveis. 

A Previdência Social brasileira mantém 27,9 mi-
lhões de aposentadorias, pensões e outros benefí-
cios (18,8 milhões urbanos e 8,1 milhões rurais), que 
colocam mensal e pontualmente na economia quase 
R$30 bilhões, beneficiando, por extensão, quase 80 
milhões de brasileiros. 

No conjunto da arrecadação tributária nacional, 
enquanto a maior parte dos tributos sofreu impac-
to expressivo em decorrência da crise que afetou a 
economia mundial, a arrecadação das contribuições 
previdenciárias foi uma das poucas que se elevou em 
2009, em comparação com 2008, segundo os números 
consolidados até novembro pelo Governo Federal.

Faço questão de ressaltar esses dados porque 
todos têm acompanhado a expectativa dos trabalha-
dores, dos aposentados e dos pensionistas brasileiros 
no sentido de que seus proventos sejam reajustados 
com aumentos reais, acima da inflação, e de que o 
fator previdenciário seja derrubado. Ano após ano, os 
aposentados e pensionistas que recebem acima de 
1 salário mínimo não têm seus salários reajustados 
no mesmo percentual do salário mínimo e, com isso, 
existe uma perda do poder de compra do benefício de 
aposentadoria que, hoje, já chega a 75%.

O argumento que tem sido utilizado para não con-
ceder a paridade de reajuste com o aumento real da 

inflação é de que o impacto de R$5 bilhões nas con-
tas poderia quebrar a Previdência. Isso não é verdade. 
Quando os governos divulgam o déficit da Previdência 
consideram somente as contribuições sobre a folha 
de pagamento, excluindo outras fontes previstas em 
leis, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSSL, a COFINS, as loterias e outros. Em recente 
artigo, publicado pelo Senador Paulo Paim, isso fica 
evidente. No artigo, o Senador mostra que somente no 
primeiro semestre de 2009 o superávit da Segurida-
de foi de mais de R$20 bilhões e que a receita foi de 
R$177.645,4 bilhões. Já as despesas da Seguridade 
foram de R$157.605,9 bilhões. Portanto, o saldo foi de 
R$20.034,0 bilhões. No ano passado, o superávit da 
Seguridade ultrapassou os R$50 bilhões. Esse saldo 
positivo foi repassado para outros órgãos do Governo 
Federal, como Ministérios, autarquias, enfim, para ou-
tras possibilidades de ações governamentais. Isso não 
é de agora, vem de anos e anos. Somente nos últimos 
9 anos foram retirados da Seguridade Social R$114 
bilhões e 800 milhões. Esse número não inclui a DRU 
– Desvinculação de Receitas da União. O superávit da 
Seguridade, sem a incidência da DRU, entre 2000 e 
2007 foi de R$400 bilhões. Com a DRU esse número 
cai para R$140 bilhões. E é por isso que apoiamos a 
PEC nº 24, de 2003, de autoria do Senador Paim, que 
proíbe qualquer bloqueio ou contingenciamento das 
dotações orçamentárias da Seguridade Social. 

Essas e outras informações têm que estar sem-
pre presentes na memória de todos aqueles que, volta 
e meia, atacam o sistema previdenciário e o taxam de 
deficitário e incapaz de atender aos seus desígnios 
constitucionais. Devemos sempre saudar e homena-
gear a existência da Previdência Social brasileira, pois 
ela é fundamental e indispensável. 

Aproveito para destacar que, em nosso Gover-
no, o atendimento aos beneficiários e segurados do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS tornou-se 
mais rápido e eficiente. A melhoria no atendimento aos 
trabalhadores brasileiros está sendo possível porque 
houve investimentos. Houve ampliação do quadro de 
servidores, capacitação de trabalhadores, ampliação 
no número de agências e investimentos em mais tec-
nologia.

Com a ampliação da base de dados do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – CNIS, há 1 ano, por 
exemplo, o INSS deu início ao reconhecimento auto-
mático dos direitos previdenciários. Todos os dados 
referentes a vínculos empregatícios, remunerações 
e contribuições previdenciárias do CNIS são consi-
derados como provas, sendo necessária apenas a 
apresentação de documento de identificação para re-
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querer benefícios, que podem ser concedidos em até 
30 minutos, aos trabalhadores urbanos. 

Neste ano, os trabalhadores da área rural —agri-
cultores familiares, pescadores artesanais, extrati-
vistas, indígenas e quilombolas – também contarão, 
gradativamente, com o reconhecimento automático 
de direitos. 

Não posso deixar de citar ainda que em 2010 
serão construídas, de norte ao sul do País, 720 novas 
unidades em municípios com índice populacional acima 
de 20 mil habitantes, e Sergipe será beneficiada. 

Em Sergipe, aliás, quero destacar o excelente 
trabalho, nos últimos anos, da Gerência Executiva do 
Instituto Nacional do Seguro Social, comandada por 
Augusto Fábio de Oliveira. 

Entre os projetos do INSS, em Sergipe, está a 
construção de 13 agências, num investimento fede-
ral da ordem de R$14 milhões. Entre essas agências 
está a de Nossa Senhora das Dores, no Alto Sertão 
sergipano, fruto de uma emenda do nosso mandato 
ao Orçamento Geral da União de 2009, no valor de 
R$570 mil, e que irá beneficiar municípios vizinhos 
daquela cidade. 

Os dados e fatos acima confirmam o papel social 
e relevante da Previdência Social que tem total apoio 
do nosso mandato. Parabéns pelos 87 anos à Previ-
dência Social brasileira!

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
comunicar a esta Casa a iniciativa do Governador do 
meu Estado, Marcelo Déda, de enviar, no dia 26 de 
janeiro último, para a Assembleia Legislativa de Sergi-
pe, projeto de lei que trata do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério para os professores da rede 
pública estadual, reajustando o seu valor. 

Estive presente na solenidade de anúncio dos 
projetos, no auditório do Palácio dos Despachos, com a 
participação de diversas autoridades e representantes 
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica 
da Rede Oficial do Estado de Sergipe – SINTESE.

A decisão do pagamento do valor integral do 
Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, além 
de ser o resultado da organização, da capacidade de 
mobilização e de negociação dos educadores sergi-
panos e do nosso sindicato, o SINTESE, demonstra 
o acerto do nosso Governo na busca da valorização 
do magistério estadual. Com essa decisão, Sergipe, 
novamente, sai na frente. 

Lembro que Sergipe foi o primeiro Estado onde 
os dois terços do piso salarial do magistério foram 
integralizados. Este ano, novamente, Sergipe será o 
primeiro Estado a pagar integralmente o valor do piso 
como vencimento básico.

Faço aqui um apelo para que o exemplo do Go-
vernador seja seguido pelos Prefeitos, já que uma 
parte dos Executivos Municipais ainda não cumpre o 
que manda a Lei nº 11.738, de 2008, que é pagar o 
valor do piso no vencimento inicial da carreira, a partir 
de janeiro de 2010. 

Aproveito a ocasião para ressaltar que o nosso 
sindicato, a Deputada Ana Lúcia e eu estamos acio-
nando o Ministério Público Estadual para assegurar o 
direito dos educadores nos municípios em que a lei 
não é respeitada.

Outro assunto, Sr. Presidente. Presto homenagem 
póstuma ao jornalista sergipano Jurandyr Cavalcanti 
Dantas, que faleceu, no dia 20 de janeiro último, aos 
87 anos, em Aracaju.

Jurandyr foi um dos mais expressivos jornalistas 
sergipanos e fazia parte da equipe do Jornal da Ci-
dade, diário sergipano, desde 1975, onde publicava a 
coluna Notas e Comentários. Havia 2 meses que ele 
estava internado no Hospital São Lucas. Ele deixa a 
esposa, Maria Geísa Torres Cavalcanti, e 4 filhos – 
José Jurandyr, Marcos Antônio, Ricardo Augusto e 
Carlos Alberto.

O jornalista era natural do município sergipano 
de Neópolis e, ainda pequeno, foi morar com a família 
em Maceió, Alagoas, onde foi criado. Cursou Odonto-
logia na Faculdade de Pernambuco. Ao se formar, no 
ano de 1951, casou-se com Maria Geísa e mudou-se 
para Aracaju, onde durante muitos anos exerceu a 
profissão de dentista. 

Mas, no início da década de 60, veio a outra gran-
de paixão. Naquela época, ele começou a dar seus 
primeiros passos no jornalismo, ao ser convidado a 
escrever a coluna Notas e Comentários, na Gazeta 
de Sergipe. 

Nos anos 70, veio o convite para integrar a equipe 
de jornalistas do Jornal da Cidade, onde, por mais de 
3 décadas, manteve a coluna Notas e Comentários, 
publicada diariamente nas páginas do jornal. Além de 
notas e seu comentário de abertura, outra característica 
de sua coluna era a meditação que ele fazia questão 
que estivesse presente em todas as edições. 

Jurandyr também era maçom, da Loja Clodomir 
Silva, no grau 33, o mais elevado da instituição.

Quero aqui, colegas de plenário, prestando essa 
homenagem na tribuna a esse baluarte da imprensa 
sergipana, também me solidarizar com a sua família, 
muito querida, e render meu pesar pela inestimável 
perda sofrida.

Quero também me solidarizar com a família do Sr. 
Hamilton Luduvice, pessoa muito conhecida em Aracaju 
e que faleceu no último domingo, dia 31 de janeiro. 
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O Sr. Hamilton, junto com sua esposa, Clideil-
da Couto Luduvice, fundou o colégio Joana D’Arc e 
criou, em Aracaju, o serviço de alto-falantes A Voz do 
Comércio, que levava uma programação praticamente 
radiofônica a diversos pontos da nossa Capital.

Finalmente, Sr. Presidente, quero apresentar da-
dos do último Pré-Caju. É inegável que a festa é linda! 
Mas é lamentável que, durante a maior prévia carnava-
lesca do meu Estado, neste ano, 67 crianças e adoles-
centes tenham estado em situação de risco, segundo 
dados dos conselheiros tutelares de Aracaju.

O balanço foi divulgado, no último dia 29 de janei-
ro, pelo Conselho Tutelar do 5º Distrito. Entre os casos 
atendidos pelo Conselho, 9 foram de adolescentes que 
estavam ingerindo bebidas alcoólicas no interior da 
festa. Também foram identificados casos de violência, 
negligência familiar e adolescentes envolvidos em tu-
multos, atendidos durante os 4 dias de realização da 
prévia, entre os dias 21 e 24 de janeiro.

Foram identificados ainda 9 casos de trabalho 
infantil, envolvendo principalmente crianças que reco-
lhiam latas de alumínio durante a festa, como também 
foram combatidas pelos conselheiros as suspeitas de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Obviamente, o número de casos atendidos não 
reflete a dimensão real das situações de riscos envol-
vendo crianças e adolescentes no Pré-Caju. Muitas ou-
tras ocorrências aconteceram e acabaram não sendo 
encaminhadas até o Conselho Tutelar.

Queria, com essas informações do Conselho 
Tutelar do 5º Distrito, chamar a atenção de todas as 
autoridades e também das famílias sergipanas e bra-
sileiras, porque se aproxima a nossa maior festa po-
pular, que é o carnaval, e em todo o País milhares e 
milhares de crianças estarão, certamente, expostas a 
todos esses tipos de exploração e abusos.

A bebida alcoólica, bem sabemos, é vendida 
sem qualquer controle durante os festejos carnavales-
cos, o que fatalmente chegará às mãos de crianças e 
adolescentes, piorando ainda mais a situação. Essa é 
uma questão extremamente preocupante e precisa de 
atenção especial por parte das autoridades, porque a 
venda de bebidas alcoólicas a menor de idade é cri-
me, mas muitos daqueles que comercializam o produto 
nessas festas não têm a menor preocupação quanto 
a isso e pesa aí a certeza da impunidade. É também 
lamentável o registro da negligência de pais e de adul-
tos com relação a adolescentes que, cada vez mais 
precocemente, têm acesso fácil a bebidas alcoólicas 
e acabam por se exceder, tornando-se vulneráveis a 
toda forma de exploração e também à violência.

É nesse sentido que gostaria de chamar a aten-
ção das famílias, das autoridades e dos organismos 

que acompanham e zelam pelo direito das crianças 
e dos adolescentes. Que se unam num grande pac-
to para evitar que, neste carnaval, os números das 
agressões e dos abusos contra as nossas crianças e 
jovens, principalmente no tocante à exploração sexu-
al, não cresçam. 

Bem sabemos, é no carnaval que a vulnerabi-
lidade das nossas crianças e adolescentes é ainda 
maior, em face do grande número de pessoas nas ruas 
e daqueles turistas que buscam o nosso País apenas 
com o objetivo da satisfação sexual. Precisamos, todos 
nós, ficar alertas, vigilantes na defesa e proteção das 
nossas crianças e adolescentes contra esse mal – a 
exploração sexual infanto-juvenil – e também contra 
as demais formas de exploração e de violência, como 
o trabalho infantil e a vulnerabilidade às agressões fí-
sicas, ao álcool e às drogas.

Sr. Presidente, registro nos Anais da Casa re-
portagem publicada pelo jornal Cinform, edição 1.399, 
desta semana, que tem como título Prostituição Infan-
til: “ilusão da vida boa, pode levar a morte”. A matéria 
mostra como o abandono e desafeto interferem na vida 
de crianças e adolescentes.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Prostituição infantil: “ilusão da vida boa, pode le-
var à morte”

Quem vê Luana, nome de guerra de A.S.B, pela 
primeira vez, não consegue imaginar o que há por 
trás de seu belo sorriso. Com 17 anos, que acaba de 
completar, ela está no oitavo mês de gravidez, e logo 
será mãe solteira do filho de um traficante morto há 
três meses, com quem mantinha relações desde os 
12 anos. Desesperada, e posta para fora de sua casa 
pelos pais em Alagoas, veio para Sergipe em com-
panhia de um novo namorado, morar em um bar, nas 
imediações dos mercados centrais de Aracaju, onde 
ambos vivem de prostituição. Vire 

A história de Luana parece a cena de um filme 
repetido na vida de centenas de meninas iguais a ela 
que saem de casa, muito jovens em busca de amor 
e sonhos. Em Sergipe, a Associação de Prostitutas – 
ASP – informa que apesar da luta contra a prostituição 
infanto-juvenil, a prática cresce a cada dia. A Presidente 
da entidade, Maria Niziano Castellino Candelária, diz 
que a carência afetiva é a principal causa do problema 
seguida pelo sonho de uma vida de princesa.

O sonho de amor de Luana, que logo virou pesa-
delo, teve início na cidade de São Miguel dos Campos 
em Alagoas, onde ela morava em companhia dos pais, 
comerciantes de porte médio e dois irmãos. Um deles, 
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o mais velho, sempre foi envolvido no tráfico e por ser 
agressivo com a irmã, Luana passava mais tempo nas 
ruas que em casa e nem a escola frequentava mais. 
Foi quando conheceu o pai de seu filho.

“Eu já tinha ouvido falar dele por algumas meninas. 
Nessa época eu estava com 12 anos e me encantei 
com os presentes que ele me dava. A gente começou 
a sair, mas só transava de camisinha. Ele já tinha 31 
anos e minha família gostou. Minha mãe incentivava, 
dizia pra eu me ligar porque um cara mais velho me 
daria uma vida boa”, relata a menina.

Com o passar do tempo, Luana continuou seu 
relacionamento com o futuro pai de seu filho que lhe 
dava presentes, mas exigia sexo e pedia à menina 
que vendesse drogas dando prioridade ao Crack. Ela 
usava todas as drogas que tinha acesso, incluindo 
a cocaína. No grupo que costumava andar, grande 
parte das meninas era envolvida em prostituição com 
homens de posse.

Exclusiva
Apesar disso, ela preferia ser exclusiva do namo-

rado. Um dia eles saíram e o rapaz se negou a usar 
camisinha. Luana engravidou. Assim que os pais sou-
beram a puseram para fora de casa e o pai da criança 
sumiu. Em desespero, ela pediu ajuda em um bordel, 
ficou lá e conheceu o atual namorado de 20 anos, que 
é garoto de programa.

O irmão da jovem soube do namoro e ameaçou 
os dois de morte. Nesse mesmo período, ela foi infor-
mada que o pai de seu filho havia sido assassinado. 
Ameaçado pelo irmão de Luana e sem saída, o casal 
fugiu para Sergipe e foi trabalhar no bordel próximo ao 
mercado. Apesar de sua menor idade, a menina garante 
que não encontrou dificuldades em se prostituir.

“Quando o pai do meu filho soube da gravidez, 
ele disse que podia não ser dele, porque eu saía muito, 
mas eu era só dele, não era como hoje que saio mes-
mo com vários homens para ter um dinheiro e bancar 
o nascimento do meu filho. Meu namorado atual me 
ajuda, fazendo programas também e a gente vai le-
vando”, conta Luana.

ABANDONO E DESAFETO, COMEÇO DE TUDO
Candelária, Presidente e fundadora da ASP, diz 

com todas as letras que a prostituição infanto-juvenil 
só existe, porque as famílias negam o principal às 
suas crianças. Ela observa que falta de dinheiro não 
é a mola principal do problema. Para a presidente da 
associação, a carência afetiva e o sonho de ser amada 
e idolatrada por alguém é o fator predominante. Can-
delária afirma que muitos pais empurram suas filhas a 
essa condição, quando dentro de suas próprias casas 
cometem abusos contra elas.

“Há casos absurdos, em que pais usam suas 
filhas. Eu conheci um pai que praticava sexo com as 
cinco filhas menores, sendo uma de seis anos. A mãe 
fazia vista grossa e dizia que não podia fazer nada, 
porque ele era o homem da casa e botava comida no 
lar”, relata a militante da ASP.

Candelária considera o fato de hoje as meni-
nas entrarem na fase adulta mais cedo, com a vinda 
da menstruação até com 10 anos de idade, um dos 
fatores que desperta para o sexo mais cedo. Apesar 
disso, a maior parte das famílias não orienta as filhas 
nem oferece afeto. Quando surge um homem mais 
velho que dê presentes e carinhos a essa menina, 
logo ela se desliga dos pais e faz desse quase estra-
nho seu deus.

Ela explica ainda, que o sexo passa a preencher a 
carência afetiva deixada pela família. Em seguida, sur-
gem os problemas psicológicos e a depressão que leva 
ao uso de álcool e depois as drogas. Com o tempo, a 
prática de sexo passa a ser contínua e logo uma opção 
de vida, por vezes um vício. Candelária assegura que 
um grande trabalho tem sido feito pelas profissionais 
do sexo, no sentido de inibir menores nas ruas.

“Não toleramos e combatemos de todas as formas 
a prostituição infanto-juvenil. Temos 336 associadas, 
todas maiores de idade, registradas com recolhimen-
to de INSS que vem desenvolvendo um bom trabalho 
impedindo meninas com idade inferior a 18 anos, de 
atuar nas ruas e bares de programa”, assegura a mi-
litante da ASP.

Em uma das medidas a ASP conseguiu fechar um 
bar no centro de Aracaju, conhecido como Escadinha. 
Nesse local, os proprietários obrigavam as meninas, 
50% menores, a introduzir na vagina qualquer objeto 
para conter o fluxo da menstruação nos horários de 
programa. Muitas delas ficaram doentes, correndo ris-
co de morte. Além disso, viviam em cárcere, já que só 
saíam do local com autorização dos donos da casa.

CONSELHO TUTELAR
Um grande problema enfrentado pelo Conselho 

Tutelar em Aracaju está centrado em dois locais. Um 
dele, a Orla de Atalaia e outro na região dos merca-
dos centrais. A coordenadora do 4o Distrito do Conse-
lho Tutelar, Lícia dos Santos, explica que existe uma 
parceria com a Delegacia de Grupos Vulneráveis para 
identificação dos casos, que se concentram na orla de 
Atalaia e na região dos mercados centrais.

Ela esclarece que quando uma menina se pros-
titui, quase sempre há uma rede por trás de tudo. 
Segundo ela, a denúncia é a principal arma contra a 
prostituição infanto-juvenil. Para isso estão disponibi-
lizados os números disque 100 em âmbito nacional e 
0800-791400 somente para Sergipe.
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Segundo a conselheira, a maior parte das me-
ninas que se prostituem são usadas como aviões 
para o tráfico de drogas. Através disso, a mídia e sua 
vulgarização de moda, além da ausência de família, 
empurram as crianças para as ruas, atrás de sonhos, 
de ilusões.

Lícia explica que o Conselho recebe a denúncia, 
acolhe a criança e acompanha a família oferecendo a 
todos tratamento psicológico, no Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS. Além 
disso, ela observa que os pais ou responsáveis devem 
notar mudanças de comportamento nos filhos, como 
excesso de banho, informações demasiadas pelo sexo 
e ainda monitorar as atividades na internet.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o pequeno Município de Flor do Sertão, 
em Santa Catarina, vem, ao longo dos anos, apostando 
em outras potencialidades econômicas sobre as quais 
darei destaque nesta tribuna. Baseado totalmente na 
agricultura, o Município visualizou novas alternativas 
com o surgimento da PCH Flor do Sertão. 

O turismo ecorrural passou a se destacar no Mu-
nicípio com o aumento do fluxo de visitantes e a for-
mação de condomínios nas margens do lago. Diante 
da alternativa e com a visão de que a atividade surgia 
como nova alternativa de renda na agricultura familiar, 
diversas atividades começaram a ser desenvolvidas, 
eventos foram adicionados ao calendário das festas 
do Município e os eventos tradicionais ganharam força 
com uma nova infraestrutura à disposição. 

Organizada a Comissão do Turismo Ecorrural Ca-
minhos de Flor do Sertão, foram traçadas as metas e 
hoje estão disponíveis atrativos como a hidrelétrica e 
o lago (utilizado para a prática dos esportes náuticos), 
agroindústrias, hortomedicinal e santuário de Nossa 
Senhora de Caravaggio, além do evento alusivo a 
Nossa Senhora dos Navegantes. O turismo religioso 
tem sido outro forte aliado no desenvolvimento desse 
pequeno Município de 1.600 habitantes, situado a 100 
quilômetros de Florianópolis. 

O Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, con-
sagrado pela Diocese de Chapecó, recebe centenas de 
fiéis durante o ano todo e ainda é celebrada em maio 
uma famosa Romaria. Já a festa dedicada a Nossa Se-
nhora dos Navegantes é realizada com uma romaria 
fluvial com a santa de barco pelo lago da PCH Flor do 
Sertão para chegar até a comunidade de Linha Barra 
do Tarairas que desfruta dessa nova alternativa para 
seu desenvolvimento. 

No Município de Flor do Sertão existem ainda 
inúmeras belezas naturais, principalmente as cascatas 
que chamam a atenção dos visitantes, além da consa-

grada denominação de Terra do Ipê Amarelo devido ao 
grande número de árvores da espécie que embelezam 
a cidade e o interior com as flores.

Nossos cumprimentos ao Município de Flor do 
Sertão pela versatilidade e transformação de suas po-
tencialidades em caminhos para o desenvolvimento.

Outro assunto, Sr. Presidente. Aconteceu no Muni-
cípio de Saudades, em Santa Catarina, a sexta edição 
da Taça Saudades de Futebol. A competição reuniu 
mais de 98 equipes, somando mais de 2 mil atletas de 
11 a 17 anos e dirigentes envolvidos no torneio. 

A cada ano, a Taça Saudades de Futebol se con-
solida como uma das melhores competições para ca-
tegorias de base do Brasil devido a vários aspectos: a 
estrutura e a hospitalidade da comunidade saudadense; 
o apoio das grandes marcas esportivas Umbro, Kappa 
e Dray; a presença de clubes de ponta e observadores 
técnicos, além da excelente alimentação do ótimo nível 
técnico das equipes e dos campos da cidade.

Outro fator de destaque é a segurança dos atle-
tas durante a competição. Com a participação de gran-
des clubes do futebol brasileiro, a Taça Saudades se 
destaca pelos grandes jogos que apresenta ao longo 
da competição. Já estiveram presentes clubes como: 
Vasco (RJ), Santos (SP), Juventude (RS), Avaí (SC), 
Atlético (PR), Figueirense (SC) e também o Grêmio e 
o Internacional. A cada edição, o clima da competição 
toma conta da cidade e movimenta a região. 

As equipes vêm de diversos Estados brasileiros 
e há também a participação de equipes de outros pa-
íses da América do Sul.

Parabenizamos o Município e a população de 
Saudades por empenharem seus esforços em mais 
esse ano da competição, além de todos os participan-
tes, patrocinadores e a administração municipal por 
intermédio do Prefeito Antônio Ulsenheimer e toda a 
sua equipe que trabalham para manter a competição 
e realizá-la a cada ano.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que mais uma iniciativa capitaneada por uma 
cooperativa catarinense merece ser destacada pelos 
resultados positivos que conquista. A 15ª edição do 
Campo Demonstrativo Alfa iniciou neste dia 2 e vai 
até sexta-feira, dia 5, em Linha Tomazelli, Chapecó. 
Ao todo serão 7 mil associados da COOPERALFA e 
familiares, especialmente convidados pelos técnicos 
e que terão roteiro específico de orientações e pales-
tras de acordo com a vocação agropecuária de suas 
propriedades. 

O CDA não estima valores prévios em transações 
mercantis porque o foco é a aprendizagem. A progra-
mação inclui roteiros de visitas do Campo Alfa 2010: 
suinocultura e ambiental – o caminho da sustentabi-
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lidade em 7 estações; pavilhão do associado; gestão 
agropecuária; evolução da agricultura a partir do CDA; 
cenário agrocomercial (perspectivas de mercado); 
horto de plantas medicinais; projeto de plantas bioati-
vas; biodigestor e compostagem; adubação orgânica, 
recuperação de áreas degradadas; leite; criação de 
terneiros e manejo pré-parto; sistemas de pastagens 
indicadas para o oeste de Santa Catarina; produção di-
nâmica de silagem; mostra de ordenhadeira; Programa 
Alfa Leite e Concurso de Leite em Metro; automatiza-
ção, nebulização, ventilação em aviários; lavouras de 
feijão e soja; manejo de soja para alta produtividade; 
SEMEALFA feijão – gargalos produtivos; agricultura 
de precisão e seus desafios; lançamento do Programa 
FERTIALFA; reflorestamento; tratamento da madeira 
para maior longevidade; concurso do serrote; palestras 
dos laboratórios para suinocultores e bovinocultores 
de leite e estande CDA 15 anos. Mais uma iniciativa da 
COOPERALFA, promovendo a capacitação dos pro-
dutores associados cujos resultados chegam a todas 
as propriedades aumentando a produtividade.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste segundo dia 
de sessão, gostaria de exaltar os avanços da educa-
ção superior no Brasil, nos últimos anos. Os números 
são marcantes. De 2005 até agora foram criadas 141 
unidades. Neste início de ano já foram inauguradas 78 
em todo o País. Outras 99 unidades estão em obras e 
devem ficar prontas até o final do ano, elevando para 
380 o número de unidades, que oferecerão mais de 
500 mil vagas. 

Para essas escolas inauguradas foi feito um in-
vestimento inicial de R$175 milhões, para gastos com 
construção, equipamentos e mobiliário. Dessas 78 uni-
dades, 32 já estão em funcionamento, com mais de 
8 mil estudantes matriculados. As demais começarão 
a funcionar a partir de março. Quando estiverem em 
pleno funcionamento, as novas escolas poderão aten-
der juntas quase 100 mil alunos com cursos técnicos, 
licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. 

Rondônia tem sido contemplada anualmente pelo 
Governo Lula com mais unidades e com a ampliação 
do número de docentes. O Estado recebeu, no total, 
mais de R$7 milhões para as unidades do Instituto 
Federal (IFRO) nos campi de Ji-Paraná, em funciona-
mento, Cacoal e Porto Velho – estes últimos com aulas 
previstas para o próximo semestre. 

Para garantir o funcionamento das novas escolas, 
os Institutos Federais realizarão concursos públicos 
para contratação de professores e técnicos administra-
tivos. Graças à minha intervenção como coordenador 
da bancada de Rondônia, o MEC disponibilizará 78 

vagas para professores em caráter emergencial para 
as Instituições Federais de Ensino Superior da Região 
Norte: 18 vagas para a Universidade Federal de Ron-
dônia (UNIR); 17 vagas para a Universidade Federal 
Rural da Amazônia (UFRA); 15 vagas para a Univer-
sidade Federal do Amapá (UNIFAP); 16 vagas para a 
Universidade Federal de Roraima (UFRR); e 12 vagas 
para a Universidade Federal do Acre (UFAC).

Essa ação do MEC vai garantir o funcionamento 
das atividades acadêmicas, visto que a Região Norte 
tem uma demanda crescente de docentes, em função 
do programa de expansão dos campi, o que tem exigi-
do a complementaridade nos quadros. É preciso suprir 
tanto a carência de recursos como a de docentes para 
a região amazônica. 

Em 29 de dezembro de 2008, os Centros Fede-
rais de Educação Tecnológica (CEFETs), as unidades 
descentralizadas de ensino, as escolas agrotécnicas, 
as escolas técnicas federais e algumas escolas vincu-
ladas a universidades deixaram de existir para formar 
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecno-
logia. Há 38 Institutos em todos os Estados, oferecen-
do cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia e 
licenciaturas. Também integram os Institutos as uni-
dades que estão sendo entregues dentro do plano de 
expansão da rede federal.

Registro, portanto, a expansão do ensino supe-
rior, médio e tecnológico na Amazônia. 

Nesta fase emergencial, serão contratados 78 
professores para toda a Amazônia, fora os professo-
res do REUNI, e haverá a expansão dos Institutos Fe-
derais de Tecnologia – 5 em Rondônia e 16 em toda 
a Amazônia. 

Isso representará oportunidade de trabalho, de 
renda e principalmente de qualificação profissional 
em um novo modelo de desenvolvimento amazônico: 
a agroindustrialização.

A extração pura e simples de recursos naturais 
e a utilização deles sem qualquer tipo de agregação 
de valor levam à destruição e ao desmatamento. Para 
reverter a situação, nada mais correto do que elevar o 
nível de escolaridade e ampliar o acesso à educação 
superior de boa qualidade e ao ensino profissional téc-
nico e tecnológico. Dessa forma, o novo modelo que 
se implanta na Amazônia será muito mais sustentável. 
Elogio o Ministro da Educação pela iniciativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, inicialmente, ma-
nifesto minha solidariedade e apoio aos trabalhadores 
da segurança pública. Sou favorável à aprovação da 
PEC nº 300. 
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Sras. e Srs. Deputados, honra-me subir à tribuna 
desta casa para anunciar que ontem, dia 2 de fevereiro 
de 2010, após 100 anos de existência, por deliberação 
da maioria de seus membros, o Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia deu posse a sua Presidenta, a Profa. Con-
suelo Aparecida Sielski Santos, Magnífica Reitora do 
Instituto Federal de Santa Catarina, Mestre e Doutora 
em Engenharia de Produção.

Por falta de espaço e de tempo, Sr. Presidente, 
fico impedido de apresentar o brilhante currículo dessa 
educadora, incansável em sua luta pela democratiza-
ção dos processos educacionais e pela melhoria de 
qualidade de vida dos profissionais da área de edu-
cação, tendo dirigido a associação dos professores e 
sido eleita e reeleita Reitora do IFSC.

Democrática, batalhadora, faz da educação a sua 
vida; e para quem quiser ouvir afirma que o seu partido 
político é a educação, que ela exerce como um sacer-
dócio, uma missão iluminada pelo Altíssimo.

É de se notar que mais mulheres vêm ocupando 
espaços antes masculinos, o que é um alento para o 
meu partido, que tem como candidato a Presidente da 
República uma mulher.

Sem medo de errar Sr. Presidente, afirmo que o 
CONIF vai ser instrumento para o avanço da educa-
ção profissional e tecnológica, cumprindo com a sua 
vocação de alimentar o mercado de trabalho e, agora, 
com as novas funções que são outorgadas aos institu-
tos federais de formar uma nova base de pensamento 
para as atividades econômicas do Brasil.

Sairemos daquele círculo onde preponderava o 
pensamento centralista e centralizador da academia 
para um novo modelo onde a democracia participati-
va e suas agendas de construção da grade curricular 
terão a participação da sociedade através das audiên-
cias públicas para a implantação de cursos técnicos 
de segundo e terceiro grau.

As decisões já não virão de cima e atenderão 
às demandas de mercado para as regiões onde os 
institutos estiverem inseridos. Isso já vem ocorrendo 
em Santa Catarina e, acredito, por todo o País, o que 
é salutar e altamente positivo.

Deixo aqui registrada a minha saudação fraterna 
à Profa. Consuelo e ao CONIF pela sábia decisão de 
escolherem uma mulher para dirigi-los. Santa Catarina 
e o Brasil estão de parabéns!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Se-
bastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

aprovar a PEC nº 300, pela qual esses trabalhadores 
tanto estão lutando, é um grande desafio para a Casa 
neste começo de ano. Mas tenho certeza de que o 
Congresso Nacional vai honrar esse desafio e aprovar 
a PEC, com meu apoio.

Essa não é uma luta entre Governo e Oposição. 
Sou declaradamente Governo, e sou assumidamen-
te a favor da PEC nº 300. Vamos votá-la e aprová-la 
e proporcionar uma remuneração mais digna para os 
trabalhadores da segurança pública! 

Sr. Presidente, amanhã é aniversário de Macapá, 
com festa nos 4 cantos da cidade. Parabéns ao povo 
macapaense e ao povo amapaense, que ganham um 
presente que vai daqui de Brasília, do Congresso e 
do Planalto! Aprovamos – e o Presidente Lula sancio-
nou – a Lei Complementar nº 134, de 2010, que inclui 
o Governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, 
bem como o Prefeito da Capital, Macapá, no Conselho 
Administrativo da SUFRAMA. Essa, que era uma luta 
nossa, agora é uma grande conquista!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Paes 
de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero lembrar um fato político ex-
tremamente importante.

Quase no término dos trabalhos, no ano passa-
do, apresentamos ao Presidente Michel Temer um re-
querimento para a inclusão da PEC nº 300 na Ordem 
do Dia. Esse requerimento, de minha autoria, obteve 
313 assinaturas de Deputados Federais. Portanto, a 
matéria está pronta para ir à Ordem do Dia.

Conclamamos o Colégio de Líderes a incluí-la na 
Ordem do Dia ainda hoje. Temos necessidade de que 
essa matéria seja votada pelo menos nesta primeira 
quinzena, pois depois vem o período carnavalesco, que, 
sabemos, esfria um pouco os trabalhos da Casa. 

Os policiais militares estão aguardando. Três ilus-
tres policiais militares do Mato Grosso do Sul, a cami-
nho de Brasília para se agregarem à luta, perderam 
a vida num acidente automobilístico. Isso deve pesar 
nas mentes dos nossos Parlamentares e no Colégio 
de Líderes.

Continuo esperançoso. Sei que a reunião termi-
nou sem essa inclusão, mas continuo esperançoso 
de que haja uma reversão e de que possamos votar a 
matéria ainda hoje.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Lin-
coln Portela.
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O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei o pronunciamento, importante, de alguém que 
se tem dedicado à causa da PEC nº 300 e também 
da segurança pública no Brasil: o Deputado Paes de 
Lira. 

Eu estava justamente sugerindo ao Deputado 
Capitão Assumção que, assim que tivéssemos mais 
de 300 assinaturas de apoio à PEC, elaborássemos 
um documento solicitando ao Deputado Michel Temer 
pautar imediatamente a proposição. Telefonei para a 
Liderança de meu partido e fui informado de que há 
muitos requerimentos individuais de Deputados. De 
qualquer forma, poderíamos preparar um documento 
coletivo, que, claro, regimentalmente não teria valida-
de, mas teria valor político. 

Proponho, então, a elaboração de um único do-
cumento, politicamente importante, pedindo a inclusão 
na pauta de hoje da PEC nº 300, não deixando sequer 
para a semana que vem sua apreciação. Tampouco tra-
balharíamos hoje com a PEC nº 446: votaríamos tão 
somente a PEC nº 300, para resolver o problema. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, com base em recentes índices divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
referentes ao ano passado, constatou-se que Santa 
Catarina é o Estado brasileiro com a mais alta espe-
rança de vida ao nascer para os homens (72 anos e 
4 meses) e a segunda mais alta para a população em 
geral (75 anos e 6 meses).

O estudo mostra que houve aumento na espe-
rança de vida em relação a 1998. Em Santa Catarina, 
o salto foi de 2 anos e 7 meses. Alagoas, com a mé-
dia mais alta, teve uma melhora de 4 anos e 3 meses 
no período.

Estados como Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Minas Gerais estão bem perto do 
limite para as condições de vida no Brasil, apesar de 
ser distante do limite de países como Japão, Suíça e 
Islândia, onde a média de vida é superior a 81 anos.

A esperança de vida é muito influenciada pela 
mortalidade infantil. Nos Estados onde essa mortali-
dade é mais alta, medidas simples, como exames pré-
natais, uso de soro fisiológico e aleitamento materno, 
fazem bastante diferença.

Há queda da mortalidade no Brasil desde 1940, 
ocasionada ainda por fatores como campanhas de vaci-
nação, saneamento básico, escolaridade, mais acesso 
aos serviços de saúde e avanços da Medicina.

Em relação às mulheres, Santa Catarina fica em 
terceiro lugar no País, com 78 anos e 10 meses. É su-
perada por Distrito Federal (79 anos e 4 meses) e Rio 
Grande do Sul (79 anos).

O recente relatório da Organização Mundial da 
Saúde divulgado em Genebra enumera 5 fatores de 
risco que poderiam elevar a expectativa de vida no mun-
do em até 5 anos. Má nutrição infantil, sexo inseguro, 
álcool, condições precárias de saúde e alta pressão 
arterial são as principais causas de óbitos no mundo. 
Os 5 fatores são responsáveis por 15 milhões de mortes 
por ano no mundo, atualmente. Segundo a instituição, 
o cuidado com esses fatores de risco poderia elevar a 
expectativa de vida no mundo em até 5 anos. O rela-
tório aponta ainda que a obesidade nos países ricos 
aumenta mais o risco de mortes prematuras do que a 
falta de alimentos nutritivos nos países pobres.

A agência de saúde da ONU listou os principais 
riscos de mortalidade, como pressão alta, responsável 
por 13% das mortes no mundo; consumo de tabaco, 
9%; hiperglicemia, 6%; inatividade física, 6%; e obesi-
dade ou estar acima do peso, 5%.

É importante que a população de Santa Cata-
rina tenha conhecimento desses índices, porque a 
esperança de vida também tem muita influência na 
mortalidade infantil.

Quero dizer a todos aqueles que estão nas gale-
rias que tenho muita simpatia pela PEC nº 300 e tam-
bém estou aguardando que ela seja votada.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize ampla 
divulgação do meu pronunciamento.

Muito obrigado. (Manifestação das galerias.)
O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna homenagear um 
dos maiores e mais coerente homens públicos deste 
País; um homem cuja biografia confunde-se com a 
história contemporânea do Brasil e que no último dia 
31 de janeiro completou 80 anos de vida, mantendo a 
sua seriedade e a sua postura de eterno comprome-
timento com os mais profundos princípios de atuação 
na vida pública. Refiro-me ao Senador Pedro Simon, 
meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, que honra o 
Congresso Nacional. S.Exa. marcou positivamente 
todos os cargos que ocupou nos longos anos de atu-
ação na vida pública.

Em vários momentos da política gaúcha e nacio-
nal, estive em lado oposto ao do Senador Simon, mas 
isso nunca me impedirá de reconhecer a sua impor-
tância e o bravo desempenho que ele teve nas diver-
sas funções que já ocupou. Basta, para isso, olharmos 
rapidamente sua biografia.
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Natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Pedro 
Simon é filho de um casal de libaneses, que iniciaram 
suas vidas como vendedores de roupas no interior do 
Rio Grande do Sul.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre (PUC-RS), foi lá que, ainda 
estudante, começou na política como presidente do 
centro acadêmico da faculdade, em 1954, e como 
membro da União Nacional dos Estudantes (UNE), 
em 1956.

Por conta de sua atuação estudantil, elegeu-se 
Vereador em 1958, na sua cidade de Caxias do Sul, 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi eleito 
Deputado Estadual pela primeira vez em 1962 e ree-
leito para o cargo 3 vezes consecutivas, já então pelo 
Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Chegou ao 
Senado em 1979, pelo Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB).

Pedro Simon teve ativa participação no movimento 
pelas Diretas-Já, em 1984, e na Aliança Democrática, 
que lançou a candidatura de Tancredo Neves à Pre-
sidência da República. Foi Ministro da Agricultura no 
Governo Sarney, em 1985, e Governador do Rio Gran-
de do Sul de 1986 a 1990, ano em que foi novamente 
eleito para ocupar uma cadeira no Senado da Repúbli-
ca, onde cumpre atualmente seu quarto mandato.

Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputados, des-
ta tribuna, rendo minha homenagem a esse grande 
homem público, que em alguns momentos, por sua 
oratória e posturas enfáticas, provoca polêmicas e 
discussões acaloradas, o que na verdade é uma das 
tantas características de quem assume suas posições 
com clareza, sem tergiversar.

Parabéns, Senador Pedro Simon, pelos seus 80 
anos de vida. Continue a sua brilhante trajetória como 
homem público. Não tenho dúvida de que V.Exa. ainda 
tem muito a contribuir com a história do nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Marcos 
Montes.

O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Par-
lamentares, ocupo o microfone para, de forma bastante 
alvissareira, cumprimentar os dirigentes do Hospital e 
Maternidade São Domingos, de Uberaba, que comple-
tou, na última semana, 50 anos de existência.

O Hospital São Domingos realmente faz a his-
tória de Uberaba na área da saúde, cidade de que fui 
Prefeito por 8 anos. 

Cumprimento o excepcional quadro clínico que 
o HMSD possui hoje, o qual presta serviço médico 
exemplar. Também relembro a figura do Dr. Fausto da 

Cunha Oliveira, falecido há alguns anos, mas que lá 
deixou a marca, o exemplo e, principalmente, o modelo 
de médico humanitário que devemos seguir.

Aproveito ainda para registrar que o Hospital São 
Domingos, além do excelente quadro clínico, tem o sis-
tema de saúde baseado na assistência humanitária de 
todos. Por isso, com muita honra e satisfação, venho 
à tribuna para cumprimentar os dirigentes do Hospital 
São Domingos, de Uberaba.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Dr. 
Paulo César.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com imensa 
alegria e satisfação que comunico aos nobres pares, 
principalmente a V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira, 
que também é do meu partido, o Partido da República, 
que, ontem à noite, fui vencedor, por unanimidade, no 
Tribunal Superior Eleitoral. Continuo com o meu man-
dato, representando o PR do Rio de Janeiro.

Fui processado pelo PTB por infidelidade par-
tidária, mas, ontem à noite, o TSE deu-me ganho de 
causa. Continuo no mandato, trabalhando pelo povo 
do Rio de Janeiro e da Região dos Lagos, em especial 
da minha cidade, Cabo Frio.

Quero dizer ainda aos policiais que o Partido da 
República, com seus 43 Deputados, votará “sim” à PEC 
300. (Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Car-
los Brandão.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho, mais uma vez, à tribuna pedir 
à Presidência da Casa que coloque em pauta a PEC 
300. Chegou a hora de repararmos essa grande injus-
tiça contra os policiais no Brasil.

Apresentei a essa PEC a Emenda nº 3/2009, 
criando o Fundo Nacional de Segurança Pública, para 
alocar recursos a Estados que não têm como pagar a 
diferença, e ainda estabelecendo um piso salarial na-
cional para os profissionais da área. Essa emenda é a 
solução para o problema, pois os recursos serão oriun-
dos dos tributos de minérios, combustíveis e gás.

Apelo mais uma vez para a Casa no sentido de 
que coloque a PEC 300 em pauta. Vamos dar dignidade 
a esses militares, para que tenham condições de ir para 
as ruas e trabalhar. (Manifestação das galerias.)

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Vanes-
sa Grazziotin
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quero fazer um breve registro. Durante o mês 
de janeiro, o Presidente Lula organizou inúmeras ati-
vidades em Brasília, uma delas juntamente com o Mi-
nistro do Esporte, Orlando Silva, da qual participaram 
10 dos 12 Governadores de Estados que sediarão os 
jogos da Copa do Mundo de 2014 e quase todos os 
Prefeitos das cidades-sedes.

O Governo vai ajudar enormemente os Estados e 
Municípios a se prepararem para receber os jogos mais 
importantes do mundo. Mais do que isso, ele preparará 
o Brasil e as cidades brasileiras para darem condição 
de vida melhor e mais digna à população que sofre 
com a qualidade muito precária do transporte coletivo 
e com a falta de infraestrutura.

Portanto, Sr. Presidente, cumprimento o Ministro 
Orlando Silva e o Presidente Lula.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Perpétua Almeida.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 

AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, desta tribuna registro a publicação 
no Diário Oficial da União da portaria que regulamenta 
o uso do chá ayahuasca no Brasil.

Após um longo e valoroso trabalho das comu-
nidades representadas num grupo de trabalho ligado 
ao Conselho Nacional Antidrogas, órgão ligado à Pre-
sidência da República, chegou-se ao comum acordo 
das autoridades públicas brasileiras com as lideran-
ças das organizações religiosas que usam o chá em 
rituais religiosos.

Essa manifestação cultural e religiosa, oriunda 
nos seringais da Amazônia pelas comunidades indí-
genas e trazida para a prática urbana pelos Srs. José 
Gabriel da Costa, Irineu Serra e Daniel Pereira de Ma-
tos, é hoje manifestada em vários Estados brasileiros 
e em alguns países.

Os representantes desses pioneiros da religiosi-
dade brasileira, nas pessoas de Edson Lodi Campos 
Soares, Jair Araújo Facundes, Cosmo Lima de Souza, 
Luis Antonio Orlando Pereira e Wilson Roberto Gon-
zaga da Costa, elaboraram, em comum acordo com 
autoridades científicas, jurídicas e antropológicas, esse 
documento que é um marco na garantia das liberdades 
individuais e religiosas no nosso País.

Senhoras e senhores, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN inicia estudos 
para reconhecer como patrimônio imaterial da cultu-
ra brasileira essa manifestação religiosa nascida no 
Brasil.

Esse reconhecimento pelo Governo brasileiro é 
fruto de um avanço democrático, do respeito à diver-
sidade religiosa e acima de tudo a manifestação cul-
tural e popular.

A resolução, entre outros ditames, estabelece 
claramente que a ayahuasca não deve nem pode ser 
comercializada e usada especificamente em rituais 
religiosos próprios.

Sr. Presidente, essa é uma demonstração de que 
este Governo é, de forma concreta, um avanço para o 
povo brasileiro. Com o lema de um Brasil para Todos, o 
Governo Lula garante que todas as manifestações cul-
turais e populares, o movimento social, as representa-
ções comunitárias tenham acesso e assento ao diálogo 
e à garantia ao avanço nos direitos individuais.

Congratulo-me com as comunidades ayahuas-
queiras deste País, em especial com os amazônidas 
que inauguram na história brasileira essa sublime re-
ligiosidade.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
saudar a nossa companheira, Deputada Vanessa Gra-
zziotin, que acabou de ser eleita Líder da bancada do 
PCdoB. S.Exa. é mais uma companheira de destaque 
no nosso partido, como tantos outros Parlamentares 
que temos. No próximo final de semana, na reunião 
do Comitê Central, vamos homologar essa decisão 
da bancada dos comunistas no Congresso Nacional. 
Desejo que a companheira Vanessa Grazziotin tenha 
muito sucesso, pois contou com o apoio total da ban-
cada do PCdoB.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Evan-
dro Milhomen.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB – 
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero registrar que amanhã, dia 4 de fevereiro, Ma-
capá, no Estado do Amapá, comemorará 252 anos

Única Capital banhada pelo Rio Amazonas, Maca-
pá tem como referência a maior fortificação portuguesa 
da América Latina. Naturalmente, é motivo de grande 
honra comemorarmos mais um ano de aniversário de 
nossa Capital. O que tem de melhor em Macapá é o 
acolhimento do povo, que recebe muito bem os turistas 
e visitantes. Portanto, parabenizo toda a população do 
meu Estado e da minha cidade, Macapá. 

Também, Sr. Presidente, aproveito para dizer que 
é preciso colocar em pauta, urgentemente, a PEC nº 
300, que fará justiça aos policiais militares que lutam 
há muitos anos. Precisamos resolver definitivamente 
essa questão da segurança pública em nosso País. 
(Manifestação das galerias.)
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O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Flá-
vio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no-
bres pares, 2 motivos me trazem à tribuna. 

Em primeiro lugar, quero saudar o Líder Daniel 
Almeida, que conclui o exercício de um mandato exitoso 
à frente da bancada do PCdoB na Câmara dos Depu-
tados. Inclusive, apresentei indicação para que S.Exa. 
continue exercendo função de liderança na Casa. 

Também saúdo a nova Líder, Deputada Vanessa 
Grazziotin, que terá a missão de conduzir nossa ban-
cada no ano de 2010, tão logo a escolha de S.Exa, que 
fizemos há pouco, seja aprovada pela Direção Nacio-
nal do PCdoB. Neste ano, teremos temas de grande 
importância na agenda parlamentar, assim como, em 
2009, tivemos matéria bastante importantes. 

Em coerência com o que vimos fazendo, devemos 
aprovar logo a PEC nº 300. Reitero aqui meu apoio aos 
policiais militares e bombeiros militares do Maranhão, 
já externado durante manifestação por eles promovida. 
(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Al-
ceni Guerra.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira, meu colega de tantas lutas, médico, 
estou dirigindo à Mesa requerimento para que, no dia 
8 de março, Dia Internacional da Mulher, façamos ses-
são solene em homenagem à grande Dra. Zilda Arns, 
médica e mãe dedicada, Coordenadora Nacional da 
Pastoral da Criança, que morreu tão tragicamente no 
Haiti e deu-nos tantos exemplos de vida. 

Quero dizer aos bombeiros, que também são 
exemplos de vida no Brasil, que lutaremos permanen-
temente pela PEC nº 300.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Gos-

taria que V.Exa. apresentasse o requerimento à Mesa, 
o qual faço questão de subscrever. Creio que todos os 
Parlamentares o farão.

O SR. ALCENI GUERRA – Farei de imediato, 
Sr. Presidente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Ernandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PCdoB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, no recesso parlamentar, como de costume, 

visitei os meus eleitores da área urbana e rural, que me 
deram os argumentos para fazer este pronunciamento. 
Faço-o com indisfarçável constrangimento, como de-
mocrata por convicção. Em 30 anos de vida pública, 
nunca ouvi tantos comentários desfavoráveis sobre 
o Congresso Nacional, pela sua falta de postura, pe-
los sucessivos escândalos e principalmente pelo seu 
amesquinhamento diante do Poder Executivo e suas 
medidas provisórias.

Nesta Casa, tudo se aprova e se arquiva como o 
Executivo determina. O rolo compressor atropela quem 
fica pela frente, o Congresso Nacional não legisla e 
não cumpre suas competências constitucionais, os Par-
lamentares que não fazem parte do grupo palaciano 
terminam os mandatos sem que possam ajudar seus 
Municípios, pois suas emendas são contingenciadas 
e caem na vala do esquecimento.

O Fome Zero e outras migalhas orçamentárias 
distribuídas para a imensa população desempregada, 
subempregada e assalariada, os volumosos gastos 
desnecessários com publicidade pelos Poderes Pú-
blicos, os poucos investimentos públicos distribuídos 
de forma oligopolizada para as grandes empreiteiras, 
a agiotagem dos bancos protegidos e comandados 
pelo Banco Central tornam a população pobre alegre 
na base da pirâmide e abastecem financeiramente no 
topo um processo político corrupto, imoral e injusto.

Nas 3 décadas anteriores a 1985 o crescimento 
da economia brasileira (PIB) ocorreu numa média entre 
6% a 7% ao ano e a taxa de desemprego da popula-
ção economicamente ativa não chegou a 4%. Nestes 
últimos 25 anos o crescimento médio anual da eco-
nomia mal atinge 2%, com uma taxa de desemprego 
e subemprego superior a 10%, o que equivale a mais 
de 15 milhões de brasileiros na rua, com fome e sem 
esperanças.

A ganância desenfreada tanto pelo poder eco-
nômico como pelo poder político vem destruindo as 
oportunidades, a liberdade e a democracia. O poder 
já não emana do povo, mas dos interesses dos grupos 
econômicos e políticos empoleirados nos altos esca-
lões, sem exceção, no topo dos partidos, o que nos 
faz retroceder a um período totalitário.

O proselitismo ideológico, somado mais recente-
mente com o ecológico, tem sido um desastre para o 
crescimento do País. Se compararmos o crescimento 
do Brasil com o dos Tigres Asiáticos em décadas pas-
sadas e mais recentemente com a explosão industrial 
e comercial da China e da Índia, que investiram em 
educação e tecnologia, diante de nosso potencial, 
vamos concluir que, embora hipocritamente felizes, 
fora das horas do sofrimento pela falta de um sistema 
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de saúde, educação e segurança, vivemos ainda um 
verdadeiro atraso.

Estamos há décadas atrasados em relação ao 
mundo desenvolvido, principalmente no que diz res-
peito a educação, saúde, tecnologia e infraestrutura. 
Não tenho dúvida de que o rompimento dessas de-
sigualdades sociais e do status quo político reinante 
somente será possível com uma revolução no sistema 
educacional e uma profunda reforma política.

Se transformarmos o Brasil em uma nação indus-
trializada e deixarmos de ser fornecedores de matérias-
primas para geração de empregos em outros países, 
daremos aos nossos patrícios segurança de emprego 
e à nossa população condições de ter comida na mesa 
e de dar educação a seus filhos. Isso somente será 
possível com ousadia nos investimentos em educação, 
saúde preventiva e infraestrutura.

Está provado que simplesmente aumentar a má-
quina pública com fiscalização, polícia, Ministério Públi-
co e demais órgãos de repressão é inócuo para conter 
o crescimento geométrico do crime em todos os níveis, 
provocado pela ausência do Estado na promoção de 
melhoria na distribuição de renda, geração de empre-
go, saúde e educação para todos. 

Em 2010 haverá eleição para o Executivo e o 
Legislativo. Precisamos recuperar a credibilidade da 
classe política, resgatar a essência política e sua razão 
de ser, que na opinião de grande parte da população 
já não existem. Isso nos preocupa, pois não há como 
existir o contraditório em um ambiente de pobreza mo-
ral, ética e cultural.

Estou certo de que, em pleno exercício do man-
dato de Deputado Federal, serei cobrado na campanha 
pelo desmantelamento da nossa educação, que não 
consegue superar as falhas na formação dos mestres 
para que haja ensino com qualidade; pela capacida-
de de atendimento e eficiência das áreas de saúde e 
infraestrutura. O setor industrial está longe de alcan-
çar o crescimento global para ser grande gerador de 
emprego e produtividade econômica, como necessita 
a Nação.

O Executivo Federal não pode continuar empur-
rando para os Municípios a responsabilidade de aten-
dimento à população, em vários níveis e necessidades, 
tarefa que lhe é afeta. O risco do apagão no transporte 
da produção nacional está latente. O mesmo ocorre 
com a energia elétrica. Tudo isso somado dá ideia da 
situação atual e do que está por vir.

A nossa economia é sustentada por commodities 
e não pode agregar valores por exigência dos domina-
dores internacionais do mercado, que não permitem tal 
ousadia. Cito, por exemplo, o caso da soja. O dinheiro 
externo está entrando todos os dias como forma de 

investimentos. Trata-se, na verdade, de aplicação fi-
nanceira, especulação e agiotagem. Cobram-nos um 
dos mais altos juros do mundo. O dinheiro entra à noite 
e sai durante o dia. O mercado financeiro chama isso 
de “Operação Motel”.

Com esses recursos externos, existe o sério risco 
de haver retomada de ganhos de investimentos nos 
países de menor risco de aplicação. Caso isso ocorra, 
em poucos dias todo esse dinheiro externo irá embora 
e haverá súbita desvalorização do real, com sérios de-
sequilíbrios na nossa economia. Todos sabemos que a 
valorização do real não tem lastro na produção, e ainda 
com o déficit comercial crescendo. O que acontece é 
que o nosso País oferece as melhores condições de 
aplicação financeira, em razão dos altos juros. O que 
mais nos preocupa é que a nossa economia somente 
tem sobrevivido à custa da agricultura, que não recebe 
o apoio a que tem direito, pois é ela que dá o equilíbrio 
da nossa balança de exportação. Somos o país do “faz 
de conta”, da publicidade e propaganda.

Para essa grande missão, o Congresso Nacional 
– Câmara dos Deputados e Senado Federal – precisa 
se aparelhar e resgatar a sua independência. Conheço 
as 2 Casas do Congresso Nacional. Fui Senador da 
República. Inclusive, já exerci o cargo de 4º Secretário 
daquela Casa. A grande preocupação é com a estru-
tura de trabalho dos seus integrantes – consultores, 
assessores –, no sentido de que haja local digno de 
trabalho e materiais de expediente, além de toda fa-
cilidade de deslocamento dos Parlamentares para os 
trabalhos externos das Comissões.

Já nesta Casa tudo é difícil para o exercício do 
nosso trabalho. Nossos gabinetes parecem uma jaula 
pela falta de espaço. Não temos privacidade alguma. 
Vivemos amontoados – Parlamentares, visitantes e 
servidores. Faltam consultores, jornalistas. Nossos 
computadores estão desatualizados. Há dificuldades 
para divulgar o nosso trabalho parlamentar, por meio 
impresso, televisado ou pelo rádio.

E se propagam pela imprensa milhões e milhões 
de reais em economia na Câmara dos Deputados, em 
resposta aos analistas políticos que afirmam, com base 
em números de parlamentos de outros países, que o 
nosso é o mais caro do mundo. Fica a pergunta da “voz 
rouca das ruas”: como e onde estão sendo aplicados 
os recursos do orçamento do Congresso Nacional? 
Não temos sequer condições dignas de trabalho, por 
razões que desconhecemos. O Anexo V fica sempre nas 
promessas de campanha para a Presidência da Casa. 
Entra e sai Presidente, e tudo continua na mesma.

E o mais grave: dezenas de Comissões que re-
alizam audiências públicas externas da maior impor-
tância estão paradas por falta de recursos para diárias. 
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Não temos transportes, pois os aviões da nossa For-
ça Aérea são em número insuficiente para atender o 
Congresso Nacional em suas necessidades. E assim 
os nossos trabalhos ficam prejudicados.

Vou apenas citar como exemplo o meu Estado 
de Rondônia, que aguarda há anos a visita dos Parla-
mentares desta Casa para ouvirem a população que 
vive amedrontada pela ação violenta da tal Liga dos 
Camponeses Pobres – LCP, que continua matando agri-
cultores e destruindo suas plantações e propriedades. 
E continua impune pela ausência do Estado brasileiro 
e pela leniência da Justiça em relação a esses invaso-
res de terras, subsidiados pelo Governo Federal, com 
o apoio do INCRA, do IBAMA e dos “onguistas” que 
infestam esses órgãos.

Minha maior decepção com esta Casa é que, 
quando algum Parlamentar ousa fazer uma legitima su-
gestão à Mesa Diretora para facilitar o nosso trabalho, 
ouvimos de pronto um retumbante “não”. Foi o caso da 
minha sugestão para aquisição de uma aeronave para 
atender as necessidades das Comissões Externas do 
Congresso Nacional, que se encontram paralisadas. 
O assunto foi objeto de entrevista do 1º Secretário, 
que deu sua opinião final sem ouvir os méritos e as 
razões da sugestão do seu colega de Parlamento, o 
que constitui no mínimo uma indelicadeza.

Diante desse fato, deixo registrado que não me 
sinto derrotado pela covardia que impera nesta Casa, 
em sua imensa maioria, e dos que se calam por con-
veniência. Deus poupou-me do sentimento do medo 
e da covardia. O povo do meu Estado me conhece e 
sabe com que garra defendo as minhas teses e o povo 
de Rondônia. Tenho sido alvo de todo tipo de calúnia e 
de falsas acusações pela minha postura. Tenho sofrido 
uma perseguição implacável dos “onguistas” do IBAMA, 
dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que fazem 
de tudo para me amedrontar, principalmente agora, em 
período pré-eleitoral. Não me calarão. Continuarei na 
minha trincheira, defendendo as minhas convicções e 
o meu povo de Rondônia.

Tenho respondido a todas essas levianas acu-
sações e provado a improcedência delas. Só têm um 
objetivo: prejudicar-me junto ao eleitorado rondonien-
se, pois a minha postura independente incomoda a 
tal elite dominante, que só pensa em aumentar o seu 
poderio junto aos órgãos governamentais. E o povo 
que se lixe! A esse grupo não interessa se o povo está 
sendo atendido em suas necessidades básicas, como 
saúde, educação e segurança, pois isso não faz parte 
de suas agendas.

Se for da soberana vontade do meu sofrido povo 
rondoniense, estarei de volta a esta Casa no próximo 
ano e continuarei a lutar contra a covardia, o ames-

quinhamento do Parlamento brasileiro. Defendo a real 
independência do nosso Congresso Nacional, hoje do-
minado por um grupo a serviço de interesses que não 
contemplam, na sua grande maioria, a sofrida classe 
trabalhadora. Essas pessoas estão atreladas à defesa 
dos interesses das grandes corporações. Continuarei 
a lutar contra a fanfarronice de alguns setores do Go-
verno e do Congresso Nacional, que se julgam uma 
unanimidade junto ao eleitorado brasileiro. 

Como já dizia o nosso saudoso Nelson Rodrigues, 
“toda unanimidade é burra”. Vejam o exemplo recente 
do Chile. A Presidenta Michelle Bachelet, com mais de 
80,0% de aprovação de seu governo, acaba de perder 
a eleição para fazer o seu sucessor. Entendo que essa 
tal “unanimidade” destrói a peça principal do regime 
democrático, que é o equilíbrio das forças sociais e 
políticas que compõem a Nação.

É inegável a força da propaganda governamental, 
mas, por mais leigo que sejamos, sabemos que a crise 
financeira da “bolha imobiliária” americana ainda não 
está debelada, que ainda em 2010 atingirá com gran-
des danos financeiros e econômicos os empresários, 
produtores rurais e trabalhadores. Cabe ao Congresso 
Nacional mostrar à Nação caminhos que amenizem 
os danos que vêm por aí.

O Brasil não é essa maravilha que a propagan-
da governamental consegue incutir nos incautos que 
formam grande parte da população, beneficiados pelo 
Bolsa Família. Não podemos concordar com o ditado 
popular que diz que o povo brasileiro raciocina pelo 
estômago e que a popularidade do Governo é fruto do 
Bolsa Família, que transforma o orçamento brasileiro 
no básico para o povo apenas encher o “bucho”. Se 
assim for, as eleições deste ano nos dará a resposta. 
Somos um povo sem esperança e sem futuro, pois 
estamos construindo uma nação de parasitas. Como 
se fôssemos porcos, só queremos encher a barriga e 
dormir. Espero que a Nação seja mais produtiva, em 
beneficio do nosso sofrido povo.

Sr. Presidente, estamos cansados de ouvir recla-
mações desfavoráveis ao Congresso Nacional. Espera-
mos que o Parlamento realmente exerça a sua função: 
legislar para o povo brasileiro e valorizar os nossos 
trabalhos, os funcionários da Casa, proporcionando a 
eles melhoria de salário.

Pretendo escrever um livro, ou um livreto, sobre 
essas reclamações e distribuir não só aos colegas Par-
lamentares, mas também aos nossos eleitores.

Muito obrigado.
A SRA. JÔ MORAES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, re-
gistro a indicação de mais uma mulher para ocupar 
o cargo de Líder do PCdoB. Reforço o compromisso 
desse partido com a visibilidade política que devem 
ter todas as mulheres. Cumprimento o Líder Daniel 
Almeida por essa indicação.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a 

honra de ser adotada. Tenho a honra de ter mais de 
uma família. Sou fruto da generosidade de um casal 
que abriu os braços e me acolheu como filha, na dé-
cada de 70, nos chamados “anos de chumbo”. Minas 
é o meu lar adotivo. Estou aqui novamente para falar 
de Minas e dos mineiros; para falar de Belo Horizonte, 
cidade onde vivo, sou amada e crio meus filhos.

Nessa terra de gente fraterna e muito peculiar 
está havendo um verdadeiro atentado contra o direito 
imortalizado pelo nosso grande poeta Castro Alves, que 
diz: “A praça é do povo, como o céu é do condor!”

Todos nós, mineiros, belo-horizontinos, de nas-
cimento, por adoção ou opção, pagamos a reforma de 
um dos mais belos e grandiosos espaços da cidade: a 
Praça da Estação. O local está ligado ao nascimento e 
à história da cidade. Ali chegam e dali saem os trens 
e as composições do ainda incipiente metrô. Esse 
espaço de 12 mil metros quadrados, com fontes de 
água brotando do chão, num espetáculo memorável, 
com alamedas, estátuas, jardins, além de vários outros 
monumentos e equipamentos históricos e urbanos, 
está proibido ao uso popular. Isso mesmo, senhoras 
e senhores! Um decreto municipal cerceia a sua utili-
zação pela população, sob o argumento de que pode 
depredá-lo, danificá-lo, enfim.

No centro da praça, defronte da Estação Ferrovi-
ária, transformada hoje em Museu de Artes e Ofícios, 
está uma imponente estátua em bronze – o Monumento 
à Terra Mineira. É não só uma referência à conquis-
ta dos bandeirantes, mas também uma homenagem 
aos mártires do movimento libertário das Gerais, a In-
confidência Mineira. Abaixo da estátua do homem nu, 
másculo, com a bandeira de Minas, está a inscrição 
em latim “Montani Semper Liberti”, que se traduz em 
“A montanha sempre está livre”. 

Essa praça tem tamanho significado e represen-
tação para o povo das Minas Gerais, e um decreto 
quer tolher seu uso.

Como eu disse no início de minha fala, o povo 
belo-horizontino, o povo mineiro é peculiar. Em vez de 
partir para o confronto direto, encontrou uma forma di-
ferente de protestar contra esse triste engano. Numa 
referência ao fato de Minas não ter mar, a cidade re-

solveu que sua praia seria a Praça da Estação, local 
de efervescência política e cultural dos anos 70.

Trajando biquínis e sungas, os moradores deci-
diram mostrar de forma divertida e inusitada o quão 
ridículo é o decreto municipal. O movimento começou 
com um grupo pequeno – meia dúzia de “corajosos” 
armados de boias e óculos –, que estendeu toalhas 
no piso de pedras avermelhadas do espaço para fazer 
o seu protesto.

O movimento logo se expandiu. E no último sába-
do, dia da semana em que se reúnem, havia mais de 1 
centena de “praieiros”. Como reação ao movimento, a 
Prefeitura fechou a água do local, inibiu o espetáculo 
das fontes, na esperança de, com esse calor de mais 
de 30 graus, eles abdicassem do propósito. Determi-
nados, os “praieiros” passaram a se cotizar para com-
prar caminhões-pipas que os refrescam e, de quebra, 
possibilitam um espetáculo à parte para a mídia local 
e nacional.

Resultado desse movimento: o Poder Municipal 
já admite discutir, rever a decisão. Mas a cidade não 
está livre desse tipo de aberração. Outros espaços 
públicos estão sendo fechados, cerceados ao uso da 
população. Estão tentando proibir até desfiles de blocos 
carnavalescos em pequenos trajetos; proibir mesas e 
cadeiras em calçadas (ficariam entregues ao tempo 
nos finais de semana, se não fosse a perseverança 
de comerciantes e frequentadores).

Meus queridos, lancei em meu twitter proposta 
que já teve considerável repercussão. Trata-se de um 
movimento de apropriação da cidade, de seus espa-
ços: Quero minha cidade pra mim! 

Cuidamos daquilo de que nos sentimos donos, 
partícipes, a que estamos integrados. Amo Belo Ho-
rizonte e Minas Gerais, que me adotaram, que me fi-
zeram sentir uma igual. Digo: sou belo-horizontina e 
mineira. Quero, como os demais belo-horizontinos e 
mineiros, usar e desfrutar dos espaços da cidade, de 
suas calçadas, de seus equipamentos, de suas esco-
las. Quero poder sair no Bloco do Peixoto, que tentou 
percorrer pouco mais de uma quadra, do Brasil 41 até 
o Lapa Multishow, e foi barrado.

Rejeito, desta tribuna, em nome da cidade de 
Belo Horizonte e de Minas Gerais, a tentativa de ame-
drontamento. A montanha sempre está livre, senhores. 
Quero a minha cidade pra mim!

Registro que, no debate que se realizará às tar-
des em Belo Horizonte, sobre o Código de Posturas, 
teremos a oportunidade de alterar o decreto que proí-
be que a principal e mais bela praça da cidade realize 
eventos populares.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, antes de en-
cerrar meu pronunciamento, afirmo que, embora não 



01154 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2010

esteja na pauta a PEC nº 300, por razões regimentais, 
continuaremos solidários com a viabilização dessa 
conquista, que é de todos nós que defendemos uma 
política de segurança pública.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
saudar o Cabo Júlio, da PM de Minas Gerais, nosso 
colega por duas Legislaturas nesta Casa, que muito 
contribuiu com a segurança pública e com as melho-
rias para essa categoria.

Por outro lado, a Folha de S.Paulo publicou mani-
festação do Presidente da OAB do Rio de Janeiro, Sr. 
Wadih Damous. Partindo da premissa de que o papel 
aceita tudo, aceitou as suas besteiras ao criticar os mi-
litares das Forças Armadas e os militares das polícias 
de todo o Brasil. Ele pediu a instalação da Comissão 
da Verdade, que eu prefiro chamar de Comissão da 
Calúnia, porque numa comissão em que majoritaria-
mente os membros serão integrantes deste Governo, 
conclui-se que só irão apurar, mal e porcamente, o 
que lhes interessa.

Estamos enviando uma matéria à Folha de 
S.Paulo – esperamos ser atendidos –, não só para 
rebater, mas para expor a verdade. Os militares não 
têm medo da verdade. Queremos a verdade, mas que 
ela seja ampla, geral e irrestrita.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Airton Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro com grande pesar uma grande perda 
para a política brasileira, principalmente para a Para-
íba. Faleceu ontem, aos 74 anos, o jurista, professor 
e ex-Deputado Antônio Vital do Rêgo, vítima de insu-
ficiência respiratória.

Vital do Rêgo era paraibano. Foi Deputado Esta-
dual de 1959 a 1963, sendo eleito Deputado Federal 
logo em seguida. Foi cassado pela ditadura militar, 
quando exercia o seu segundo mandato, retornando 
à política na década de 90, mais uma vez como De-
putado Federal.

Esse grande homem dedicou sua existência à vida 
pública, influenciando gerações, a começar pelos filhos, 
o Deputado Federal Vital do Rêgo Filho, meu amigo e 
um dos grandes expoentes da política paraibana, e o 
Prefeito Veneziano Vital do Rêgo, de Campina Grande. 
Por intermédio deles, transmito minhas condolências 
a todos os seus familiares.

Com seu entusiasmo, inteligência, oratória, Vital 
do Rêgo foi um dos ícones da boa política. Com uma 
larga trajetória profissional e política, ele angariou ad-
miração e respeito, contribuindo não apenas com o 
Parlamento, mas também com o Governo do seu Es-
tado. Foi um grande homem, digno e leal, e um grande 
político. Merece nossa homenagem e nosso reconhe-
cimento. Por isso, rendo minhas homenagens a ele e 
apresento minhas condolências à família desse grande 
e ilustre paraibano e cidadão brasileiro.

Para finalizar, Sr. Presidente, mais uma vez, digo 
a todos os batalhadores da justiça em nosso País que 
estamos juntos para aprovar a PEC nº 300.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado João Oliveira. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inicio meu pronunciamento manifestando grande pre-
ocupação com o Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC, empacado há 3 anos.

Proselitismo puro. O Governo até agora não ti-
rou do papel 62% da sua proposta para o PAC. No 
entanto, mesmo vendo um homem simples assumir 
a Presidência da República e trazer certamente um 
conforto à população, eu, que sou originário desse 
grupo, tenho tido uma preocupação com a postura do 
Governo Federal, com o Presidente Lula, no tocante 
a transformar a realização de trabalhos em campanha 
eleitoral para sua candidata Dilma Rousseff.

Eu percorro todo o Brasil, em especial o Estado 
do Tocantins, e vejo explicitamente campanha política 
fora de época há 2 anos. Aí, vem a pesquisa e mostra 
que Dilma está crescendo, crescendo como rabo de 
cavalo, para baixo.

Mesmo com uma campanha explícita como essa, 
com toda a estrutura do dinheiro do povo, a Ministra Dil-
ma ainda a mostra na vanguarda da política. Enquanto 
isso, um candidato está cuidando do povo paulistano 
e deixando para a hora certa a sua campanha. Então, 
nesse tocante quero parabenizar José Serra, grande 
Governador, que trabalha olhando a sua administração. 
E o nosso Brasil com um Presidente que não mostra 
postura de estadista. Anda com a candidata a tiracolo 
por todo o Brasil. Esse programa que poderia estar dan-
do resultados importantes para a sociedade brasileira 
mostra ineficiência e incapacidade de gerenciamento. 
A candidata se coloca como a mãe do PAC. Mas o PAC 
empacou, e ela acha que é também a mãe da moradia 
do povo. É preciso que este Congresso Nacional tome 
posição em relação ao uso explícito da máquina em 
favor de uma candidatura chapa branca. 
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Eu tenho acompanhado de perto as obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento, e vejo a 
necessidade do olhar clínico do Poder Público, com 
objetivo de haver melhor gerenciamento e as obras 
acontecerem.

Não gostaria de usar a tribuna para falar sobre o 
mau gerenciamento hoje implantado no Brasil, e, sim, 
para elogiar os esforços de um homem simples que 
cresceu a ponto de bancar a produção do filme Lula, o 
Filho do Brasil, de altíssimo custo, com recursos públi-
cos, recursos do povo, para se promover na mídia.

Isso é conversa para boi dormir. Não conheço 
ninguém que faça esse tipo de caridade a ninguém, 
empresário nenhum. Agora o filme é exibido em todas 
as capitais, para fazer apenas proselitismo político. E 
como acha que não basta o dele, carrega a tiracolo 
uma candidata pesada, tipo mandacaru: não dá en-
costo nem sombra.

Mas a sociedade brasileira há de convir que pre-
cisamos de profícua e verdadeira gestão, para mostrar 
ao Brasil que a chance de crescer é agora, porque há 
muito dinheiro.

Obrigado, Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, conhecido como 
PAC, está completando 3 anos neste primeiro semes-
tre de 2010 muito longe de concluir metade do que foi 
proposto em seu lançamento em 2007. Das 12.520 
obras previstas no programa, apenas 1.129 foram con-
cluídas, ou seja 9,8% da totalidade, conforme atesta 
levantamento realizado recentemente pela ONG Con-
tas Abertas.

É lamentável, Sr. Presidente, constatarmos que 
62% das obras ainda estão no papel e que menos de 
10% dos investimentos previstos no PAC estão con-
cluídas.

Podemos constatar, dessa forma, que ao lançar o 
PAC em uma grande solenidade em janeiro de 2007, o 
Governo tinha como horizonte apenas o pleito eleitoral 
de 2010. Cuidou da festa, do marketing, e esqueceu 
do gerenciamento do programa, ou seja, o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento não foi concebido 
para contribuir com o desenvolvimento do País, mas 
para ser um projeto político de eleição da Ministra da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, ao cargo de Presidente 
da República.

Não há dúvida de que falta gerenciamento, plane-
jamento e organização por parte do Governo na condu-
ção do programa. A falta de coesão e os conflitos entre 
órgãos governamentais, a ineficiência das empresas 

públicas envolvidas nos projetos e a instabilidade re-
gulatória são os principais obstáculos que impedem 
um bom desempenho das obras do PAC.

A lentidão que afeta o programa em âmbito na-
cional, bem como alguma controvérsia do que foi rea-
lizado se repete em todos os Estados da Federação. 
Não bastasse essa lentidão agora, o Programa de 
Aceleração do Crescimento enfrenta ainda um forte 
encarecimento no custo de suas obras. Quase metade 
dos projetos incluídos no seu projeto passou por uma 
revisão no volume de investimentos nos últimos anos. 
Há casos em que o valor da construção subiu 100%, 
como é o caso do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, da 
PETROBRAS.

A solução para os problemas que dificultam o 
bom andamento do Programa de Aceleração do Cres-
cimento é urgente e importante. Todos nós desejamos 
que as obras do PAC deslanchem. O bom andamento 
desse programa de investimento é condição essencial 
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 
Todas as pessoas de bom senso neste País não que-
rem ver as obras do PAC sendo executadas de forma 
lenta como estão. Queremos a realização do que foi 
proposto em seu lançamento. Portanto, peço menos 
discurso e mais gerenciamento, menos marketing e 
mais ação.

Muito obrigado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, registro o falecimento, no dia 25 de janeiro, do 
ex-Deputado Federal Rubem Nogueira.

Homem culto, brilhante escritor e jurista renomado. 
Entre suas obras e trabalhos, destacam-se o Curso de 
Introdução ao Estudo do Direito; Natureza Jurídica das 
Riquezas Minerais do Subsolo; O Advogado Rui Bar-
bosa; Rui Barbosa e a Técnica da Advocacia; História 
de Rui Barbosa; Greve e Serviço Público. Foi também 
colaborador da Revista de Direito Administrativo; da 
Revista de Informação Legislativa e da Revista de Di-
reito Público e Ciência Jurídica, em Portugal.

Destacou-se Rubem Nogueira sempre nas mis-
sões oficiais, congressos e seminários. Foi Chefe da 
Delegação: Paris com a República Francesa, em 1979, 
uma Convenção de Extradição; de Cooperação em Ma-
téria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa e um 
Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal. 

Na Câmara Federal, integrou 3 delegações ao 
exterior: de observação, em 1962, dos acontecimentos 
de Angola e Moçambique; o Congresso Interamerica-
no dos Municípios, em 1968, Nova Orleans, EUA, e a 
Lisboa e Porto, nas celebrações do 5º centenário de 
Pedro Álvares Cabral. 
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Rubem Nogueira, nascido em 13 de setembro de 
1913, era natural de Serrinha, na Bahia, filho de Luis 
Osório Rodrigues Nogueira e Áurea Ribeiro Nogueira, 
deixa esposa Gilka Felloni de Matos Nogueira e sete 
filhos: Cláudio, Rubem Júnior, Maria Patrícia, Gilka 
Maria, Maria do Rosário, Maria Clara e Paula. 

Sua formação educacional teve a seguinte tra-
jetória: cursou o Primário na Escola Rui Barbosa e o 
Secundário no Colégio Antônio Vieira, em Salvador; 
formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da 
Bahia em 1937.

Advogado, Procurador-Geral da Prefeitura de 
Salvador e Procurador-Geral da Justiça do Estado da 
Bahia, foi também professor titular de Introdução à 
Ciência do Direito na Faculdade de Direito da Univer-
sidade Católica do Salvador – UCSAL; consultor jurídi-
co do Ministério da Justiça; examinador de concursos 
públicos da Universidade Federal da Bahia – UFBA 
(Faculdade de Direito, de Filosofia e Letras); fundador 
da Faculdade de Direito da UCSAL; jornalista atuando 
no Diário de Notícia e o Imparcial, da Bahia; membro 
de várias instituições, como Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB-BA, Academia de Letras da Bahia – ALB, 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Instituto 
dos Advogados da Bahia.

Rubem Nogueira foi eleito Deputado Estadual 
Constituinte pelo Partido da Representação Popular – 
PRP, no exercício 1947 a 1951, e reeleito no exercício 
1955 a 1959; Deputado Federal pelo PRP de 1959 a 
1963, assumiu o mandato em 1961. Foi reeleito Depu-
tado Federal pelo PRP, exercício 1963 a1967, e reeleito 
Deputado Federal pela Aliança Renovadora Nacional 
– Arena, para o exercício de 1967 a 1971.

Teve também atuação parlamentar marcante na 
Assembleia Legislativa da Bahia, onde foi Relator da 
Comissão para Elaboração do Regimento Interno, em 
1947; titular das Comissões: Constitucional, em 1947, 
Constituição e Justiça, de 1947 a 1950 e de 1955 a 
1958, Finanças, Orçamento e Contas, de 1947 a 1950 
e de 1957 a 1958.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais 
da Casa de parte da biografia desse destacado jurista 
e homem público, que honrou a Bahia e o Brasil com 
marcante presença no cenário nacional, bem como o 
envio deste registro aos seus familiares.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, saúdo todos os policiais e bom-

beiros militares que se fazem presentes em Brasília 
desde ontem. 

Mais uma vez, solicito à Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados, ao nosso Presidente, que inclua na 
pauta de votação a PEC nº 300.

Esses homens e mulheres do Brasil inteiro que 
estão em Brasília, incluindo os que não puderam vir, 
estão numa expectativa muito grande de que seja vo-
tada e aprovada essa PEC e, dessa forma, melhorar 
a segurança pública do nosso País. 

Essa é a reivindicação da maioria dos Deputa-
dos. 

Estamos com o Relator, o Deputado Major Fá-
bio, um dos baluartes na luta pela votação da PEC 
nº 300. 

Sr. Presidente, temos esperança de que V.Exa., 
um Deputado experiente, que faz parte da Mesa Dire-
tora, interceda para votarmos o mais rápido possível, 
quem sabe ainda hoje, a PEC nº 300. Precisamos dar 
dignidade aos profissionais militares de Minas Gerais 
e do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Francisco Praciano.

O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT – AM.) – Sr. 
Presidente, também parabenizo os policiais e bombei-
ros militares que aqui se encontram. Essa luta é pela 
valorização salarial – a PEC 300 – e é legítima! (Ma-
nifestação das galerias.)

Estamos no final de Governo do nosso compa-
nheiro Lula. É o último ano. Faço uma avaliação muito 
rápida. Crescemos muito sob o aspecto da sustentabili-
dade e da estabilidade econômica. O País está prepara-
do para crescer. Crescemos bastante em credibilidade, 
resultado da estabilidade econômica, e mantivemos, 
de forma brilhante, a estabilidade democrática.

Com relação à economia, nós políticos e também 
a imprensa temos feito avaliações e sempre coloca-
mos aspectos bem tecnicistas na avaliação do Gover-
no Lula. Sou economista e sempre tenho na cabeça 
a famosa equação da renda: Y (renda de um país) = 
C (consumo) + S (poupança) + I (investimento priva-
do e investimento público) + (X – M), sendo (X – M) o 
saldo da balança.

No Governo Lula, essas variáveis tiveram bom 
desempenho. Destaco o consumo, por conta do cré-
dito popular muito alto, porque saltamos para 90 mi-
lhões de consumidores com renda entre R$1.100,00 
e R$4.800,00. Tivemos um investimento pesado por 
conta do PAC, que compreende também, além do in-
vestimento privado, o investimento público. E, ao final 
de 2008, batemos um recorde, chegando a quase 200 
bilhões de dólares em exportação, embora 2009 não 
tenha sido um ano bom, por conta da crise. 
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Eu, na condição de economista, encerro a mi-
nha avaliação do Governo Lula, na área econômica, 
dizendo o seguinte: o consumo, o investimento, os 
juros, o controle da inflação, tudo neste Governo foi 
interessante e bom para o Brasil. Mas há uma variável 
que coloco como forte na avaliação do Governo Lula. 
Trata-se de uma variável que eu representaria por um 
“E” bem grande. Renda nacional, crescimento deste 
País é sim consumo, poupança, investimento públi-
co e privado e o saldo da balança comercial, mas é, 
também, um “E” bem grande, que é o da autoestima, 
da esperança.

O Governo Lula tem uma grande variável em 
que trabalhou bonito, interna e externamente. É o “E” 
do brasileiro que hoje acredita que pode vencer; que 
acredita, hoje, no sonho de ser grande amanhã. 

Entretanto, sobre um outro tema, faço uma ava-
liação triste. Acabo de ler um relatório da UNESCO 
em que consta que o Brasil, entre 128 países, caiu de 
posição e passou a ocupar o 88º lugar em termos de 
qualidade de educação. As metas sobre educação, 
indicadas por uma conferência realizada em 2000, 
em Dacar, que solicitava redução do analfabetismo e 
da repetência, diminuição da evasão, universalização 
do acesso à educação, não aconteceram muito no 
nosso País.

E um país que sonha em crescer – esse foi o 
grande empurrão da equação do crescimento trazido 
por Lula, que aumentou a autoestima do brasileiro e a 
nossa esperança – sem educação, não vai crescer. É 
um sonho a ser, mais uma vez, adiado. A este nosso 
Governo pedimos que saia desse 1% sobre o valor 
do PIB em investimentos em educação e chegue pelo 
menos aos investimentos dos países do BRIC.

Para encerrar, Sr. Presidente, permita-me, eu 
gostaria de apresentar um dado na área de ensino 
superior. O Brasil produz 30 mil engenheiros por ano 
– e, sem engenharia, sem inovação tecnológica não 
vamos crescer —; a Índia, 120 mil; a Rússia, 200 mil; 
a China, 300 mil. Dos países do BRIC, quem produz 
menos engenheiros é o Brasil. Resultado disso: publi-
camos, em termos de inovação tecnológica, somente 
2 mil trabalhos por ano. A China está publicando, colo-
cando à disposição do mercado no país, 50 mil traba-
lhos por ano. Reafirmo: sem educação, o crescimento 
é um sonho que será mais uma vez adiado.

Parabéns, Lula! Companheira Dilma, ou seja 
quem for o futuro Presidente, coloque a educação 
como forma única de sonharmos com o crescimento 
e o desenvolvimento deste País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Gerson Peres, do 
PP do Pará. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. De-
putados, resolvi escrever este pronunciamento porque 
vou tratar de uma matéria que, para nós, paraenses, é 
muito relevante e não quero melindrar os companheiros 
vizinhos nossos com relação ao assunto.

A Marinha tem em seu plano estratégico de se-
gurança nacional a criação de 3 esquadras: uma já 
existente no Sudeste, no Rio de Janeiro, e outras 2 
ainda não existentes no Nordeste, na Bahia, e outra 
no Norte, em Estado a ser definido.

Sejam quais forem as condições para a implan-
tação, é indispensável que o povo dessas regiões 
seja bem informado e verifique as repercussões de 
um empreendimento dessa monta. Se “os impactos 
serão muito fortes e duradouros”, maior razão para o 
Estado do Pará não ficar calado e levar, desde logo, 
o problema à conscientização de que ele, e só ele, na 
Amazônia, tem as melhores condições para o empre-
endimento.

Sr. Presidente, solicito respeitosamente ao Sr. 
Ministro Nelson Jobim que venha até nós, como convi-
dado, para esclarecer inclusive o que está na imprensa: 
que uma das opções seja de natureza política, no que 
não desejo acreditar.

Permita-me, Sr. Presidente, resumir minha apre-
ensão, invocando a história realista que, em alguns 
aspectos, produz um esvaziamento do Pará, com que 
não concordo. “Aí vem a Marinha!” Foi com esse grito 
de satisfação que os paraenses a receberam há mui-
tos anos, para, no Norte, implantar a Base Naval de 
Segurança de toda a região.

Naturalmente, dada a grandeza da orla marítima 
que se aprofunda e se espraia no território norte, sub-
bases deverão existir no plano estratégico de defesa 
de toda a região. De repente e inesperadamente, eis 
que a alegria se transforma em tristeza e indignação. 
E ouve-se o berro: “Vejam só! Olhem só! Lá vai a Ma-
rinha?! Para onde, então? Para o Maranhão.”

Não é novidade. Na década de 70, o nosso mi-
nério, sob pretexto de águas profundas para o porto 
do escoamento, lá se foi para o Maranhão. A Vale do 
Rio Doce reconhece hoje que o Pará pode ter o porto 
na Ilha da Tijoca, em Curuçá ou em outras áreas de 
sua orla. A PETROBRAS leva, por primeiro, uma refi-
naria, depois de no Pará ter achado petróleo. E para 
não citar outras “pauladas”, lá se vai, embora, a nossa 
querida Marinha.

É um espanto! O Ministro Nelson Jobim está sen-
do responsabilizado pela “opção política” para mudar a 
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Marinha para o Maranhão. A ser verdade, é uma ação 
impensada que não resiste aos argumentos técnico, 
geográfico, econômico e político.

Técnicos portuários, sem anular dados técnicos 
da escolha, concluem que a opção é mais política. Ora, 
tecnicamente, as vantagens maranhenses são frágeis 
em relação ao porto.

Operacionalmente, diz, é injustificável, “já que 
a Marinha não tem navio com mais de 10 metros de 
calado”.

Geograficamente, é um equívoco provocador, 
longe da racionalidade e da razoabilidade.

Como convencer os brasileiros do Norte a espe-
rarem sua defesa vinda de um Estado do Nordeste? 
É de achar graça! Contraria o bom senso do objetivo 
estratégico que é defender a Amazônia, inclusive in-
teriormente. Ou não é?!

Economicamente, se transmudá-la, onde fica 
a economicidade? A Segunda Esquadra já conta-
rá, estando ela em Belém, com grande parte de um 
acervo de sustentabilidade aos objetivos estratégicos 
da mudança. A base de Val de Cans está aí pronta e 
bem cuidada. Sua ampliação, com sub-bases na orla 
marítima amazônica, complementaria a base da Se-
gunda Esquadra. Projetos existem. Val de Cans terá 
condições de oferecer apoio logístico a uma força na-
val composta de quatro navios de 12 mil toneladas, 6 
navios de 3 mil toneladas e 10 navios fluviais de mil 
toneladas. Tal base poderá permitir atracação de to-
dos os meios em um cais de 700 metros e em píeres 
com 645 metros.

Politicamente, enfim, tratar de um problema dessa 
natureza é ampliar o descrédito da ação política com P 
maiúsculo. A Amazônia merece respeito. Por isso não 
acredito que o Presidente Lula, tão querido dos para-
enses, antes de deixar a Presidência, perca tempo em 
mudar a Base Naval do Pará para o Maranhão.

O Pará é mais populoso, mais geograficamente 
bem localizado à estratégia da defesa do Norte, mais 
economicamente adequado, mais politicamente nu-
meroso e faz parte de “um Brasil de todos”! Por que e 
para que mudar, Sr. Presidente?

E, agora, outro espanto. Acabamos, Sr. Presi-
dente, de receber...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado, infelizmente não posso prorrogar mais 
o tempo.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas lembro ao paraense e ao Brasil que o Maranhão 
faz parte da Amazônia Legal. O Estado está aí para 
servir também ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Paulo Teixeira. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, povo brasileiro, venho a esta tribuna para 
prestar meu apoio e minha solidariedade ao Ministro 
dos Direitos Humanos Paulo Vannuchi, homem de uma 
história maravilhosa de serviços prestados ao País. No 
Governo do Presidente Lula, S.Exa. promoveu uma sé-
rie de conferências municipais e estaduais que conflu-
íram na Conferência Nacional dos Direitos Humanos, 
que ofereceu ao Brasil o terceiro Plano Nacional de 
Direitos Humanos.

Plano Nacional de Direitos Humanos é uma po-
lítica de Estado, uma política que vem de outros go-
vernos. O Governo Fernando Henrique fez o primeiro 
e o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos. O 
Governo do Presidente Lula evidentemente o atuali-
za, oferecendo o terceiro Plano Nacional de Direitos 
Humanos.

O Plano Nacional de Direitos Humanos é um pla-
no que trabalha todos os temas de direitos humanos: 
tema do trabalho, da saúde e político, porque há in-
terdependência dos direitos humanos. Portanto, essa 
política trata de todos os temas.

Se tivermos trabalho escravo no Brasil, ferem-
se e violam-se os direitos humanos. Se nós tivermos 
injustiça na aplicação da justiça, ferem-se os direitos 
humanos.

Se houver desrespeito às minorias, estaremos 
ferindo os direitos humanos. Por isso a abrangência 
dos direitos humanos. É uma política não deste Gover-
no, mas do Estado brasileiro. Muitos aspectos comen-
tados e criticados na sua divulgação já estavam nos 
planos anteriores. Este Governo oferece uma versão 
mais atualizada do Plano de Direitos Humanos. Assim 
como houve as conferências na área da moradia, da 
saúde, houve a conferência dos direitos humanos, que 
oferece, sob o ponto de vista da sociedade, um plano 
para o Estado brasileiro. Para que esse plano se rea-
lize, tem de ser discutido neste Parlamento.

Creio que o centro do debate desse plano, ainda 
não resolvido na sociedade brasileira, é dizer quem 
praticou tortura durante o regime militar, quem desa-
pareceu, quem cometeu homicídios. Onde estão os 
corpos daquelas pessoas que desapareceram durante 
o regime militar? Uma senhora de Pernambuco, mãe 
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da Rosalina Santa Cruz Leite, com 94 anos, diz: “Eu 
quero o corpo do meu filho. Quero enterrar meu filho”, 
o que é um direito que qualquer cidadão, em qualquer 
tempo, em toda sociedade. Essa pessoa quer esclare-
cer esses fatos. Quem decidirá a amplitude, o desenho 
dessa comissão? O Congresso Nacional, a socieda-
de brasileira, além de decidir sobre outros temas que 
eventualmente sejam polêmicos, contra os quais pos-
samos ter opiniões contrárias. Quem decidirá? O povo 
brasileiro, representado neste Parlamento.

Quero aqui refutar toda movimentação de impren-
sa, toda crítica, inclusive de Ministros do Governo, que 
inadvertidamente fizeram críticas ao Plano Nacional 
de Direitos Humanos. Queremos debater, chamar o 
Ministro Paulo Vannuchi, apresentá-lo a esta Casa, 
trazer as inúmeras entidades que contribuíram, trazer 
aqueles que se opõem a eventuais pontos do Plano. 
Pode haver divergência, inclusive nossa, mas queremos 
um debate democrático e não temer o debate desse 
Plano de Direitos Humanos.

Sr. Presidente, agradeço a todos os colegas pela 
atenção. Estarei junto com aqueles Deputados que 
querem promover um debate na Comissão de Direitos 
Humanos. Sei que os Deputados Pedro Wilson Gui-
marães, Luiz Couto e Domingos Dutra promoveram 
e vão continuar promovendo esse debate. Queremos 
convidar todos a dele participar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente Sras. e Srs. Parlamenta-
res, a tragédia que se abateu sobre Angra dos Reis, 
no final do ano passado, deve servir-nos de alerta para 
a urgente necessidade de cuidarmos melhor dos nos-
sos morros e encostas, evitando a morte de inúmeros 
cidadãos brasileiros. Não bastam ações emergenciais 
após os acidentes. É preciso investir em prevenção, 
em regulação, em gestão e controle da ocupação ha-
bitacional.

Em Pernambuco, temos um programa, deno-
minado Viva o Morro, que vem sendo implementado 
com enorme sucesso, reduzindo significativamente o 
número de óbitos por deslizamentos. De acordo com 
reportagem do Jornal do Commercio, publicada em 
janeiro último, de 1990 a 2000, houve 158 mortes por 
quedas de barreiras ou encostas, contra 35, de 2001 
a 2009, período de implementação do programa, uma 
queda de 81%, dados esses levantados pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco.

Por ocasião de recente visita do Presidente Lula e 
comitiva a Pernambuco, tive a oportunidade de apresen-
tar à Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, proposta 
da bancada federal de nosso Estado, que é coordena-
da por mim e pelo colega Cadoca, e também apoiada 

pelo Governo de Pernambuco e pelas prefeituras da 
região metropolitana do Recife. 

Essa proposta, depois de ser apresentada, mos-
trando o bom desempenho dos projetos de urbanização 
em áreas de risco na região metropolitana do Recife, 
permitiu-nos propor a inclusão, no PAC II, de um progra-
ma nacional com esse objetivo, adotando a metodologia 
comprovadamente eficaz do Viva o Morro, programa 
esse que é coordenado, em Pernambuco, pela agência 
CONDEPE/FIDEM – do Governo do Estado.

Entusiasmada com o Programa Viva o Morro, a 
Ministra, diante de outros Parlamentares da bancada 
de Pernambuco – lá estavam a Deputada Ana Arra-
es, o Deputado Fernando Ferro, nosso Líder, o Vice-
Governador do Estado, João Lira Neto, o Secretário 
Estadual das Cidades, Humberto Costa, o Prefeito do 
Recife, João da Costa, e o Ministro da Comunicação 
Social, Franklin Martins –, pediu-nos que tomasse as 
providências formais, a fim de realizar um novo encon-
tro com o objetivo de melhor conhecer a experiência 
do programa, a metodologia, os projetos executivos 
e outras informações. Tal documento foi entregue por 
mim, hoje, ao gabinete da Ministra.

Nessa reunião, além do objetivo ao qual me referi, 
vamos solicitar o empenho da Ministra na liberação de 
emenda coletiva da bancada ao Orçamento da União 
de 2010, no valor de 9 milhões de reais, para serem 
aplicados em projetos executivos já aprovados, como 
o Viva o Morro, em cidades da RMR, onde mais de um 
milhão de habitantes vivem em situação de risco de 
desabamento de barreiras e de inundações. 

Estamos convictos de que a inclusão do Pro-
grama Viva o Morro como ação nacional no PAC II e 
a liberação dos recursos para a aplicação deste em 
Pernambuco em 2010 serão ações coroadas de êxito. 
Nossa confiança assenta-se na qualidade excepcional 
da inovadora metodologia do programa Viva o Morro, 
que propõe uma nova forma de intervenção nos as-
sentamentos precários de morros e alagados.

Além disso, não se trata de pleito isolado de um 
Parlamentar. Esta é uma grande mobilização que en-
volve toda a bancada federal, Governo do Estado, pre-
feituras, órgãos técnicos e lideranças locais.

Peço aos companheiros parlamentares apoio 
para a nossa causa, que é justa e representa o senti-
mento de todo o povo brasileiro, que precisa, deseja 
e necessita de um programa consistente que comba-
ta os problemas das áreas alagadas, encontre uma 
solução eficiente para a ocupação desordenada de 
áreas de risco. 

O Programa Viva o Morro promove um conjunto 
de intervenções, cujo objetivo é a melhoria das condi-
ções de qualidade de vida dos moradores dos morros. 
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Para isso, vale-se de uma metodologia inovadora, in-
terdisciplinar, de integração e articulação entre entes 
públicos e moradores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
com muita alegria, ocupamos a tribuna nesta tarde para 
nos solidarizar com os policiais militares e bombeiros 
deste nosso grande País. A reivindicação é justa. De 
longa data, eles reivindicam a equiparação com os mi-
litares do Distrito Federal, para que possam ter esse 
piso salarial votado e sancionado pelo Presidente Lula. 
Essa classe muito trabalha para estabelecer a ordem 
e cuidar da segurança dos cidadãos brasileiros.

Eles recebem salários aviltantes, de R$800,00, 
R$900,00, pagam R$400,00, R$500,00 de aluguel, 
sobram R$400,00 para comprar material escolar, ali-
mentação, pagar R$30,00 num bujão de gás, pagar 
conta de luz. Não sobra nada para a família. É um ver-
dadeiro absurdo. Enquanto um policial militar do Rio 
de Janeiro recebe R$900,00, quantas vezes o filho de 
um policial, só para soltar pipa no morro e avisar que 
a polícia está chegando, ganha R$500,00 por sema-
na dos traficantes. É preciso fazer justiça e aprovar a 
PEC nº 300. 

Tenho certeza, senhores, de que os Líderes par-
tidários e o Presidente Michel Temer estão empenha-
dos para que a PEC nº 300 entre na pauta de vota-
ção. Também peço aos senhores que, apesar de todo 
o empenho dos Líderes e do Presidente, se não for 
possível entrar na pauta desta semana, não recuem, 
não desistam, continuem nesta luta, continuem vindo 
a Brasília. Sabemos do sacrifício de cada um dos se-
nhores sair dos seus Estados e reivindicar a melhoria 
salarial tão trabalhada por todos.

Deixo também um abraço especial aos policiais 
do Estado que represento, o Rio de Janeiro, ao 25º 
Batalhão de Polícia Militar da cidade de Cabo Frio, que 
cuida da segurança de todas aquelas cidades: Cabo 
Frio, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, 
Araruama, Saquarema. Saibam que o filho de Cabo 
Frio está aqui lutando pelos policiais e bombeiros mi-
litares do Estado do Rio, em especial da Região dos 
Lagos e da minha querida e amada Cabo Frio.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Rômulo Gouveia, por 1 minuto.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje para 
registrar a morte de um grande paraibano, o advogado 
Divaldo da Nóbrega, aos 80 anos, vítima de problemas 

cardíacos. Ele foi sepultado no último dia 2 de feverei-
ro, no Cemitério Senhor da Boa Sentença, na cidade 
de João Pessoa. 

Divaldo da Nóbrega era empresário, empreen-
dedor de visão, foi responsável por grande parte da 
expansão imobiliária experimentada pelo Município 
de João Pessoa e regiões circunvizinhas nas décadas 
de 70 e 80, com o planejamento e a venda de lotea-
mentos. Foi também proprietário do café Santa Rosa, 
marca que por muitos anos foi muito apreciada pelos 
paraibanos. 

Ao lado do filho, o também empresário Roberto 
Santiago, Divaldo da Nóbrega deu a sua maior con-
tribuição para o engrandecimento e o fortalecimento 
da atividade empresarial e comercial na Paraíba: a 
construção do primeiro shopping center do Estado, o 
Manaíra Shopping.

Em 1989, ele e seu filho Roberto se desfizeram 
de todos os bens para apostar no que hoje é um dos 
maiores empreendimentos privados da Paraíba e o 
segundo maior shopping do Nordeste: o Manaíra Sho-
pping, localizado em João Pessoa e que já caminha 
para atingir os 21 anos de uma história de coragem, 
determinação e sucesso.

Assim foi Divaldo da Nóbrega: um homem de vi-
são e devotado à família. Viúvo da Sra. Célia, ele dei-
xou para os filhos Roberto, Juliana e Elizabeth e aos 
4 netos um legado de força, determinação e retidão 
de caráter. 

Quero, em nome dos colegas da bancada pa-
raibana nesta Casa, externar os profundos votos de 
pesar por essa irreparável perda e desejar a todos os 
seus familiares que encontrem em Deus o conforto 
necessário para superar essa dor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao último orador do Pequeno Expe-
diente, ilustre Deputado Washington Luiz, do PT do 
Maranhão.

O SR. WASHINGTON LUIZ (PT – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero, neste primeiro pronunciamento do ano, dar boas 
vindas a todos os presentes que aqui se encontram. 
Passado o período do recesso é hora de arregaçar as 
mangas e voltar ao trabalho. 

Saúdo todos os policiais militares e bombeiros 
que aqui se encontram e ressalto a importância de 
que seja incluída na pauta, o mais urgentemente pos-
sível, a PEC nº 300, para que todos possamos nos 
manifestar. 

Parabenizo os agentes comunitários de saúde e 
os agentes de combate às endemias, que no final do 
ano, após muita luta, conseguiram a aprovação do seu 
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plano de cargos e carreiras, faltando agora apenas que 
o mesmo seja promulgado pelo Congresso Nacional e 
a partir daí, ser implantado nos municípios brasileiros. 
Parabéns por esta grande vitória!

Sr. Presidente, registro a visita do Presidente Lula 
ao Maranhão, no mês passado, para lançamento da pe-
dra fundamental da Refinaria Premium I, no Município 
de Bacabeira, um investimento do Governo Federal, em 
parceria com a PETROBRAS e o Governo do Estado. 
Esse investimento, orçado em 40 bilhões de reais, é o 
maior da América Latina e vai gerar cerca de 132 mil 
empregos diretos e indiretos, transformando a vida de 
toda a região, de todo o Estado do Maranhão.

Aproveito também a ocasião para destacar a 
eleição ontem do novo Líder do Partido dos Trabalha-
dores na Casa, Deputado Fernando Ferro, um lutador 
abnegado sempre ao lado dos trabalhadores. Tenho 
certeza de que sua missão será coroada de êxito à 
frente da Liderança do PT – em razão de sua já reco-
nhecida competência.

Sr. Presidente, estamos acompanhando diaria-
mente o sofrimento dos moradores de diversos Estados 
brasileiros, principalmente São Paulo, que vem sendo 
castigado por fortes chuvas. A situação dessas pes-
soas, que estão vendo a luta de toda uma vida ir por 
água abaixo, é extremamente desesperadora.

Falo das chuvas em São Paulo para chamar a 
atenção para o fato de que, no Maranhão, em algumas 
regiões, o período chuvoso já começou e, com ele, 
também o fantasma das enchentes. Em São Luís, esse 
risco se traduz de forma mais evidente no perigo de 
desabamento de alguns prédios históricos localizados 
na área tombada pelo Patrimônio Histórico da cidade. 
A maioria desses locais são de propriedade particular 
e foram abandonados por seus proprietários.

Faço aqui um apelo às nossas autoridades – ao 
IPHAN, por exemplo – para que sejam enérgicos na 
fiscalização e punam os donos de casarões que não 
se responsabilizarem pela conservação dos mesmos, 
pois, além dos riscos em que colocam a população que 
transita pelo local, eles também desprezam a parte 
histórica da cidade.

Durante o recesso parlamentar, visitei cerca de 
20 municípios maranhenses, em que destaco as pas-
sagens por Coroatá, Codó, Timbiras, Buriti Bravo, Co-
linas e Santo Antônio dos Lopes, onde conversei com 
Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias, para 
saber as reais necessidades e aspirações da nossa 
população.

Sr. Presidente, registro a visita, ontem ao meu 
gabinete, dos profissionais da segurança pública. Re-
afirmo a importância de colocar em pauta a PEC nº 
300, de 2008, que cria um piso salarial para os poli-

ciais e bombeiros militares com base na remuneração 
paga aos profissionais do Distrito Federal, a maior do 
País. A PEC deve ser apoiada e aprovada por todos 
nós, para consolidarmos a segurança no nosso Brasil, 
já que vivemos um verdadeiro colapso. É preciso que 
haja a colaboração dos que são responsáveis pela 
segurança e que eles sejam bem remunerados, para 
combatermos a violência e a marginalidade e termos 
um período de paz no nosso País.

Quero aqui manifestar todo o meu apoio à cate-
goria e dizer que podem contar comigo para a apro-
vação da PEC. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, em 1 minuto, concedo a pala-
vra ao ilustre Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, manifesto, em nome do Amazonas, 
nosso apoio para que haja entendimento por parte 
do Presidente Michel Temer e das Lideranças a fim 
de que seja incluída em pauta, o mais rapidamente 
possível, a PEC nº 300 (manifestação das galerias), 
anseio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de 
todo o Brasil. 

Nós que participamos da Comissão Especial – eu 
represento o PMDB do Estado do Amazonas e aprova-
mos o substitutivo do ilustre Relator, Deputado Major 
Fábio – estamos convencidos de que há solução para 
os problemas da segurança pública no Brasil. Um dos 
itens que vão fazer a segurança pública melhorar no 
Brasil é um salário digno para a categoria. 

Estamos todos juntos nessa luta e nessa tarefa, 
para que não apenas nós, mas também todo o Brasil, 
saiamos vitoriosos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ma-

nifesto, de público, meu total e irrestrito apoio à PEC 
nº 300, que faz justiça às valorosas forças militares de 
nosso País, que nos dão segurança pública de boa 
qualidade. Trata-se de uma questão de justiça e de 
inadiável necessidade. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra a Deputada Rita Camata.

A SRA. RITA CAMATA (PSDB – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, novamente ocupo esta tribuna para sublinhar 
minha indignação e preocupação com um recorrente 
fato que tanto tem angustiado a população capixaba: 
a ampliação do Aeroporto Eurico Salles, de Vitória – 
obras que parecem conter, em sua gênese, o signo do 
escândalo, do desmando, do desperdício de dinheiro 
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público, sempre acompanhadas de denúncias de su-
perfaturamento e paralisações diversas. 

Prossegue nossa mobilização na Câmara dos 
Deputados, com a bancada federal do Espírito Santo 
fazendo reiteradas gestões junto ao Ministro da De-
fesa, aos dirigentes da INFRAERO e do Tribunal de 
Contas da União, bem como do consórcio de empre-
sas responsável pela obra, cobrando explicações e 
questionando a demora na conclusão de uma reforma 
iniciada em 2005, ainda no primeiro Governo Lula, e 
que traria conforto e segurança a mais de 2 milhões 
de pessoas que circulam em um dos aeroportos com 
menor capacidade de atendimento e piores condições 
de tráfego aéreo do País.

Como providencialmente destaca o jornalista Ra-
danezi Amorim em sua coluna Praça Oito, do jornal A 
Gazeta, edição desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, “é 
lamentável que, apesar de todo o esforço dos Parla-
mentares Federais e do Governo do Estado, a reforma 
do aeroporto não tenha decolado”.

Um novo calendário foi anunciado pela INFRA-
ERO, que prometeu entregar em março de 2012 as 
novas instalações do terminal de passageiros – uma 
perspectiva que implica mais uma longa espera por 
parte dos usuários do Eurico Salles, mais transtor-
nos derivados de atendimento precário e insuficiente. 
Pelo cronograma, a retomada das obras se dará em 
março próximo. 

Restam ainda importantes indagações que me-
recem ser seguidas das devidas respostas: quais os 
reais valores de referência para a obra? Quem será 
responsabilizado pelas irregularidades e prejuízos tanto 
ao Erário quanto à população? Parte dos investimentos 
não foi desperdiçada com a paralisação da reforma e a 
decorrente deterioração dos serviços iniciados? 

É importante mencionar ainda as recentes inves-
tigações conduzidas pela Polícia Federal. A chama-
da Operação Caixa Preta levanta graves indícios de 
fraudes e irregularidades em 10 obras administradas 
pela INFRAERO, incluindo a de Vitória, em um supos-
to esquema de superfaturamento que chega a quase 
1 bilhão de reais. Pelo relatório, todas as obras foram 
contratadas no primeiro mandato do Governo Lula 
(2003/2006), tendo o desvio resultado de um esque-
ma de fraudes em licitações arquitetado pela cúpula 
da estatal na administração. No total, são 52 acusa-
dos, entre funcionários da INFRAERO, empresários, 
projetistas e fiscais. 

A investigação apontou que somente no Espíri-
to Santo as empresas do consórcio responsável pela 
ampliação do aeroporto teriam recebido 61 milhões 
de reais a mais. Ou seja, mais uma sombra pairan-
do sobre um cenário já marcado por irregularidades 

apontadas pelo TCU quanto ao processo licitatório, o 
que resultou na paralisação das obras. 

Avalio ainda como algo inadmissível a obra ter 
sido licitada e contratada sem o projeto executivo. Isso 
é algo criminoso, pois, a partir da minha experiência 
como Secretária de Desenvolvimento e Transportes 
do Estado, sei que é o projeto, acompanhado do de-
vido planejamento, que define o tempo e a qualidade 
da obra. 

Celebrar contratos públicos pressupõe transparên-
cia e comprometimento do gestor com prazos e lisura 
do processo. E o povo capixaba não pode mais ficar às 
cegas nem pagar o preço pelo descaso e transtornos 
causados por uma prometida ampliação e moderniza-
ção que se arrasta há 5 anos. 

Além da prestação de contas, com informações 
que assegurem o exercício elementar de controle so-
cial de um bem público e de papel estratégico para o 
desenvolvimento do Estado, a população do Espírito 
Santo exige a punição daqueles que, de forma crimino-
sa, contribuíram tanto para o atraso das obras quanto 
para o desvio de recursos, conforme já apontou o TCU 
e como agora a Polícia Federal confirma.

Aproveito ainda para destacar outro importante 
projeto constante na Ordem do Dia e para cumprimen-
tar os mais de 400 policiais e bombeiros militares do 
meu Estado que aqui estão por ocasião da marcha 
nacional que movimenta a Câmara dos Deputados 
pela aprovação da PEC nº 300, de 2008, criando um 
piso salarial para esses profissionais com base na re-
muneração do Distrito Federal. 

Não se pode alcançar as políticas de seguran-
ça pública eficientes sem antecipar algo que não tem 
merecido prioridade na agenda política nacional: a 
urgente reversão das precárias condições de trabalho 
de nossos policiais e bombeiros. 

É obrigação tanto do legislador quanto do gestor 
propor e viabilizar a justa valorização desses profissio-
nais a quem o Estado confiou a tarefa de preservar a 
ordem pública e a integridade física das pessoas. 

E, para honrar tarefa tão nobre, cabe ao Poder 
Público oferecer compensações que resultem em mais 
dignidade a uma rotina atravessada por perigos e ad-
versidades. Quesito fundamental para a reversão da 
violência e da criminalidade, que vêm, em grande es-
calada, ceifando vidas, arrasando famílias e amedron-
tando a todos, sem distinção de classe social. 

Sem dúvida alguma, são profissionais que pade-
cem com salários baixos, planos de carreira insuficien-
tes, equipamentos que deixam a desejar, contraparti-
das mínimas diante do que cotidianamente arriscam 
e ofertam, nada menos que a própria vida, em nome 
da paz e tranquilidade de todos os brasileiros. 
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Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Iniciamos esta semana mais uma etapa dos trabalhos 
legislativos, com a expectativa de milhões de brasilei-
ros em torno de matérias importantes que aguardam 
votação. Refiro-me aos projetos que resgatam direitos 
previdenciários, à PEC que amplia a licença-mater-
nidade de 120 para 180 dias e à regulamentação da 
Emenda nº 29, que garante mais recursos para inves-
timentos em saúde.

Mas, lamentavelmente, a execução orçamentária 
de 2009 comprova que a prioridade deste Governo não 
está nos investimentos. Estudo realizado pela Lideran-
ça do PSDB – a partir de dados do SIAFI, revela que 
apenas 24,5% do previsto para investimentos foram 
efetivamente pagos até o dia 22 de janeiro. Do valor 
total previsto no Orçamento, 57 bilhões de reais, o Go-
verno investiu cerca de 14 bilhões. Outros 30 bilhões 
empenhados, mas não pagos, foram inscritos nos Res-
tos a Pagar, ou seja, não há previsão para pagamento. 
Ao analisarmos a despesa empenhada e não paga, 
constatamos que o grupo de investimentos foi o que 
mais teve recursos em Restos a Pagar:

– R$1,2 bilhão em Pessoal e Encargos 
Sociais;

– R$40 milhões para Juros e Encargos 
da Dívida;

– R$28,1 bilhões para Outras Despesas 
Correntes; e

– R$30,9 bilhões nos Investimentos.

Em relação às despesas pagas para investimen-
tos, houve uma concentração com Obras e Instalações 
– R$6,6 bilhões. Outros R$2,2 bilhões foram destina-
dos a equipamentos e Material Permanente. Somadas 
essas duas despesas, vemos que representam 63% 
do total pago. 

Quanto à liberação de emendas, posso testemu-
nhar a dificuldade, mesmo tendo cumprido todos os 
requisitos para o empenho. Registro aqui duas emen-
das de minha autoria que beneficiariam os Municípios 
de Venda Nova do Imigrante e Ecoporanga numa área 
extremamente necessária: a construção de habitações 
populares. Ambas tiveram o plano de trabalho entregue 
dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e não 
foram empenhadas. 

É por isso, Sr. Presidente, que defendo o orça-
mento impositivo. A população que necessita dos in-
vestimentos não pode ficar refém de decisões deste ou 
daquele governo. Se o Congresso Nacional aprovou o 
orçamento com aquelas destinações, o Executivo de-
veria ser obrigado a cumpri-las em sua totalidade.

Ocorre que o orçamento autorizativo é uma peça 
virtual e sua efetivação, depende de fatores outros que 

não as reais necessidades da população. Espero, Sr. 
Presidente, que a sociedade discuta essas questões 
num ano em que devemos estar atentos aos projetos 
que se apresentam.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares. O recente e trágico terre-
moto que vitimou mais de 100 mil pessoas, desolando 
e arrasando uma nação já tão castigada pelas crônicas 
miséria, fome e violência nos chegou acompanhado de 
um episódio que, somado ao espanto ante aos horro-
res que consomem o Haiti, comoveu e enlutou nosso 
País: o falecimento da Dra. Zilda Arns.

A médica pediatra e sanitarista Zilda Arns Neu-
mann, que ergueu a Pastoral da Criança, uma organi-
zação que hoje dispõe de 260 mil voluntários e atende 
95 mil gestantes e 1,8 milhão de meninos e meninas, 
é uma dessas raras e valorosas personalidades que 
alcançam unanimidade, tamanho o reconhecimento e 
a admiração que derivam de uma vida de dedicação 
absoluta ao outro, de um cotidiano e incansável trabalho 
de atenção a idosos e ações continuadas de combate 
à desnutrição infantil e à violência familiar e social. 

Essa mulher se fez extraordinária justamente por 
sua persistência e coerência frente a uma bandeira que 
ergueu, abraçou e propagou junto às comunidades mais 
pobres, seja nos rincões mais desassistidos e em fave-
las que circundam os centros urbanos brasileiros, seja 
em países da África e das Américas Latina e Central 
com seus imensos bolsões de miséria. 

Suas lições, difundidas desde 1983, quando fun-
dou a Pastoral da Criança, fizeram escola, constituin-
do uma ampla rede de proteção social, que já conta 
com parcerias importantes do Poder Público e enti-
dades civis. 

No momento em que perdemos essa grande 
idealizadora e empreendedora, não posso deixar de 
registrar também que a tarefa de coordenar nacional-
mente a Pastoral da Criança foi confiada a uma pe-
dagoga capixaba, natural de Cachoeiro de Itapemi-
rim, a irmã Vera Lúcia Altoé, que, desde 2004, está à 
frente do desafio de prosseguir a missão de ampliar a 
cobertura de crianças e famílias pobres, agregando-
lhes mais qualidade de vida, cidadania e dignidade. A 
incumbência lhe foi repassada, pois, à época, a Dra. 
Zilda centrou esforços na fundação de outra organiza-
ção, a Pastoral da Pessoa Idosa.

A Pastoral da Criança, criada por Zilda, já conta 
com exército de mais de 250 mil voluntários, alcan-
ça nada menos que 80% dos municípios brasileiros 
e orienta anualmente a média de 95 mil gestantes e 
quase 2 milhões de meninos e meninas que sobrevi-
vem abaixo da linha da pobreza.
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Zilda Arns morreu como sempre viveu, exata-
mente em missão, em sua cotidiana cruzada contra a 
fome, a ignorância, a miséria, fazendo do gesto sim-
ples algo que revolucionou o cotidiano de milhares de 
pessoas, conscientizando mães, educando famílias, 
salvando vidas. Um dos emblemas máximos de sua 
caminhada, a chamada multimistura, solução absoluta-
mente singela, factível e eficaz que, somada à difusão 
do soro caseiro, transformou a realidade de milhões 
de pessoas, contribuindo inegavelmente para reduzir 
a mortalidade infantil e a desnutrição no Brasil, sendo 
usada, inclusive, para socorrer, a pretexto de reforço ali-
mentar, pacientes pobres contaminados com o vírus da 
AIDS. A atuação também inclui orientação a gestantes 
sobre higiene, cuidados com pré-natal e os direitos de 
seus filhos em um país em que a proteção legal nem 
sempre é cumprida, fortalecendo essas mulheres no 
enfrentamento dos desafios da maternidade.

Abreviar o percurso entre intenção e ação, fazen-
do da palavra o arsenal mais poderoso que há, foi o 
grande legado deixado pela Dra. Zilda. Conferir valor 
máximo à informação, orientando e conscientizando 
famílias, especialmente as mulheres, é elevar as pes-
soas à condição elementar de cidadãos.

Sublinho ainda a honra de ter convivido e com-
partilhado de sua bondade, generosidade e sabedoria 
em meu percurso pontuado por tantas lutas em comum 
pela proteção e amparo a milhões de brasileirinhos e 
brasileirinhas, a satisfação em reconhecer suas pala-
vras e atitudes como renovável fonte de aprendizagem 
e comprometimento com um mundo melhor e mais dig-
no. Seus ensinamentos assentados na raiz da simplici-
dade, seu gesto possível de fazer sempre e mais pelo 
próximo compõem um norte e uma ética que todos nós 
devemos seguir e mirar. E assim, não mais enlutados, 
mas sim iluminados, devemos prosseguir.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje, quando o Congresso Nacional 
inicia os trabalhos do ano de 2010, um ano de elei-
ções que nos traduz a necessidade de acelerarmos o 
passo para conseguirmos fazer dele um ano frutífero e 
proveitoso para o bem desta Casa e de toda a Nação, 
também reinicio minhas visitas a esta tribuna, o que 
pretendo repetir toda vez que considerar necessário 
que a voz dos cidadãos deste País seja ouvida.

Como já disse aqui algumas vezes, não são os 
Governos Federal, Estadual ou Municipal que fazem 
uma nação, mas as pessoas, especialmente os cida-
dãos que contribuem, pagam seus impostos, cumprem 
seus deveres e, vez por outra, cobram os seus direitos. 

É por isso que estamos aqui, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, para garantir que o cidadão de bem 
não tenha furtados os seus direitos.

O objetivo maior de eu ocupar a tribuna no dia de 
hoje é mais uma vez o de defender o direito do cidadão. 
Na quinta-feira passada, dia 28, li uma notícia que me 
causou estarrecimento, publicada no Fórum Mac Ma-
gazine, hospedado no sítio eletrônico da rede UOL. A 
notícia trazia a seguinte manchete: Tarifas de celular 
no Brasil estão entre as mais caras do mundo. 

É bem verdade que a notícia de que a tarifa de 
telefonia celular no Brasil é cara, realmente, não é tão 
novidade assim, pois faço uso do serviço e sei quan-
to custa. Mas o que me causou de fato espanto foi a 
constatação de que temos a segunda maior tarifa de 
telefonia celular do mundo. Uma tarifa, em média, 24 
vezes maior do que, por exemplo, a da Índia, da In-
donésia ou da China, países esses cujos PIBs estão 
próximos ao do nosso País.

Os números foram apresentados pela Empresa 
de Consultoria Europeia Bernstein Research, extraídos 
de pesquisa realizada sobre telecomunicações com 
base no Produto Interno Bruto e nos preços médios 
das tarifas praticadas em 17 países. O estudo deu 
conta de que o Brasil só perde para a África do Sul, 
que ficou com o primeiro lugar. Atrás do Brasil temos 
a Nigéria, que ficou em terceiro lugar no ranking das 
mais caras do mundo.

E como toda história tem um vilão, acrescentemos 
mais um, de nome complicado, à lista que o consumi-
dor comum deve rever diariamente. Por hora a culpa é 
da taxa de interconexão ou VUM (Valor de Uso Móvel). 
Essa taxa corresponde ao valor que as operadoras co-
bram uma das outras pelo uso de suas redes.

O que me faz questionar essa discrepância entre 
as tarifas de diferentes países é que o nosso País ga-
rantiu, por meio da privatização das telecomunicações, 
o acesso mais democrático aos aparelhos celulares e 
à telefonia em geral, contudo, não conseguimos dimi-
nuir a contento essa taxa que só beneficia às próprias 
operadoras. 

Em alguns países da Europa, por exemplo, essa 
taxa foi praticamente zerada como forma de incentivo 
ao uso da telefonia celular. A redução dessa taxa pode-
rá incentivar, inclusive, a utilização de outros serviços 
oferecidos pela telefonia celular, o que compensaria 
a queda da receita.

A taxa de interconexão é negociada entre as 
operadoras móveis fixas e a Agência Nacional de Te-
lecomunicações – ANATEL, que contratou uma con-
sultoria para analisar o modelo de custos e apresentar 
recomendações. A empresa contratada tem um ano e 
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meio para apresentar a pesquisa. Só a partir disso a 
ANATEL planeja rever as taxas.

Nosso País, como comprova a pesquisa, é um 
dos mercados de maior crescimento de telefonia móvel 
entre os emergentes. Esse crescimento não deve pa-
rar por aí. Por isso é que defendo com veemência que 
a ANATEL acelere o processo de redução da taxa de 
interconexão ou VUM, uma vez ainda que esse cresci-
mento garante por si só a continuidade dos investimen-
tos das operadoras celulares que atuam no País.

É urgente que se viabilize a correção dessa dis-
torção, pois as empresas de telefonia celular têm de 
garantir seus lucros pelas vias da prestação de serviço 
e não por meio da taxa de interconexão. Essa correção 
poderia resultar, inclusive, na prestação de serviços 
melhores como forma de concorrência e fidelização 
dos consumidores.

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, não é possível que eu esteja no-
vamente assomando a esta tribuna para repudiar o 
aumento do preço do álcool. Assim não temos mes-
mo como resistir à corrida desenfreada do aumento 
do custo de vida no País. Este mês chegamos a um 
estrondoso patamar no preço do álcool, devido a não 
sabemos o quê. 

De tudo isso se conclui que o paradoxo insiste em 
nortear a maioria das ações do Governo, que continua 
sem saber ainda como justificar tanta elevação no cus-
to de vida e diz por meio dos órgãos de planejamento 
e estatística que a inflação está sob controle, que a 
economia nacional não tem maiores problemas, apesar 
das altas nos preços constantemente divulgadas.

Não precisamos ser profundos conhecedores de 
economia para concluir facilmente que algo está erra-
do na concepção da alta cúpula do Governo quando 
divulga o controle da situação.

Não é possível, Sr. Presidente, que o Brasil, pro-
duzindo como produz todo o álcool que se faz neces-
sário para as demais atividades do setor, ainda esteja 
à mercê das oscilações do mercado internacional.

Aliás, Sr. Presidente, essa novela relacionada 
ao aumento do preço dos combustíveis tem muito a 
ver com a omissão e a subserviência dos países do 
chamado Terceiro Mundo, entre os quais está o Bra-
sil, que sempre tentou buscar, por meio do aumento 
da produção de barris diários pela PETROBRAS, a 
solução para os seus problemas internos. Todos nós 
sabemos que não há necessidade de se importar tan-
to petróleo quando temos aqui mesmo o álcool com-
bustível para abastecer, com vantagem, toda a frota 
motorizada nacional. 

E não se diga que o aumento no plantio da ca-
na-de-açúcar virá expandir a nossa fronteira agrícola 
porque terra agricultável é o que não nos falta. E se 
assim fosse, melhor ainda, principalmente quando se 
sabe que a população do mundo é carente de alimen-
tos. Segundo dados da FAO, Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura, já há mais de 
20 anos metade do contingente humano na face da 
terra alimenta-se mal e a outra metade faz regime.

Mas nem assim o Brasil desperta para essa terrí-
vel realidade. O Governo tem dito que o capital estran-
geiro é bem aceito, desde que não venha comprometer 
a nossa soberania. Mas é preciso saber em que campo 
esse capital vai atuar, porque, do contrário, nunca sai-
remos da condição de país subdesenvolvido.

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel 
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, anuncia-se que mais 190 milhões de 
reais serão investidos – e alguns já estão sendo – em 
Pernambuco, prevendo-se a criação de 2.300 novos 
empregos. Os projetos estão concretizados, e não se 
trata de simples anúncio para efeitos midiáticos. 

Todos foram aprovados na última reunião do 
Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial 
e de Serviços – CONDIC, devendo receber incentivos 
fiscais do Governo do Estado para suas ampliações 
industriais, com novas linhas de produtos e também 
novas empresas.

O Governo Eduardo Campos fecha o ano de 2009 
com 100 indústrias beneficiadas, incluindo novas e 
aquelas a serem ampliadas. O polo metal-mecânico de 
Pernambuco está sendo reforçado com a perspectiva 
de instalação do Estaleiro Naval Atlântico Sul. Um dos 
destaques das novas industrias é a Voges Metalurgia, 
um investimento de cerca de 16,5 milhões de reais no 
Recife. Trata-se da nova denominação social do Grupo 
Metalcorte, produtor de motores elétricos, inicialmente 
instalada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Outro projeto da maior importância para a eco-
nomia regional é a ampliação da Gerdau Açonorte, 
com recursos a serem aplicados da ordem de 96,25 
milhões de reais. O Estado abre mão dos impostos 
durante algum tempo – um decênio –, para mais tarde 
recuperar os incentivos, além de sustentar os empre-
gos existentes e criar novos, o que significa geração 
de renda e mais circulação de dinheiro nas áreas de 
comércio e serviços. Essa é que deve ser a filosofia 
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de promoção do crescimento econômico, que continua 
em Pernambuco desde fins dos anos 50 e foi inaugu-
rada, justiça seja feita, pelo Governador Cid Sampaio, 
quando criou a primeira legislação de incentivos fiscais 
e financeiros do Nordeste, antes da SUDENE, e im-
plantou os distritos industriais do Cabo, iniciando com 
a COPERBO, Paulista, Igarassú, Curado.

Dos 25 projetos industriais aprovados pelo CON-
DIC, na reunião de fim de ano, 13 estão localizados 
na Região Metropolitana do Recife, mais outros espa-
lharam-se por vários municípios, inclusive a Amacoco, 
em Petrolina, adquirida pela PepsiCo.

O Governo está convencido de que é preciso criar 
um “clima de investimentos” favorável na região, não 
apenas divulgando os incentivos fiscais e financeiros 
existentes, inclusive dos bancos oficiais como BNDES 
e Banco do Nordeste, mas também identificando novas 
oportunidades de investimento para pequenas e mé-
dias empresas. E isso será possível com um agressivo 
programa de promoção industrial nos centros nacionais 
onde se localizam investidores potenciais, como tam-
bém no exterior, aproveitando a recuperação gradual 
da economia mundial.

O Brasil, que também sofreu com a crise mun-
dial de 2008, que apanhou, principalmente o sistema 
financeiro bancário, apresenta-se com uma economia 
de base seguras, folgadas reservas cambiais e custos 
baixos de energia e mão de obra, além de possuir qua-
dros técnicos de nível médio e superior que barateiam 
o investimento estrangeiro. É preciso que se divulguem 
mais as potencialidades do Brasil e que possamos ter 
um crescimento pelo investimento privado, e não ape-
nas com inversões estatais, que servem para ampliar 
e reforçar a infraestrutura do País. Vale ressaltar a in-
teriorização do desenvolvimento, com a instalação da 
Sadia em Vitória de Santo Antão, da Perdigão em Bom 
Conselho, de várias indústrias em Caruaru, Petrolina, 
Escada, Cabo de Santo Agostinho e outros municípios 
do Sertão, Agreste e Mata.

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem começamos o último ano da 53ª 
Legislatura, ocasião em que esta Casa terá o dever 
de votar inúmeras matérias importantes para o cres-
cimento do País e para a melhoria do povo brasileiro. 
Mas venho a esta tribuna para falar sobre os policiais 
militares e bombeiros de todo País que estão lutando 
para aprovar a PEC nº 300, de 2008, que estabelece 
que a remuneração dos policiais militares dos Estados 
não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito 
Federal, aplicando-se isso também aos integrantes 
do Corpo de Bombeiro Militar e aos inativos. Com a 

aprovação da PEC nº 300, cerca de 700 mil pessoas, 
entre policiais e bombeiros militares, além dos ativos 
e inativos em todo Brasil.

Moro em uma região extremamente violenta. Sa-
bemos que em todas as comunidades do Rio de Janeiro 
os agentes de segurança residentes na comunidade são 
obrigados a fazer “bicos” para complementar a renda 
familiar. É triste a comparação entre os salários dos 
policiais e bombeiros dos Estados com os do Distrito 
Federal. Para ser ter uma pequena noção, um policial 
no Distrito Federal recebe R$3.031,38, enquanto o po-
licial no Rio de Janeiro recebe míseros R$945,29. Um 
cabo no Rio ganha cerca de R$1.346,00 enquanto o do 
Distrito Federal recebe cerca de R$4.402,17. Também 
é absurda a diferença entre o salário de um tenente 
coronel do Distrito Federal e de um do Rio de Janeiro. 
No Distrito Federal, a remuneração é de R$14.638,73, 
já no Rio de Janeiro é de cerca de R$5.912,00.

Acredito, companheiros, que os números falam 
por si. Gostaria de saber a justificativa para tamanha 
diferença. Sabemos que a função desempenhada pelos 
policiais do Distrito Federal é a mesma desempenhada 
pelos policiais de outros Estados. 

Em quase todos meus pronunciamentos gosto de 
citar a realidade com que convivo diariamente. Moro em 
uma região extremamente pobre e violenta. Temos inú-
meros problemas na educação, saúde e principalmente 
na segurança pública. Nossos agentes muitas vezes 
não contam com as mínimas condições de trabalho: 
viaturas sucateadas, armamento precário e principal-
mente falta de amparo por parte do Estado.

Quando algo acontece a sociedade é a primeira 
a criticar nossos agentes, mas esquecemos que eles 
são seres humanos e que praticamente desempenham 
suas funções sem nenhuma estrutura, apenas pelo 
amor em defender a sociedade. 

Precisamos colocar a PEC nº 300, de 2008, em 
pauta e devolver a dignidade a essas pessoas que são 
de extrema importância para o bem-estar da popula-
ção de todos os Estados da Federação. É vital para 
um bom desempenho dos policiais que a remuneração 
seja compatível com a importância e com o grau de 
periculosidade que a função demanda.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Wandenkolk Gonçal-
ves.

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
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Sras. e Srs. Deputados, a Corregedoria do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), numa atitude precipitada, 
determinou a realização de concurso público para pre-
enchimento de vagas de notários titulares nos cartórios 
extrajudiciais de todo o País que ainda não se enqua-
draram na lei, como exige a Constituição Federal. 

A atitude apressada do CNJ atropela de manei-
ra injustificável a harmonia entre os Poderes constitu-
ídos da República Federativa do Brasil, pois tramita 
no Congresso Nacional, pautada pela Câmara dos 
Deputados e em processo de votação, a Proposta de 
Emenda à Constituição 471/2005, conhecida como 
PEC dos Cartórios, que efetiva titulares de cartórios 
que chegaram ao cargo sem concurso entre os anos 
de 1988 e 1994.

Portanto, Sr. Presidente, repudiamos a atitude es-
drúxula e apressada da Corregedoria do CNJ, uma vez 
que fica caracterizada a tentativa de usurpar as prer-
rogativas entre os Poderes constituídos e, ao mesmo 
tempo, decretar a judicialização do Poder Legislativo 
brasileiro, pois “a exigência de concurso para ingresso 
na atividade notarial e de registro está inserida no título 
das disposições constitucionais gerais, como norma de 
caráter formal, que não pode retroagir para atingir ato 
jurídico perfeito praticado na vigência da Constituição 
anterior”. (L.F.)

Sendo assim, na qualidade de Vice-Líder do meu 
partido, o PSDB – solicito à Casa a votação e apro-
vação da PEC 471/05, em caráter de urgência urgen-
tíssima, para assim desqualificar a atitude apressada 
da Corregedoria do CNJ, ao mesmo tempo em que 
restabelecemos e fortalecemos o respeito ao Poder 
Legislativo.

Incluo ainda, Sr. Presidente, neste pronunciamen-
to, para que conste dos Anais da Casa, texto sobre ma-
téria do jornal O Liberal, do dia 23 de janeiro do corrente 
ano, e que tem como autor o delegado de Polícia Civil 
de Ourém, no Pará, Lázaro Falcão. Diz o texto:

“O jornal O Liberal, de 23 de janeiro, noti-
ciou que o Conselho Nacional de Justiça, pela 
Resolução 80, retirou a delegação de 7.828 
cartórios no País, sendo 217 no Estado do 
Pará, determinando a realização de concur-
so público para substituir os atuais notários e 
registradores, à luz do parágrafo 3º do artigo 
236 da Constituição Federal, fixando o prazo 
de 15 dias para a interposição de recurso con-
tra a sua decisão.

A Lei nº 8.935/94, que regulamentou 
este artigo, estabelece em seu artigo 39 que 
a delegação a notário ou oficial extingue-se 
por: (I) morte; (II) aposentadoria facultativa; 

(III) invalidez; (IV) renúncia; (V) perda, nos ter-
mos do artigo 35.

Reza o artigo 35 que a perda da delega-
ção dependerá (I) da sentença judicial transi-
tada em julgado; ou de (II) decisão decorrente 
de processo administrativo instaurado pelo 
juízo competente, assegurado amplo direito 
de defesa.

Somente em tais hipóteses, e apenas ne-
las, é que a delegação pode ser extinta, com 
abertura de concurso para provê-la.

A não ser que exista outra norma jurídica 
dispondo em contrário. Não a conheço. Sem 
esquecer que há cartórios, alguns centená-
rios, que receberam a delegação nos moldes 
normativos das Constituições anteriores à de 
1988 e que não faziam exigência de concurso 
para o pavimento notarial e de registro.

Consigne-se, portanto, que os atuais ti-
tulares dessas serventias têm o direito adqui-
rido, consagrado no inciso XXXV do artigo 5º, 
CF, de nelas permanecer, pelo menos até que 
ocorra uma das hipóteses previstas no art. 39 
da aludida lei. Hão de dizer: ‘Ah, mas contra a 
Constituição não há direito adquirido’. 

Certamente que não. Mas é bom que 
se diga, Constituição material, a que regula a 
estrutura do Estado, a organização dos seus 
órgãos, o regime político e os direitos e ga-
rantias fundamentais. O resto do texto consti-
tucional é assim considerado apenas porque 
foi inserido na Constituição, sob o critério emi-
nentemente formal.

A exigência de concurso para ingresso na 
atividade notarial e de registro está inserida no 
título das disposições constitucionais gerais, 
como norma de caráter formal, que não pode 
retroagir para atingir ato jurídico perfeito prati-
cado na vigência da Constituição anterior.”

Solicito, Sr. Presidente, que o inteiro teor deste 
pronunciamento seja repercutido através dos órgãos 
de divulgação da Câmara dos Deputados. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
anunciou em meados de janeiro passado uma nova 
lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelas 
empresas de planos de saúde, cujos contratos tenham 
sido firmados a partir do ano de 1999. Foram incluídos 
70 novos procedimentos e foi elevado o número de con-
sultas obrigatórias para os serviços de Fonoaudiologia, 
Nutrição, Terapia Ocupacional e Psicologia.
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Importantes avanços da Medicina foram final-
mente contemplados. O transplante de medula, por 
exemplo, que antes somente era coberto se fosse feito 
com a própria medula do paciente, agora também se 
tornou obrigatória para medula de terceiros. O exame 
mais sofisticado para diagnóstico precoce de câncer, 
o chamado PET-Scan, também entrou na lista. Teste 
do olhinho, teste de HIV rápido para gestantes e oxi-
genoterapia hiperbárica são outros procedimentos in-
seridos no rol obrigatório. 

No caso do aumento no número de consultas para 
algumas especialidades, o atendimento fonoaudioló-
gico passou de 6 para 24 por ano. O atendimento por 
nutricionista subiu de 6 para 12. Para casos em que 
se precise de terapia ocupacional, o número de aten-
dimentos foi elevado de 6 para 40 ao ano. Em relação 
a atendimento por serviço de psicólogo, o número au-
mentou de 12 para 40 atendimentos anuais. 

Informações divulgadas pela ANS sobre essas 
alterações nos planos de saúde ainda não conseguiram 
demonstrar em quanto as mudanças poderão alterar 
os custos das empresas operadoras. Para lembrar, no 
última vez em que a lista de procedimentos foi alte-
rada, no ano de 2008, com a inclusão de 100 novos 
procedimentos, o valor do aumento para o cliente foi 
da ordem de um ponto percentual maior do que se 
fosse contabilizado apenas o aumento dos custos já 
cobertos. No ano passado, o reajuste para os planos 
individuais foi de 6,76%.

Ainda segundo a mesma agência, somente no 
próximo reajuste, no ano de 2011, é que teremos com 
clareza o impacto em relação a inserção de novas 
técnicas e coberturas nos custos dos planos. Como o 
reajuste será anunciado entre abril e maio, e as novas 
regras passam a valer a partir de 7 de junho próximo, 
não haverá impacto imediato.

O novo rol de procedimentos também incluiu os 
planos odontológicos, obrigando-os a custearem co-
roas e blocos. As lesões provocadas por acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais também passam a 
ser cobertas. Quando a legislação foi feita, no ano de 
1998, essa cobertura foi excluída para evitar subno-
tificação de acidentes. Porém, houve uma distorção 
ao contrário. O trabalhador acabava não notificando o 
acidente ou doença por saber que não seria coberto 
pelo plano. Agora esta questão parece ter sido final-
mente resolvida.

Tudo isto, senhoras e senhores, mostra que deter-
minados setores da administração pública se apresen-
tam extremamente sintonizados com a necessidade de 
nossa população e prontos para agirem com rapidez, 
na clara intenção de proteger os direitos dos cidadãos. 
A ANS acerta, mais uma vez, ao se mostrar informa-

da sobre os avanços da Medicina e fazer a imediata 
aplicação desses ganhos em favor dos usuários dos 
planos privados de saúde.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB 

– SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de manifestar-
me favorável à aprovação da Proposta de Emenda a 
Constituição nº 300, de 2008. Os policiais e bombeiros 
militares querem ser tratados com respeito e ter um 
salário condizente com as suas responsabilidades. A 
PEC prevê piso salarial único para a categoria, com 
base na remuneração do Distrito Federal, o que re-
presentará motivação ao profissional e resultará em 
avanços na área de segurança pública. 

O que se vê hoje, no Congresso Nacional, é uma 
marcha de policiais e bombeiros militares de todo o País, 
que vieram de seus Estados a Brasília, enfrentando 
horas de estrada, com a intenção chamar a atenção 
do Governo para a valorização das carreiras ligadas à 
segurança pública. Eles fazem pressão junto ao Pre-
sidente desta Casa, Michel Temer, para que S.Exa. 
cumpra a promessa de marcar a votação da PEC. E 
faço, então, um apelo público, na tribuna desta Casa, 
a Casa de todos os brasileiros: Sr. Presidente, coloque 
a proposta em votação, pois isso representa dignidade 
e melhoria salarial, tendo em vista as inúmeras injus-
tiças cometidas por Governos Estaduais contra esses 
trabalhadores que arduamente arriscam a vida todos 
os dias pela segurança deste País.

O art. 144 da Constituição da Republica Federa-
tiva do Brasil de 1988 dispõe que a segurança pública 
é “dever do Estado”, e que este deve manter a incolu-
midade das pessoas e seus respectivos patrimônios. 
E não existe segurança pública eficaz sem uma polícia 
bem remunerada. Acredito que esse é o primeiro e mais 
importante critério para a existência de uma polícia 
eficiente no combate à violência e à criminalidade. As 
polícias mais modernas e eficazes do mundo garan-
tem boa e adequada remuneração aos seus policiais. A 
PEC 300/08 está dentro de uma política de segurança 
pública moderna e capaz de dar as melhores repos-
tas às demandas por segurança da sociedade, desde 
que aplicada pelos Governos Estaduais. Segurança 
pública deve ser prioridade, mas para tanto devemos 
ter policiais bem remunerados. 

Nesta mesma linha de raciocínio, aproveito para 
chamar a atenção para outros projetos que tramitam 
nesta Casa, relacionados à segurança pública, como 
a como a PEC 446/2009, que será analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
quanto à admissibilidade. Essa PEC prevê a criação 
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de piso salarial nacional para policiais civis, militares 
e bombeiros militares. O texto transforma os salários 
dessas 3 categorias em subsídios e estabelece que o 
piso será fixado em lei federal. Se aprovada na CCJ, 
a proposta será analisada por uma Comissão Espe-
cial a ser criada especificamente para esse fim. De-
pois, seguirá para o Plenário, onde será votada em 2 
turnos. Essa, com certeza, será mais uma vitória para 
a categoria.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero saudar os nossos companhei-
ros das centrais sindicais que, desde ontem, estão aqui 
na Câmara lutando para que esta Casa coloque na 
pauta o projeto que reduz a jornada de trabalho para 
40 horas semanais.

Esta proposta de emenda à Constituição de auto-
ria dos Senadores Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, 
e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, representa 
uma reivindicação histórica dos trabalhadores e um 
avanço para nossa sociedade.

Por isso saúdo os representantes da CTB, CUT, 
Força Sindical, UGT, NCST e CGTB. 

Saúdo também a ação unitária construída pelas 
centrais, que mostram a força e a maturidade do mo-
vimento sindical brasileiro.

Quando os trabalhadores apresentaram a pro-
posta de redução da jornada para 44 horas na Consti-
tuinte de 87/88 os setores mais conservadores do País 
previram que o Brasil quebraria, que as empresas não 
suportariam e que haveria na realidade aumento do 
desemprego. Passados quase 22 anos da promulga-
ção da Constituição, vimos que os momentos de crise 
não aconteceram por conta da redução da jornada de 
trabalho, mas sim pelas políticas defendidas pelos que 
atacam as conquistas dos trabalhadores.

O Brasil tem condições políticas e econômicas 
de aprovar a redução da jornada e também o aumen-
to do percentual pago pela hora-extra. E, mais do que 
isso, o Brasil precisa dessa redução para alicerçar o 
seu desenvolvimento. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA), a jornada de trabalho semanal no 
Brasil poderia ser de 37 horas, sem prejuízo da nossa 
capacidade de produção.

Saúdo, mais uma vez, as centrais sindicais e re-
afirmo o compromisso do Partido Comunista do Brasil 
com a defesa irrestrita dos direitos dos trabalhadores 
e com a luta pela redução da jornada de trabalho para 
40 horas semanais.

Muito obrigada.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero parabenizar desta tribuna o Minis-
tro da Previdência, José Pimentel, pela decisão que 
tomou de elevar de 43 para 100 agências a rede da 
Previdência Social no Ceará, promovendo inclusive 
a construção e reforma de agências do INSS em 10 
municípios da região. 

A partir do próximo ano, todos os municípios ce-
arenses com mais de 20 mil habitantes terão agências 
do INSS. Os recursos para as obras estão garantidos, 
o processo de licitação concluído e, segundo o Minis-
tro, em 2010, todas as novas agências estarão funcio-
nando, modernas, bem equipadas, climatizadas e com 
servidores preparados para atender a população. 

Merece registro uma afirmação do Ministro Pi-
mentel, esta de interesse nacional: “Em 2010, com as 
bênçãos de Deus e do Padre Cícero, a Previdência 
volta a ser superavitária”. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Neste início de ano legislativo, gostaria de saudar meus 
ilustres pares, desejar-lhes o melhor e mais eficiente 
desempenho ao longo de 2010. E, como estamos ini-
ciando também um ano de eleições gerais, desejar-lhes 
muito sucesso político em seus Estados. 

Vejo na pauta de votação desta semana o Pro-
jeto de Lei nº 5.186, de 2005, do Poder Executivo, o 
chamado projeto de reforma da Lei Pelé, Lei nº 9.615, 
de 1998. Estou aqui para pedir aos meus eminentes 
colegas que não deixam passar esta oportunidade de 
encerrar a votação de matéria relevante para o aper-
feiçoamento da legislação esportiva deste País. Como 
membro titular da Comissão de Turismo e Desporto, 
integrei a Comissão Especial que analisou o projeto e 
posso assegurar que ele foi detidamente estudado e 
aperfeiçoado, chegando-se a uma versão de consenso 
que o credencia à pronta aprovação em plenário. 

Ele é também considerado a lei do clube forma-
dor, porque a este garante recursos para a formação 
de atletas, destinando-se a eles 30% da cota de 2% da 
arrecadação bruta das loterias federais, que fica ma-
jorada para 2,5%, enquanto estabelece nova forma e 
novos percentuais de distribuição dos recursos entre 
o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paraolímpico 
e o desporto escolar e universitário. 

Estou certo de que a proposta será acolhida de 
imediato e sem controvérsia por este Plenário, por ser 
ela um marco de grande avanço na instrumentação 
normativa do esporte no Brasil. 

Permita-me abordar ainda outro assunto, Sr. Pre-
sidente. 

O Estado do Ceará está correndo sério risco de 
perder os recursos do programa federal Minha Casa, 
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Minha Vida. O motivo é a demora no andamento e na 
apreciação dos projetos apresentados à Caixa Eco-
nômica Federal. 

Para se ter ideia do impasse burocrático exis-
tente, vale lembrar que, segundo dados divulgados 
na segunda quinzena de janeiro passado, das 29 pro-
postas levadas à Caixa, apenas uma chegou à fase 
de contratação. E trata-se de um financiamento de 
apenas R$5,2 milhões, valor irrisório diante do vulto 
do investimento total previsto para o Ceará, estimado 
em R$1,7 bilhão. 

Se construtoras, cooperativas e entidades públi-
cas não agirem rápido, esses recursos serão realocados 
para outro Estado, hipótese que está sendo admitida 
pelo próprio Superintendente Regional da Caixa em 
Fortaleza, segundo o qual, “como é um plano federa-
tivo e com o avanço dos trabalhos em outros Estados, 
a verba pode ser realocada”. 

O que se alega, para explicação dos atrasos, é a 
falta de infraestrutura dos terrenos identificados para 
neles serem construídas as unidades residenciais, 
mas até agora não há consenso sobre a mais prática 
alternativa de solução do problema, entre a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, o Governo do Estado, através 
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, o 
SINDUSCON e outros órgãos interessados. 

Obrigado.
O SR. RENATO AMARY (PSDB – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comprometido que sou com o desenvolvi-
mento e o bem-estar de todos os municípios paulistas, 
venho a esta tribuna para aqui ressaltar a minha total 
indignação com o Governo Federal. 

Mais de 20 municípios foram prejudicados com 
o corte na liberação das minhas emendas individuais 
referentes ao Orçamento Geral da União de 2009. 

Na condição de Deputado Federal, considero 
esta atitude do Governo desrespeitosa e que muito 
me constrange perante aqueles que confiam na minha 
palavra e no meu empenho para a liberação de verbas 
para os municípios. 

Preocupo-me com os Prefeitos, que aguardam 
essa verba para executarem obras de melhoria para 
suas cidades. E, o mais grave, preocupo-me com os 
milhares de cidadãos que seriam beneficiados com 
as obras prontas. 

Aos Municípios paulistas de Angatuba, Boituva, 
Cabreúva, Cajati, Cerqueira César, Cerquilho, Cesá-
rio Lange, Florínea, Ilha Solteira, Itu, Laranjal Paulista, 
Mairinque, Paranapanema, Pilar do Sul, Porangaba, 
Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Tatuí 
e Vera Cruz, cidades essas que não receberam suas 
emendas devido ao descaso do atual sistema de go-

verno, gostaria de assegurar, por meio de seus líderes 
e moradores, que, da minha parte, continuarei lutando 
para ver atendidas todas as nossas demandas.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Quero homenagear o Município de Itu, que completou 
400 anos no último dia 2 de fevereiro. 

Itu é conhecido nacionalmente por diversos aspec-
tos que valem aqui ser destacados e tem ainda impor-
tante contexto histórico dentro do cenário nacional. 

A cidade foi o berço do Movimento Republicano 
que resultou, em 1873, na realização da Primeira Con-
venção Republicana do País, chamada de Convenção 
de Itu. Por isso é chamado de “Berço da República”. 

Recentemente, o Governo do Estado inaugurou 
na cidade uma escola estadual, um hospital para defi-
cientes mentais e ainda entregou títulos de propriedade 
para viabilizar a construção de casas para a população 
mais carente. Além disso, devido a ações ambientais, 
como o plantio de árvores em tempo recorde e a re-
cuperação da mata ciliar, o Município recebeu o prê-
mio Selo Verde, que visa homenagear os municípios 
engajados na causa ambiental e na melhoria contínua 
da qualidade de vida da região.

Não deve existir um só brasileiro que desconhe-
ça a característica de que em Itu tudo é grande, fama 
esta inaugurada pelo comediante Francisco Flaviano 
de Almeida, conhecido como Simplício, que imortali-
zou Itu com a frase: “A cidade onde tudo é grande” ou 
a “Cidade dos Exageros”.

Tantas características fazem desse importante 
Município um polo atrativo que conquista olhares de 
todo o Brasil. 

Deixo aqui minha homenagem ao Prefeito Her-
culano Castilho Passos Junior e a todos os moradores 
da cidade. 

Pela atenção, obrigado.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, o meu primeiro discurso de 2010 é 
para mais uma vez destacar a importância de garan-
tirmos mais qualidade à segurança pública. É nesse 
sentido que reforço o meu apoio à aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição 300, de 2008, que 
altera a redação do § 9º do art. 144 da Constituição 
Federal, para estabelecer que a remuneração dos po-
liciais militares dos Estados não poderá ser inferior à 
dos policiais militares do Distrito Federal, aplicando-se 
a regra também aos integrantes do Corpo de Bombei-
ros Militar e aos inativos.

Quero saudar todos os policias militares que es-
tão lutando pelos seus direitos, a fim de garantir um 
salário mais digno pelo trabalho que desenvolvem em 
prol da segurança, e que hoje deixaram suas famílias 
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e suas atividades para participar da mobilização na 
Capital Federal. 

Assim, ocupo esta tribuna para reafirmar meu 
voto favorável a essa PEC e solicitar apoio de todos 
os Parlamentares e Líderes para que a matéria seja 
votada com a maior brevidade. 

Apresento aqui um novo requerimento para in-
cluir, com urgência, na Ordem do Dia, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 300, de 2008, para discus-
são e votação em plenário.

A PEC vem ao encontro dos anseios de uma 
classe que é merecedora de nossa admiração, respeito 
e consideração. Vai garantir cidadania e melhor quali-
dade de vida para milhares de policiais, bombeiros e 
suas famílias em todo o Brasil.

A votação da PEC 300/08 é uma verdadeira revo-
lução para a segurança pública. Os policiais e os bom-
beiros militares querem ser tratados com respeito e ter 
um salário condizente com suas responsabilidades.

Ressalto o trabalho desenvolvido pelos mais de 
40 mil militares gaúchos e que estão mobilizados pela 
aprovação dessa PEC. Esses servidores estão sempre 
prontos a defender a lei e a ordem, a vida de quem 
trabalha, de quem produz, e fazer com que nossas 
famílias possam viver em segurança. 

Sr. Presidente, sou a favor da aprovação da PEC 
300/08. É nesse sentido que venho requerer a V.Exa. 
a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda 
a Constituição 300/2008.

Peço a divulgação deste pronunciamento nos 
meios de comunicação desta Casa legislativa.

Era o que eu tinha a pronunciar.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos na luta pela inclusão na 
pauta de votações do plenário da Câmara dos Depu-
tados da PEC nº 300, de 2008, que prevê a equipara-
ção dos salários dos policiais militares de todo o País 
aos dos PM do Distrito Federal, que são os mais bem 
remunerados do Brasil.

Sr. Presidente, queremos discutir e votar essa 
proposta de emenda constitucional com a devida ur-
gência. O nosso entendimento é muito simples: segu-
rança não se faz com maquiagem; tem de haver inves-
timento pesado sobretudo na promoção do agente de 
segurança. Por isso, Sr. Presidente, o nosso entendi-
mento favorável à proposta do eminente Deputado Ar-
naldo Faria de Sá. Vamos votar “sim” à proposta pelo 
simples fato de que um dos grandes motivos para a 
insegurança está no caos e na verdadeira vergonha 
salarial que existe.

Sr. Presidente, a bem da verdade, todos sabe-
mos que um PM ganha salário de miséria e que, na 

ausência de paz financeira em sua casa, muitas vezes 
não consegue dar o melhor de si pela segurança do 
nosso povo. No nosso entendimento, de nada adianta 
o Governo investir em aparelhamento policial, se não 
investir no homem que cuida da nossa segurança. De 
que adianta termos helicóptero, se não temos a ca-
pacidade de prender um suposto assaltante, antes de 
ele ser assassinado, às 16h, em uma das ruas mais 
movimentadas de Manaus?

Disse e repito: segurança não se faz com ma-
quiagem, mas com bons equipamentos e com poli-
ciais treinados, preparados e bem remunerados para 
defender a todos e a cada um de nós.

Sr. Presidente, eu defendo a PEC 300.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PR – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, exatamente quan-
do o mundo parece despertar e discute o futuro do 
planeta, assustado diante das aceleradas mudanças 
climáticas e da profusão de catástrofes que matam e 
destroem vidas e patrimônios, venho alertar sobre a 
devastação ambiental promovida pelos sem-terra em 
áreas de reserva no Projeto Jaíba, na região norte de 
Minas Gerais. 

A implantação do projeto teve início na década 
de 50, com as primeiras iniciativas governamentais 
de ocupação planejada da área. Na época, estudos 
identificaram uma grande porção de terras com poten-
cial para a agricultura irrigada, na região denominada 
Mata da Jaíba, entre os Rios São Francisco e Verde 
Grande. Isso determinou o início das atividades, sob o 
comando da Fundação Rural Mineira de Colonização 
e Desenvolvimento Agrário (RURALMINAS).

Na década de 70, dada a grande importância do 
Jaíba para todo o norte de Minas, estabeleceu-se a 
parceria com o Governo Federal, e a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODE-
VASF) incorporou-se ao empreendimento, contratando 
um empréstimo especial junto ao Banco Internacional 
de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para a 
execução das obras de infraestrutura coletiva de irri-
gação. 

Em seguida, no final da década de 80, iniciou-se 
o assentamento das primeiras famílias de irrigantes 
e, logo depois, a iniciativa privada incorporou-se ao 
empreendimento.

Hoje, atuam ali, de maneira sincronizada e com-
plementar, os três Poderes Executivos da esfera pública, 
com a ativa participação da iniciativa privada, fazendo 
do Jaíba um pilar de sustentação da economia de uma 
região das mais carentes e sofridas do Estado.
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Mas esse patrimônio, com amplas possibilidades 
de angariar recursos, de gerar emprego e renda, de 
promover o desenvolvimento e a melhor qualidade de 
vida dos que ali vivem, está seriamente ameaçado por 
uma ação criminosa, que deriva, se não da má fé, da 
ignorância e da permissividade.

Ali, Sr. Presidente, a ocupação desordenada 
pelos sem-terra e carvoeiros pode extinguir, em curto 
espaço de tempo, espécies cujo habitat são as áreas 
de conservação de Mata Seca e Verde. O fato é que, 
a despeito da legislação, que é severa, a permissivi-
dade do Estado possibilitou a invasão, e a tolerância 
do Poder Público tem assegurado a permanência des-
ses indivíduos em áreas de preservação ambiental; 
de outra parte, os invasores, seja por ignorância, seja 
por má fé, promovem um desmatamento crescente e 
criminoso, colocando em risco especialmente a Mata 
Seca, genuinamente brasileira, uma flora frágil, que 
demanda mais de um século para se refazer. Estudos 
indicam que o desmatamento na área ameaça mais 
de mil espécies de plantas, nobres colegas.

A supressão da vegetação, por sua vez, signi-
fica a extinção do habitat de inúmeras espécies de 
nossa fauna, entre elas, o cachorro-do-mato-vinagre 
e as onças – pintada, preta e parda –, que estão nas 
listas nacional e regional como espécies ameaçadas 
de extinção. 

Há de se pensar, também, nas aves, que disper-
sam sementes, trabalho invisível, mas indispensável, 
no processo de renovação vegetal. Estima-se que cada 
pássaro plante, efetivamente, cerca de 20 árvores a 
cada ano, e esse plantio está seriamente ameaçado!

A supressão vegetal na área compromete ainda 
o controle de pragas, porque várias espécies se ali-
mentam de insetos. Entre essas, encontra-se o cara 
dourada, um raro papa-moscas que só existe na re-
gião do Jaíba.

Quando o desafio que se apresenta para o mundo 
é desenvolver-se, promover justiça social e preservar, 
para que o planeta se sustente, o que acontece hoje 
na região é um contrassenso, para ser econômico nas 
palavras.

Há questões ali da maior seriedade, que mere-
cem nossa atenção, Sr. Presidente.

Segundo reportagem do jornal O Tempo, o INCRA 
admitiu não levar em consideração a lei que determina a 
exclusão do cadastro nacional dos sem-terra com parti-
cipação em invasões, mesmo quando atingem reservas 
biológicas criadas para manutenção da biodiversidade, 
como vem ocorrendo no Município de Jaíba. 

Pela legislação, sancionada após a aprovação 
da Medida Provisória nº 2.183-56, de agosto de 2001, 
pessoas com participação comprovada em invasões de 

terra têm de ser excluídas ou impedidas de ter acesso 
ao cadastro nacional de reforma agrária. Mas isso não 
tem sido observado; a lei não está sendo cumprida.

Ao ignorar parte da legislação do setor, o Go-
verno está automaticamente favorecendo a ação de 
entidades de sem-terra, para quem a impunidade tem 
sido sinônimo de autorização para a ocupação desor-
denada e a ação irresponsável.

Para que entremos em sintonia com o grande de-
bate que se promove, temos de agir imediatamente para 
resolver essa grave questão, sob pena de nossos ou-
vintes fazerem ouvidos moucos a nossas palavras. 

Especialmente quando se fala em desenvolvi-
mento sustentável, temos a obrigação de dar exemplo, 
porque somos nós os que temos o maior patrimônio 
a ser preservado. Somos nós, em grande parte, os 
guardiões da vida nesta Terra.

Exorto, portanto, as autoridades para a busca de 
solução imediata para a devastação ambiental promo-
vida pelos sem-terra em áreas de reserva no Projeto 
Jaíba, sob pena de computarmos danos irreversíveis 
à nossa biodiversidade, nobres colegas!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no limiar da Sessão Legislativa, não gostaria que o 
importante Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, 
a ser comemorado em 7 de fevereiro, passasse des-
percebido. É o que me traz hoje à tribuna.

Orgulho-me, como médico, Sr. Presidente, de, 
em minha história de vida, ressaltar o invariável apreço 
pelas minorias, entre as quais estão os povos indíge-
nas. Com relação a esses, em especial, preocupa-me 
bastante o seu futuro, e me questiono acerca do papel 
que terão na sociedade brasileira. 

Idealmente os vejo integrados à Nação, no exercí-
cio pleno da cidadania, sem, contudo, ser alienados de 
direitos, terras, cultura, organização social, costumes 
e tradições – sua identidade, enfim. É uma compatibi-
lização não só possível como necessária, para tornar 
o País verdadeiramente justo, na rica diversidade que 
nos caracteriza. No entanto, é muito difícil, há de se 
reconhecer.

Compreender o indígena no contexto de uma ci-
vilização construída, predominantemente, nos moldes 
europeus, em tudo, portanto, diferente de suas várias 
comunidades, de características pré-colombianas, 
constitui, de fato, uma luta que ainda temos à frente, 
na qual precisamos nos empenhar; isso em diferentes 
perspectivas, seja cultural, seja ambiental, seja huma-
nitária ou mesmo social. 
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É preciso situar o indígena a partir de premissas 
muito específicas quanto à história, à organização fa-
miliar, ao trabalho, à forma de ocupação da terra e à 
exploração dos recursos naturais que garantem sua 
subsistência, entre outras.

Ocorrem, no entanto, hoje, 2 fenômenos distintos, 
com relação à visão do índio. No campo, vemos popula-
ções dominadas política, ideológica e economicamente 
por elites municipais com fortes interesses em terras 
indígenas e nos recursos naturais que encerram, a 
exemplo de minérios e madeira. Tais elites têm, muitas 
vezes, no índio um rival, senão mesmo um inimigo, com 
quem seria preciso disputar meios de sobrevivência; 
já no ambiente urbano, o índio é considerado a partir 
de um conjunto de imagens e crenças amplamente 
disseminadas pelo senso comum, desde a primeira 
escola: é o dono da terra e seu primeiro habitante, que 
conhece e domina a natureza sem depredá-la. Mas é 
também o passado e, como tal, prestes a desaparecer, 
mais um mito não confirmado pelas estatísticas, que 
apontam um crescimento populacional constante das 
populações indígenas, nas 3 últimas décadas.

Os índios sobrevivem, Sr. Presidente. Segundo 
a FUNAI, as 215 diferentes sociedades indígenas so-
mam, hoje, vivendo em diversos pontos do território 
brasileiro, cerca de 358 mil pessoas, mais da metade 
das quais nas Regiões Norte e Centro-Oeste, especial-
mente na área da Amazônia Legal. Em termos demo-
gráficos, não é muito, em face de uma população de 
190 milhões de habitantes, conquanto extremamente 
representativo do ponto de vista sociocultural.

O primeiro passo da luta de que falava, a ser 
travada com urgência em favor do índio brasileiro, 
deve-se fazer, nobres colegas Deputados, no senti-
do de destruir inverdades e dotar os diferentes seg-
mentos da sociedade de uma nova e transformadora 
conscientização.

O indígena brasileiro é, antes de mais nada, bra-
sileiro e, por isso, irmão. Nasce e vive neste mesmo 
Brasil, participa – ou deve participar – da vida nacio-
nal e política, ao reivindicar, eleger candidatos, com-
partilhar dos problemas que afligem a totalidade da 
população. É vítima e, por vezes, inclusive, agente da 
poluição ambiental; usufrui, mas também sofre – prin-
cipalmente sofre – as consequências das diretrizes e 
ações governamentais, enfaticamente nas áreas da 
saúde, educação e meio ambiente. Mais ainda, tal 
como o não índio está sujeito a políticas públicas que 
nem sempre vão ao encontro de seus interesses e 
necessidades.

O grande desafio é, sem dúvida, reconhecer as 
diferenças na igualdade, se me permite, Sr. Presidente, 
a aparente contradição. Falo do respeito ao universo 

cultural e à identidade étnica; falo da busca do convívio 
pacífico, por meio de um intercâmbio cultural; falo do 
não estranhamento diante do fato de hoje o índio falar 
o português, vestir roupas não tradicionais, fazer uso 
de modernos equipamentos e tecnologias. 

Não obstante a integração e as mudanças ocor-
ridas em várias sociedades indígenas, ao longo dos 
séculos, o índio não se tornou menos índio, dentro de 
seu vasto universo pluriétnico, plurilinguístico e pluris-
social, em razão da sociedade a que pertence.

Foi com base na minha compreensão crítica do 
problema do índio no Brasil, e dentro do desejo de 
lhe dar visibilidade e valorizá-lo, que apresentei, nes-
ta Casa, o Projeto de Lei nº 2.669/07, que denomina 
o Beato Padre José de Anchieta Patrono dos Povos 
Indígenas. A proposição encontra-se na Comissão de 
Educação e Cultura. 

José de Anchieta, Sras. e Srs. Deputados, foi 
produto de seu tempo e, acima de tudo, de sua fé 
católica, tendo, porém, já àquela época, uma visão 
muito lúcida do índio brasileiro. Foi mestre, mediador 
e protetor, graças não só às notórias habilidades lin-
guísticas, mas, principalmente, à índole humanista in-
contestável. O Padre Anchieta, nobres colegas, aliou 
suas virtudes cristãs a uma intensa ação pastoral. O 
indígena esteve sempre na essência da obra daquele 
espanhol, em terras brasileiras, tornando-se um exem-
plo a ser seguido.

E vamos, sim, segui-lo, a fim de dotar essa imen-
sa legião de brasileiros, que historicamente tem vivido 
à espera da ação do Estado em prol de merecidos, 
justos e igualitários padrões de cidadania. Trata-se de 
compromisso que devemos todos assumir, no trans-
curso do dia 7 de fevereiro, Dia Nacional da Luta dos 
Povos Indígenas.

E para que não reste dúvida, enfatizo: o indíge-
na brasileiro é, antes de mais nada, brasileiro e, por 
isso, irmão.

Muito obrigado.
O SR. WILLIAM WOO (PPS – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna para parabenizar a atuação 
do Exército no Haiti desde junho de 2004 e, princi-
palmente, após a tragédia que arruinou a cidade de 
Porto Príncipe. 

O Brasil mantém militares no Haiti há pouco mais 
de 5 anos, comanda cerca de 7 mil soldados da força de 
paz da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem 
aproximadamente 1.300 homens na região, contingente 
que, com a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1, de 2010, passará para 2.600 homens.

As ações da força de paz no Haiti têm o objetivo 
de restaurar a segurança e a ordem, além de promover 
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ações políticas para tornar mais fortes as instituições 
do governo e proteger os direitos humanos. 

Este é o momento de o Brasil mostrar sua capaci-
dade de liderar e revelar-se um país capaz de exercer 
funções internacionais como missões de paz e apa-
ziguamento. Com certeza é uma oportunidade para a 
consolidação do Brasil no cenário internacional como 
um país digno de confiança, solidário e que servirá de 
exemplo ao mundo.

Aproveito o momento para externar meus senti-
mentos às famílias dos militares mortos na tragédia e de 
Zilda Arns, coordenadora da Pastoral da Criança, cujo 
trabalho será lembrado como exemplo de solidariedade 
e altruísmo para se alcançar a paz no mundo.

Quero também, Sr. Presidente, declarar meus 
sentimentos às famílias que sofreram a perda de entes 
queridos no Estado de São Paulo em consequência 
das fortes chuvas desde o dia 1º de dezembro de 2009. 
Também me compadeço das milhares de pessoas que 
estão desabrigadas nos Estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, castigados igualmente 
pelas fortes chuvas.

Os estragos ocasionados pelas chuvas em São 
Paulo já atingiram 153 cidades e deixaram 34 delas 
em estado de emergência. Além das 69 mortes, as 
chuvas deixaram 51 feridos e 2 desaparecidos. Até 
esta segunda, 20.227 pessoas estavam desalojadas 
por causa dos temporais. Outras 5.454 pessoas per-
manecem desabrigadas – elas tiveram suas casas 
destruídas.

A ocupação desordenada, somada ao desco-
nhecimento sobre os terrenos, resulta em uma série 
de impactos ambientais que proporcionam tragédias 
vistas como as que ocorreram nos últimos meses em 
todo o País. A insistência das pessoas em se instala-
rem em locais não propícios à moradia colabora para 
que haja vítimas nos desabamentos e dificulta o es-
coamento em época de chuvas. 

A destruição deixada pelas últimas chuvas tem 
mostrado a maneira equivocada de se pensar a cida-
de, ou seja, a ocupação de espaços inapropriados, 
colocando em risco a vida humana.

Clamo ao Governo Federal que auxilie os Go-
vernos dos Estados atingidos a se reerguerem e a 
prestarem o auxílio necessário àqueles que sofreram 
perdas incalculáveis durante as chuvas.

Muito obrigado.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, afogamentos e crianças desapareci-
das nas praias são as principais ocorrências nas praias 
brasileiras não só no verão, mas no decorrer do ano. 
Em Recife não podia ser diferente. No ano passado, 

foram registrados 523 afogamentos, com 4 mortes e 
200 crianças perdidas. O que me assusta é saber que 
a Prefeitura do Recife, ao invés de dar mais seguran-
ça aos banhistas, está caminhando na contramão e 
removendo os postos salva-vidas das praias de Boa 
Viagem e Pina. Quando anunciaram o Projeto Orla, a 
Prefeitura chegou a anunciar que todos seriam recu-
perados. Mentira! 

A necessidade de salva-vidas não é apenas do 
verão. Recife é uma cidade litorânea e nordestina, onde 
faz calor praticamente durante todo o ano e, portanto, 
as praias têm grande movimentação. Recife conquis-
ta os seus visitantes por ser plural. Somos a “Veneza 
Brasileira”. Nossas praias são belas, o clima é ótimo, 
e mesmo assim ainda não somos a região que mais 
atrai turistas do resto do Brasil. E atitudes irresponsá-
veis como a de retirar os postos salva-vidas contribuem 
para o êxodo de turistas para outras capitais. São 8 
quilômetros de litoral, e nenhum equipamento de pos-
to salva-vidas em funcionamento. Não posso me calar 
diante dessa situação. 

Obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de aproveitar esta oportuni-
dade para manifestar minha solidariedade às famílias 
das vítimas da tragédia que se abateu sobre o Haiti 
no começo deste ano.

O terrível terremoto que atingiu a capital, Porto 
Príncipe, foi um dos maiores desastres naturais do 
nosso tempo e, sem dúvida, ficará na História pelo 
efeito devastador que produziu sobre a população 
daquele país.

Nesse contexto, devemos todos apoiar a decisão 
do Governo brasileiro de liderar a movimentação in-
ternacional em busca de doações e apoio estratégico 
para o socorro às vítimas do terremoto. Tanto o envio 
imediato de suprimentos quanto as ações diplomáticas 
serão importantíssimos para impedir que o caos preva-
leça nas ruas destruídas da capital. Está de parabéns o 
Ministro Celso Amorim pela iniciativa de buscar apoio 
imediato para o drama do povo haitiano. 

Uma sociedade que já sofria em função da po-
breza terá agora de lutar ainda mais vigorosamente 
para enfrentar os problemas decorrentes da falta de 
comida e moradia. Se devemos planejar estratégias 
de longo prazo para ajudar a reconstrução do país, 
neste momento, devemos focar nossas atenções nas 
necessidades imediatas de quem tem fome e precisa 
de abrigo.

Não podemos esquecer que logo as condições 
climáticas serão mais adversas e que a população pre-
cisará de abrigos sólidos para se proteger de chuvas 
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e outras ameaças. Os acampamentos de emergência, 
que serão montados agora, precisarão ser substituídos 
em breve por novas moradias.

Uma notícia positiva foi o anúncio feito pela Con-
ferência da Organização das Nações Unidas em Co-
mércio e Desenvolvimento – UNCTAD de que está 
promovendo acordos internacionais para organizar um 
perdão da dívida externa do Haiti. A ideia, capitane-
ada pelo Fundo Monetário Internacional, sugere que 
se crie um programa de reconstrução semelhante ao 
que foi feito na Europa após a 2ª Guerra.

Tal fato é extremamente importante, pois certa-
mente aquele país irá necessitar de todos seus recur-
sos para enfrentar a situação calamitosa em que se 
encontra e não poderá fazer frente a compromissos 
externos. Estima-se que o Haiti tenha perdido cerca 
de 60% de seu Produto Interno Bruto no terremoto. É 
provável que seja necessária uma década de trabalho 
para reconstruir inteiramente o país.

Aproveito também para reiterar minha solidarieda-
de às famílias de todas as vítimas, inclusive às famílias 
de todos os soldados brasileiros que morreram na luta, 
cujas mortes consternaram o Brasil inteiro.

Registro, portanto, meu pesar pela tragédia que 
vitimou o povo haitiano e reitero meu apoio a todas as 
ações humanitárias que possam ser feitas em benefí-
cio dos sobreviventes.

Obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, neste reinício dos trabalhos legislativos, quero 
cumprimentar a todos os Parlamentares desta Casa, 
especialmente àqueles que se colocam na luta contra 
a injustiça e a impunidade. 

Neste aspecto, quero trazer a memória do nosso 
companheiro Manoel Mattos, advogado militante na 
defesa dos Direitos Humanos, que foi cruel e covarde-
mente executado no dia 24 de janeiro de 2009 em solo 
paraibano na zona limítrofe de Paraíba e Pernambuco, 
onde grupos de extermínio, com a conivência de po-
líticos, empresários, de pessoas ligadas ao Judiciário 
e ao Ministério Público, delegados de polícia e agen-
tes da segurança pública continuam se articulando e 
agindo livremente. 

Assim, no último dia 24 de janeiro, completou 1 
ano sua morte, sem que os mandantes e executores 
do crime que vitimou Manoel Mattos estejam todos 
presos, pois apenas 5 foram presos, e um deles já 
foi liberado. Apesar de todas as provas e evidências, 
o processo se arrasta ainda na fase da oitiva de tes-
temunhas. Algumas delas foram pressionadas por 
mandantes, financiadores e protetores para modificar 
os depoimentos prestados na época da investigação 

e outras estão sendo ameaçadas, tendo uma das tes-
temunhas sido espancada barbaramente, seguida de 
ameaça de morte.

Temos realizado algumas diligências, no âmbito 
da CDHM desta Casa, no sentido de que o Superior 
Tribunal de Justiça – STJ analise o pedido de federa-
lização, que se encontra no STJ desde junho de 2009, 
já tendo recebido parecer favorável da Procuradoria 
Geral da República – PGR, que acatou o pedido de 
Incidente de Deslocamento de Competência – IDC, 
formulado pela Justiça Global e pela Dignitatis, en-
tidades que encaminharam em 2002 à Organização 
dos Estados Americanos – OEA, documento solici-
tando a adoção de medidas cautelares de garantia 
e proteção da integridade física de Manoel Mattos. O 
pedido de federalização recebeu também o endosso 
do Ministério da Justiça, do Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos de Pernambuco e dos Governadores 
dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Pois bem, 
o que estaria faltando?

Neste sentido, Sr. Presidente, solicito a transcri-
ção nos Anais desta Casa da nota pública assinada 
pelas entidades Justiça Global, Dignitatis – Assessoria 
Técnica Popular e Movimento Nacional de Direitos Hu-
manos de Pernambuco – MNDH/PE, em que denun-
ciam a ação de grupos de extermínio que continuam 
agindo livre e impunemente no Brasil, especialmente 
na Região Nordeste, com um foco muito forte na zona 
limítrofe dos Estados da Paraíba e de Pernambuco.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tenho desen-
volvido uma luta sem trégua contra a ação destes gru-
pos de extermínio. Desde 1995, venho denunciando a 
ação de pistoleiros e milícias armadas, no campo e na 
cidade, apoiados por políticos, empresários, pessoas 
ligadas ao judiciário e ao Ministério Público e agentes 
da própria segurança pública. Sucessivos governos 
passaram pela Paraíba neste período, inclusive o atual 
Governador José Maranhão, sem que tenham dado a 
menor atenção ou crédito às nossas denuncias, igno-
rando as recomendações sugeridas pelas CPIs em 
que tive a oportunidade de atuar como Presidente ou 
Relator, notadamente a que tratou dos grupos de ex-
termínio no Nordeste, em 2005, em que, como Relator, 
produzi relatório que foi aprovado e encaminhado para 
todas as autoridades dos 9 Estados nordestinos.

No início de 2010, foi desarticulada uma ação 
ousada desses grupos na Paraíba, que tentaram ma-
tar o Corregedor-Geral de Polícia na Paraíba, Dr. Mag-
naldo Nicolau, que teve a placa do seu carro clonada 
pelos bandidos, que felizmente não tiveram êxito na 
pretendida ação. 

Pois bem, Sr. Presidente, após esse caso, o Sr. 
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do 
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Estado da Paraíba, Dr. Gustavo Ferraz Gominho, veio 
a público, em entrevista coletiva à imprensa, reconhe-
cer e admitir a existência de grupos de extermínio que 
agiam, inclusive, por dentro da estrutura policial, “de 
soldado a Coronel”, usando as próprias palavras do 
Secretário Gominho. 

Diferentemente do que disse o Secretário, não 
são 40 as pessoas responsáveis pela ação dos gru-
pos de extermínio, são mais de 100. Na última década, 
já foram executadas mais de 300 pessoas na região. 
Nesse aspecto, não bastam as declarações públicas, 
é preciso uma ação de inteligência entre as polícias, 
especialmente a Polícia Federal, no sentido de des-
mantelar este Estado transversal do crime que se ins-
talou. A Paraíba e os paraibanos ainda aguardam as 
medidas que o atual Governo do Estado deveria ter 
tomado em razão do grande estardalhaço criado pe-
las declarações do Secretário de Segurança Pública, 
que logo em seguida silenciou junto com o Governo 
sobre o caso.

Daí nossa convicção de que só avançaremos 
com a federalização das ações de grupos de extermí-
nio. Se ficarmos dependendo tão somente da atuação 
das polícias estaduais e da justiça local, dificilmente 
chegaremos aos mandantes e aos líderes do crime 
organizado. Manoel Matos: presente.

Era o que tinha a dizer.

NOTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Um ano da morte de Manoel Mattos
Não era segredo pra ninguém. Nas pequenas ci-

dades da fronteira entre Pernambuco e Paraíba, todos 
sabiam que Manoel Mattos, o advogado que desafiou 
os grupos de extermínio da região, estava marcado 
para morrer. Junto com outros que ousaram denunciar 
as frequentes execuções praticadas por pistoleiros e 
agentes públicos, Mattos por diversas vezes procurou 
autoridades e organizações da sociedade civil para 
alertar: “se nada for feito, eles vão me matar”. Não 
faltou aviso.

Em 2002, a Justiça Global e a Dignitatis Asses-
soria Técnica Popular encaminharam à Organização 
dos Estados Americanos (OEA) um pedido de medi-
das cautelares para a garantia da vida e da integridade 
física de Manoel Mattos e de outras quatro pessoas. 
A intenção era chamar a atenção do Estado brasileiro 
para as ameaças que vinham sofrendo e forçar não 
apenas que lhes fosse assegurada a proteção policial, 
mas que se iniciasse um trabalho eficaz de investiga-
ção a fim de desarticular os grupos de extermínio. A 
OEA prontamente concedeu as medidas cautelares, 
mas de nada adiantou: a falta de apuração e proteção 

possibilitou que, das cinco pessoas beneficiadas com 
as cautelares, duas tenham sido mortas (o primeiro 
foi Luiz Tomé da Silva, conhecido como “Lula”, um 
ex-pistoleiro que passou a colaborar com as investi-
gações da CPI dos Grupos de Extermínio da Câmara, 
em 2003).

No último dia 24, o assassinato do advogado 
Manoel Bezerra de Mattos, natural de Itambé (PE), 
completou um ano. Quatro dias após o crime, no dia 
28 de janeiro de 2009, a Justiça Global e a Dignitatis 
solicitaram a instauração de Incidente de Deslocamento 
de Competência (IDC), medida judicial que transfere 
para a esfera federal a competência para investigar e 
responsabilizar judicialmente. O pedido foi reforçado 
pelo Ministério da Justiça, pelo Conselho Estadual 
de Direitos Humanos de PE e pelos governadores de 
Pernambuco e Paraíba.

A documentação encaminhada à Procuradoria 
Geral da República (PGR) solicitava a federalização 
não apenas do assassinato de Manoel Mattos; como 
também da ação dos grupos de extermínio que na úl-
tima década já executaram mais de 200 pessoas na 
região. As organizações da sociedade civil deixaram 
claro: se dependermos da atuação das polícias esta-
duais e da Justiça local, dificilmente se chegará aos 
mandantes do crime e aos líderes do grupo. E isso, 
até hoje, não é segredo pra ninguém.

No entanto, apesar do parecer favorável da PGR 
e da urgência para que o IDC seja instaurado, o pedi-
do de federalização do caso continua emperrado no 
Superior Tribunal de Justiça desde junho de 2009. No 
Estado da Paraíba, cinco pessoas chegaram a ser de-
nunciadas pela morte de Manoel Mattos, mas, apesar 
das provas colhidas, o processo ainda encontra-se em 
fase de ouvir testemunhas.

Como era de se esperar, notícias dão conta que 
os grupos de extermínio continuam articulados na zona 
limítrofe de PE e PB. Os mesmos políticos, – magistra-
dos e delegados de polícia que Mattos denunciou – e 
que foram citados nominalmente no relatório final da 
CPI dos grupos de extermínio, em 2005 – continuam 
dominando o aparato estatal da região. Há apenas 
duas semanas, a mãe de Manoel Mattos, Nair Ávila, 
que de forma corajosa tem buscado justiça para seu 
filho, foi perseguida quando saía de uma audiência 
judicial em Itambé.

O assassinato de Manoel Mattos é um triste re-
trato de um Brasil que ainda é governado livremente 
pelo crime organizado. Apesar de todos os avisos, de 
todas as denúncias, de todas as medidas, não conse-
guimos evitar sua morte. Cabe às autoridades, agora, 
impedir que aqueles que mataram Manoel Mattos te-
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nham o terreno livre para continuarem a praticar seus 
crimes.

Justiça Global
Dignitatis – Assessoria Técnica Popular
MNDH/PE – Movimento Nacional de Direitos Hu-

manos de Pernambuco
O SR. JOVAIR ARANTES (PCdoB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo deixar registrado nos Anais da Casa 
meus sentimentos de pesar às famílias goianas que 
perderam entes queridos no trágico acidente ocorrido 
no final da tarde de segunda-feira, 1º de fevereiro, na 
Rodovia GO-174, entre os Municípios de Montividiu 
e Iporá, quando 2 caminhões carregados de soja se 
chocaram e um deles, desgovernado, invadiu a pista 
contrária e colidiu de frente com um ônibus escolar.

Era o primeiro dia aula das crianças que estavam 
no ônibus, e, infelizmente, algumas vidas foram inter-
rompidas de forma brutal nessa tragédia, a maioria 
delas entre 4 e 16 anos de idade.

A Prefeitura Municipal de Montividiu decretou 
luto oficial por 3 dias e a suspensão das aulas em 
memória das 12 pessoas que perderam a vida nesse 
acidente. 

O sepultamento ocorreu na terça-feira, dia 2 de 
fevereiro.

Desejo que as luzes divinas confortem o cora-
ção de todas as famílias que sofreram a perda de en-
tes amados, concedendo-lhes forças para seguir em 
frente.

Eram as considerações que tinha a fazer.
Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e dos 
gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, 
telespectadores da TV Câmara, celebramos, no último 
dia 30 de janeiro, o aniversário de 72 anos de emanci-
pação político-administrativa de Governador Valadares, 
a principal cidade do leste de Minas Gerais.

Participei, com grande alegria, de uma série de 
atividades ao longo da última semana como parte da 
programação das festividades alusivas à data. Festivais 
de música, exposições de artes plásticas, atividades 
esportivas, inaugurações de praças e espaços comu-
nitários deram a dimensão da importância da cultura 
e das artes para o povo valadarense.

O município, histórica e geograficamente ligado 
às lutas republicanas do antigo Serro Frio, de onde se 
originaram, por desmembramento, Diamantina, Nova 
Filadélfia, hoje Teófilo Otoni, Peçanha, a antiga Figuei-
ra do Rio Doce, hoje Governador Valadares, e vários 
outros municípios, sempre foi um ponto estratégico por 

onde se escoavam as mercadorias produzidas no sertão 
mineiro do leste, via o antigo Porto das Canoas. 

Hoje, temos a clareza dos esforços realizados 
pelos fundadores da antiga comunidade de Figueira 
do Rio Doce: a permanente procura de organização 
comunitária e de melhoria das condições de vida, sin-
tetizadas nas lutas contra a malária e a febre amarela; 
a abertura das estradas; as lutas pela terra; a chegada 
dos emigrantes de toda as partes do País em busca de 
riqueza e de contribuir para a construção do lugar. 

E a formação do lugar teve um período ímpar em 
sua história e cultura política: a luta pela emancipação 
do então Distrito de Figueira, fase que vai do início do 
século XX até a década de 30 daquele século.

Essa “Babel humana”, como a chamava o ex-De-
putado e ex-Prefeito Ladislau Salles, cumpriu papel de 
relevância como catalisadora das atividades no leste 
mineiro e também como forte parceira nos esforços de 
guerra durante o segundo conflito mundial, por inter-
médio de tratados e acordos firmados em Washington, 
como fornecedora de minerais estratégicos para a fa-
bricação de artefatos bélicos.

O município teve, então, grande surto de desen-
volvimento, com vários ciclos econômicos, como os da 
madeira, da mica, da pecuária extensiva e das pedras 
preciosas. Infelizmente, todos eles baseados no extra-
tivismo e não em atividades sustentáveis.

Atualmente, Governador Valadares é um muni-
cípio em plena busca de desenvolvimento sustentável 
e socialmente justo, estruturado numa cultura de paz 
que agregue o seu povo e a sua riqueza, de maneira 
a reter o potencial da sua gente. 

Polo econômico do Médio do Vale do rio Doce, 
Valadares exerce significativa influência sobre o leste 
e nordeste de Minas Gerais e sobre alguns municípios 
do Estado do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, na minha trajetória política, sem-
pre lutei pelo desenvolvimento dessa cidade. Essa luta 
está consubstanciada na apresentação de projetos e 
de emendas que favorecem a cultura e a educação, 
além do incentivo à aprendizagem técnica. 

De outra parte, também tenho apoiado a agricultu-
ra familiar, a implantação de uma universidade pública 
federal, o Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, a 
preservação do meio ambiente, tudo isso para fazer de 
Valadares uma cidade melhor e mais humana. 

Ajudei igualmente a viabilizar, na administração 
anterior, mais de 140 milhões de recursos do PAC 
para o município. E ainda faltam mais de 100 milhões 
para serem implementados pela atual administração 
da Prefeita Elisa Costa. 

Sr. Presidente, o trecho da BR-116 que corta 
a cidade em breve estará iluminado, o que irá gerar 



01178 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2010

mais segurança e qualidade de vida para os valada-
renses. 

A educação pública e de qualidade já faz parte 
do nosso cotidiano. A implantação da escola de tempo 
integral no município e o início das aulas do Instituto 
Federal Minas Gerais – IFMG são fundamentais para 
o desenvolvimento humano. 

Outras frentes de luta estão sendo abertas, como 
a duplicação da BR-381, trecho Belo Horizonte-Go-
vernador Valadares, a extensão do gasoduto de Belo 
Oriente até o município, bem como a construção das 
estações de tratamento de esgoto que irão represen-
tar, a partir de 2012, cem por cento de água limpa jo-
gada no Rio Doce. 

Esses são exemplos de obras de infraestrutura 
de forte impacto na qualidade de vida dos valadaren-
ses e dos que vivem na região, além de reforçarem a 
esperança do nosso povo em um futuro melhor.

É com muito orgulho, portanto, que parabenizo o 
Município de Governador Valadares por seu aniversá-
rio de emancipação político-administrativa, felicitando 
o bravo povo valadarense na pessoa da Prefeita Elisa 
Costa, companheira de lutas do PT. 

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, Lula defende o “aprofundamento da aliança 
estratégica entre o Brasil e a Bolívia”, com ênfase a 
integração energética entre os países. 

Quero lembrar aos nobres colegas que em vá-
rias ocasiões fiz o chamamento das autoridades bra-
sileiras para essa iniciativa estratégica. Existem vários 
projetos que podem ser desenvolvidos em conjunto ou 
em cooperação tecnológica, começando pela região 
amazônica. E volto a citar o projeto da hidroelétrica 
que pode ser instalada em Cachoeira Esperança, lo-
cal que se unem os Rios Mamoré e Beni, em território 
boliviano, e que depois, no território brasileiro, passam 
a se chamar Rio Madeira. 

No Rio Madeira já estão em construção as usinas 
de Santo Antônio e de Jirau, além da linha de trans-
missão que vai interligá-las ao Sistema Integrado de 
Energia. Esse projeto representa a autossuficiência 
energética para a Bolívia e gera um excedente para 
exportação ao Brasil, com valores que podem superar 
as exportações de gás natural, além de ser energia 
renovável. 

Nessa mesma região, o Brasil está financiando 
a ligação rodoviária entre Guajará-Mirim, no Brasil, e 
a cidade boliviana de La Paz. E ainda, nesse trajeto, 
pode-se construir a linha de transmissão de energia 
para atender ao altiplano boliviano, deslocando o gás 

natural das termelétricas para o consumo industrial, 
com a consequente geração de empregos. 

Outro importante benefício das hidroelétricas é a 
integração da navegação em todos os rios. 

Para a região oeste da Bolívia, o Presidente Lula 
sugeriu a transferência tecnológica para exploração 
das grandes reservas de lítio e, de acordo com espe-
cialistas, de potássio, esta de comum interesse entre 
países com vocação agrícola. 

Nas regiões sul e sudeste, a PETROBRAS pre-
cisa voltar a investir em projetos exploratórios de gás 
natural e petróleo, pensando já na ampliação e até du-
plicação do Gasoduto Brasil-Bolívia, sem contar com 
os projetos do polo gás químico e de fertilizantes. 

A propósito, Sr. Presidente, aproveito a oportu-
nidade para reivindicar especial atenção do Ministério 
de Minas e Energia, da PETROBRAS e da companhia 
estadual MSGÁS para a necessidade de resolver defi-
nitivamente a importação de gás natural para Corumbá. 
O gasoduto entre Mutum e Corumbá está pronto; os 
consumidores investiram esperando o gás e até ago-
ra não foi movida nenhuma ação nesse sentido. Esse 
também é um projeto de integração numa região ca-
rente de energia e com grande potencial siderúrgico 
em Mutum, na Bolívia, e Urucum, no Brasil. 

Essa agenda de relacionamento é ampla, e o Pre-
sidente chamou a atenção para os 3.133 quilômetros 
de fronteira entre os 2 países. A Bolívia faz fronteira 
com os Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Daí a importância de adotar uma 
visão estratégica em relação a temas como seguran-
ça, educação, comércio, tecnologia, agropecuária, te-
lecomunicações, isso sem esquecer de tratar de uma 
agenda social e da integração física.

Para encerrar, Sr. Presidente, mais uma vez rei-
tero a importância de trabalharmos com os países vizi-
nhos adotando uma visão estratégica e de integração 
regional, razão pela qual registro meus cumprimen-
tos ao Presidente Lula, fazendo votos para que toda 
equipe de Governo reflita sobre essas orientações e 
sugestões. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o ilustre 

Deputado Marçal Filho.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com o advento da Internet e o aprimora-
mento dos veículos oficiais de divulgação desta Casa, 
como a Rádio Câmara, o Jornal da Câmara e a TV 
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Câmara, a ação parlamentar tem chegado aos lares 
de praticamente todos os brasileiros, inclusive aos dos 
rincões mais distantes do País. Por meio do novo sis-
tema implantado pelo Presidente Michel Temer e por 
toda a Mesa Diretora desta Casa, até as reuniões das 
Comissões Permanentes podem ser acompanhadas 
ao vivo pela rede mundial de computadores.

Ainda assim e apesar de toda essa visibilidade, 
penso ser de bom-tom periodicamente virmos à tribu-
na para informar ao nosso Estado e ao nosso País o 
que estamos fazendo para justificar a confiança em 
nós depositada, uma vez que estamos trabalhando 
para traduzir em realidade os anseios daqueles que 
nos confiaram o voto e, mais do que isso, nos confia-
ram suas esperanças. 

Ao praticamente completar 100 dias deste novo 
mandato, representando a minha gente sul-mato-gros-
sense, quero agradecer a acolhida que me foi dispen-
sada pelos colegas do meu partido, o PMDB – pela 
Mesa Diretora e pelos colegas Parlamentares desta 
Casa, aqueles que eu já conhecia, em função da mi-
nha passagem por esta Casa em 2 mandatos que 
aqui exerci, e aqueles com os quais eu tive o prazer 
de conviver neste mandato.

Depois, quero fazer um relato sucinto das minhas 
atividades neste breve período em que, a exemplo dos 
demais pares, me desdobro para conciliar a atividade 
parlamentar propriamente dita, com participação nas 
discussões em plenário e nas Comissões Permanen-
tes, com o périplo pelos Ministérios e demais órgãos 
federais, justamente para encaminhar justas e, muitas 
vezes, inadiáveis reivindicações que chegam ao meu 
gabinete em Brasília e principalmente ao meu escritório 
em Dourados, Mato Grosso do Sul, das mais diversas 
comunidades, através de Prefeitos, Vereadores, enti-
dades de classe, comunidade em geral.

Em pouco mais de 4 meses, já tive a honra e a 
responsabilidade de relatar proposições importantes, 
como a Medida Provisória nº 468, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência para a Caixa Econômica Federal 
dos depósitos judiciais e extrajudiciais.

Já na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, da qual participo na condição de membro 
titular, entre vários projetos que relatei, destaco aquele 
que considero de suma importância, talvez um dos so-
cialmente mais importantes em tramitação nesta Casa, 
o PL nº 4.434, de 2008, que recompõe os valores das 
aposentadorias e pensões do INSS.

Lembro ainda que tive também a honra de ser 
o único Parlamentar de Mato Grosso do Sul titular de 
uma das Comissões que apreciaram o pré-sal, esse 

tesouro de todos os brasileiros, agora em discussão 
no plenário da Casa.

Abro aqui um parêntese especial para dizer que, 
tão logo fui empossado nesta Câmara, no mês de agos-
to do ano passado, realizei um seminário na capital do 
meu Estado, Campo Grande, sobre o Projeto de Lei 
nº 4.434, de 2008, que fortalece a luta dos aposen-
tados pela recomposição de suas perdas. O assunto 
interessa não só ao aposentado, mas a todos os tra-
balhadores brasileiros, que, como sempre digo, são 
os aposentados de amanhã.

Retomamos a defesa, em plenário e nas Comis-
sões Permanentes, de proposições que apresentamos 
em mandatos anteriores, entre 1996 e 2002 – muitas 
delas ainda tramitam aqui na Casa. São exemplos des-
sas proposições a que pretende instituir a limitação de 
propaganda comercial de cigarros e bebidas alcóolicas 
em determinados horários no rádio e na televisão; a 
proposta de emenda à Constituição que trata da re-
dução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que 
está no Senado Federal; e a proposta de emenda à 
Constituição que prevê o confisco para fins de reforma 
agrária das propriedades rurais onde for constatada a 
prática de trabalho escravo.

São teses polêmicas, mas que nos animam por-
que atendem ao interesse coletivo. Por essa mesma 
razão, precisam ser debatidas e apreciadas nesta 
Casa por todos os Parlamentares, que são, em última 
instância, os representantes da população.

No caso da redução da maioridade, é lamentável 
o fato de que o assunto só retorne à discussão quando 
acontece alguma barbárie que causa comoção nacional 
e que tenha menores apontados como autores. Espero 
que essa proposta, que hoje tramita no Senado Fede-
ral apensada a matéria de teor semelhante, obtenha 
celeridade, de modo que possamos, assim, oferecer à 
sociedade uma resposta por ela tão desejada.

A idade de 16 anos para fixação da maioridade 
penal, na realidade, é um parâmetro hipotético, mas é 
preciso que a discussão venha à tona. Afinal de contas, 
como o legislador, à época da Constituição de 1988, 
estabeleceu que a pessoa com 16 anos poderia vo-
tar? Fez isso baseado em quê? Certamente foi feito 
algum estudo científico, médico, psíquico e chegou-se 
à conclusão de que alguém com 16 anos pode exercer 
o seu direito de cidadão.

Da mesma forma, quando se definiu que a maio-
ridade penal deveria se dar aos 18 anos, algum estudo 
deve ter sido feito para se chegar a essa idade. Por 
que hoje, então, não se realiza também algum estudo 
científico para se chegar à conclusão, certamente, de 
que o jovem de 16, 17 anos tem plena consciência dos 
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seus atos e sabe muito bem quando está cometendo 
algo ilícito, algum crime, seja o que for?

É necessário que essa discussão venha à tona, 
mas parece que há um tabu nesta Casa em relação 
a isso.

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite, 
Deputado Marçal Filho?

O SR. MARÇAL FILHO – Pois não, Senador 
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Quero cumprimentar 
V.Exa. por trazer a debate a questão da maioridade 
penal. V.Exa. faz uma série de considerações a res-
peito de tema que esta Casa necessariamente terá 
que discutir nesta Sessão Legislativa e, na abordagem 
que começa a fazer, praticamente convoca o Plenário 
a se debruçar sobre tema de inquestionável relevân-
cia para o povo brasileiro. Cumprimento V.Exa. pelo 
discurso que profere.

O SR. MARÇAL FILHO – Muito obrigado, Se-
nador. Nós estamos aqui com pessoas que entendem 
bem de segurança pública: os policiais militares. Eles, 
no dia a dia, se deparam muito com o aumento da cri-
minalidade entre os menores. Pelo menos na minha 
cidade, em Mato Grosso do Sul, não há ocorrência 
policial na qual não haja envolvimento de menores, 
inclusive como mentores intelectuais. Verdadeiros mar-
manjos estão atuando e são considerados pela nossa 
legislação menores incapazes, que não têm consciên-
cia do que estão fazendo.

Sabemos que há muitos Deputados contrários à 
proposta de redução da maioridade penal. Dizem que 
isso não vai reduzir a criminalidade, não vai acabar com 
o crime, mas acho que o tema precisa ser discutido. 
Como eu disse há pouco, se naquela época se che-
gou à conclusão de que aos 18 anos a pessoa deve-
ria ser considerada penalmente maior, por que não se 
discute agora qual é a idade ideal para se considerar 
que a pessoa tem plena consciência do cometimento 
de crime?

Estamos vendo isso em outros países, os quais 
já fizeram essa discussão e mexeram na maioridade, 
modificando-a para adequá-la à realidade.

O Sr. Wandenkolk Gonçalves – Deputado Mar-
çal...

O SR. MARÇAL FILHO – Pois não.
O Sr. Wandenkolk Gonçalves – Um breve apar-

te. É sempre muito bom ouvi-lo. É um aprendizado 
constante quando V.Exa. vem a esta tribuna e também 
uma alegria para todos nós. V.Exa traz um assunto de 
grande relevância para todos nós. A segurança públi-
ca neste País, principalmente no meu Estado, o Pará, 
preocupa a todos nós. Vejo vários oradores, vários 

Parlamentares, não só daqui, mas do Senado Federal, 
sugerindo uma série de mudanças, inclusive no texto 
constitucional. Mas estamos corrigindo os casos, e 
não as causas. E uma das principais causas é a não 
aprovação do aumento do piso salarial dos policiais 
militares, matéria tratada pela PEC nº 300, que está 
aguardando apreciação. Na hora em que conseguirmos 
isso e remuneramos os policiais pela dedicação exclu-
siva e pelo trabalho em tempo integral, a criminalidade 
vai começar a ser amenizada. Projetos como esse de 
V.Exa. vêm em boa hora e ao encontro do que todos os 
brasileiros sonhamos e almejamos. Por isso, sugiro a 
V.Exa. que inclua não só no seu pronunciamento, mas 
na proposição que apresentou, uma forma de agilizar a 
apreciação da PEC nº 300, para que possamos votá-la 
o mais rapidamente possível e, assim, contribuir com 
a segurança pública de nosso País.

O SR. MARÇAL FILHO – Muito obrigado.
Eu menciono esse assunto fazendo essa peque-

na prestação de contas do meu mandato nesses pra-
ticamente 100 dias há que estou atuando nesta Casa. 
Assumi o mandato definitivamente em agosto do ano 
passado, no lugar do Deputado Waldir Neves, que as-
sumiu vaga no Tribunal de Contas do Estado.

Nesses 100 dias pudemos também reapresentar 
outra proposta que já havíamos feito nos mandatos an-
teriores que exercemos nesta Casa. Trata-se de uma 
proposta em que a responsabilidade civil dos bancos, 
das agências bancárias, das instituições financeiras é 
aclarada. Nós presenciamos diuturnamente pessoas 
serem assaltadas em caixas eletrônicos ou serem ví-
timas de algum tipo de crime, tais como sequestro re-
lâmpago, no estacionamento do banco, e as agências 
bancárias não se responsabilizam por isso.

Apresentamos um projeto para que essas ins-
tituições – empresas que realmente ganham muito 
dinheiro no Brasil – sejam responsabilizadas. Aliás, a 
Justiça brasileira, o Poder Judiciário, já vem tomando 
decisões em que responsabiliza as agências bancárias 
por crimes que aconteceram nas suas dependências, 
para que os clientes, os correntistas, enfim, possam 
ser ressarcidos dos danos causados.

Podemos destacar diversos projetos que apresen-
tamos nesta Casa, como o que modifica o Código de 
Trânsito Brasileiro. Trata-se do Projeto de Lei nº 6.731. 
O que percebemos hoje? Apesar de todo o rigor do 
Código de Trânsito Brasileiro, os acidentes continuam 
acontecendo em volume muito grande, e muitas pes-
soas continuam morrendo. É evidente que um projeto 
ou outro, uma modificação aqui ou acolá não vai resol-
ver o problema, mas nós, na condição de Deputados 
Federais, temos que dar nossa contribuição. Nós te-
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mos que contribuir e fazer nossa parte para modificar 
o Código de Trânsito Brasileiro.

Eu apresentei um projeto que acrescenta ao art. 
252 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, um inciso que estabelece infração 
referente a modo indevido de dirigir veículo automotor. 
Uma das providências que proponho é o agravamento 
da situação do motorista que está fumando ao dirigir 
seu veículo e acaba sofrendo acidente.

Nós temos que aprimorar a legislação, mas o que 
vai resolver mesmo o problema é a educação. Acho 
até que nas escolas deveria ser introduzida matéria 
específica sobre o comportamento no trânsito des-
de a mais tenra idade. Desde o momento em que as 
crianças estão conhecendo as primeiras letras elas 
deveriam aprender isso, para que todos nós tivésse-
mos comportamento diferente no trânsito. Acho que 
só com a educação isso vai mudar.

Outros Deputados já falaram, e eu também já 
mencionei assunto sobre o qual faço questão de me 
manifestar – já havia feito isso anteriormente em outras 
ocasiões, quando a matéria ainda tramitava na Co-
missão Especial que trata da PEC nº 300, que iguala 
o salário dos policiais militares e bombeiros ao que é 
pago à categoria no Distrito Federal. Nosso País, aos 
poucos, graças à sensibilidade do Presidente Lula e 
principalmente à mobilização dos diferentes segmen-
tos profissionais e sociais, vem caminhando para a 
superação das disparidades regionais facilitadas pe-
las dimensões continentais de nosso território, que 
possui, de um lado, Unidades da Federação muito 
ricas e, de outro, algumas com carências notórias. A 
divisão da riqueza nacional é perfeitamente possível, 
além de ser necessidade inadiável para corrigir essas 
disparidades.

É com o objetivo de contribuir para a correção 
dessas diferenças que já adiantei aqui o meu voto favo-
rável à PEC nº 300, que institui no País o piso nacional 
militar equiparado à remuneração paga à corporação 
do Distrito Federal, beneficiando cerca de 700 mil po-
liciais militares e bombeiros militares ativos, inativos 
e pensionistas. 

Esse tipo de equiparação nacional já se mostrou 
eficaz no caso dos professores que hoje possuem piso 
salarial unificado e, a nosso ver, vai pôr fim à grande 
diferença salarial entre os servidores policiais de ou-
tros Estados e os da Capital Federal. 

Atualmente um soldado da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, por exemplo, recebe um salário de R$818,54. 
No meu Estado, Mato Grosso do Sul, essa remune-
ração é de R$1.700,00, e aqui no Distrito Federal os 
policiais militares ganham R$4.500,00.

Creio ser ponto pacífico que a vida dos 11 mil 
policiais militares e bombeiros de Mato Grosso do Sul 
tem o mesmo valor que a dos policiais lotados em ou-
tras Unidades da Federação, seja no Distrito Federal, 
seja no Piauí, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em 
Minas Gerais. Por que então os PMs e bombeiros de 
outros Estados ganham menos que os de Brasília, se 
eles exercem a mesma função e, em muitos lugares 
do País, têm um risco maior de vida? 

A minha região, por exemplo, é a de maior fron-
teira seca do Brasil. São 700 quilômetros de fronteira 
seca com Bolívia e Paraguai. Os policiais lá, de forma 
geral, enfrentam grandes problemas no combate a 
todo tipo de crime. Essa é uma diferença injusta, que 
precisa ser corrigida, e com certeza o será com anu-
ência de toda a Casa. 

Já registrei aqui, e vou repetir, que na minha cida-
de, Dourados, em Mato Grosso do Sul, trabalhei muito 
– o Deputado Major Fábio sabe disso – na mobilização 
dos policiais militares junto ao meu amigo Francisco 
Valenzuela, o Chico, ex-Presidente da Associação de 
Cabos e Soldados da Polícia Militar, que faleceu num 
acidente exatamente quando se dirigia ao aeroporto 
de Campo Grande para vir a Brasília se engajar nes-
sa luta. Além do Francisco, 2 outros policiais militares 
aqui citados morreram; outro está internado, graças a 
Deus, sem risco de vida.

Ouço o aparte do Deputado Major Fábio.
O Sr. Major Fábio – Deputado Marçal Filho, 

gostaria somente de ratificar a sua preocupação com 
a votação da PEC nº 300. Desde que cheguei a esta 
Casa, vejo que V.Exa. se tem preocupado com a situ-
ação desses homens e mulheres que estão lotando 
aqui hoje as galerias. Quero dizer que choramos a 
morte desses heróis, que se tornaram mártires dessa 
luta. Obrigado pela oportunidade. Espero que o Pre-
sidente desta Casa, Deputado Michel Temer, cumpra 
com a palavra que nos deu, que está, aliás, gravada 
em vídeos em todas as comunidades, em benefício 
da PEC nº 300. O discurso de V.Exa. neste momento 
está sendo acompanhado por mais de 17 mil policiais. 
Estamos comemorando porque V.Exa. tem contribuído 
com essa luta. Mas queremos sair daqui com a aprova-
ção ainda hoje da PEC nº 300 nesta Câmara Federal. 
Muito obrigado.

O SR. MARÇAL FILHO – Agradeço ao Deputado 
Major Fábio o aparte.

Quero dizer que quando cheguei aqui, em agosto 
do ano passado, procurei os Deputados Major Fábio 
e Capitão Assumção porque vi nos 2 a bandeira da 
PEC nº 300. Ambos estão de parabéns, são os balu-
artes dessa luta, que, tenho certeza, será coroada de 
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êxito. Procurei me inteirar sobre esse assunto e ime-
diatamente me engajei na luta no meu Estado, Mato 
Grosso do Sul.

Acredito na sensibilidade do nosso Presidente 
Michel Temer. A segurança pública, ao lado da saúde, 
é o maior problema que tira o sossego das famílias. E 
isso não ocorre aqui ou ali, não é um problema isola-
do, ocorre em todo o País.

Às vezes o policial militar é enquadrado como 
vilão da história por parte da imprensa. Nós que o co-
nhecemos – sou jornalista e radialista –, pois acom-
panhamos muito bem o trabalho no seu dia a dia, 
sabemos da dedicação, da abnegação de muitos que 
fazem desse ofício uma verdadeira missão, e o fazem 
porque gostam, uma vez que não têm as mínimas 
condições de trabalho, de combater o crime, mesmo 
assim fazem a sua parte.

Concedo um aparte à Deputada Perpétua Al-
meida.

A Sra. Perpétua Almeida – Muito obrigada, De-
putado Marçal Filho. Quero saudá-lo pelo pronuncia-
mento que faz em defesa da PEC nº 300. Nenhum 
Parlamentar do Congresso Nacional deixou de ser 
abordado por pessoas em suas cidades, em seus Es-
tados acerca dessa PEC. A pergunta que mais tenho 
escutado no Acre é: “Deputada, e a PEC nº 300?” Acho 
que nenhuma proposição legislativa sensibilizou tanto 
o Congresso Nacional quanto a defesa dessa PEC, 
que é justa. Quando um policial me pergunta na rua 
como está a tramitação da PEC nº 300, eu o olho e 
me pergunto que tranquilidade ele tem para garantir 
a segurança da população, se não tem a certeza de 
que naquele dia sua família poderá tomar café, almo-
çar e jantar. Acho mais do que digna essa proposta e 
espero que possamos fazer justiça e que aqueles que 
cuidam da segurança pública do País tenham a mínima 
segurança de proteção à sua família.

O Sr. Marcelo Itagiba – Deputado Marçal Filho, 
permite-me um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
peço ao ilustre Relator que não permita mais apartes. 
Vou conceder mais 1 minuto a V.Exa. para concluir seu 
pronunciamento.

O Sr. Marcelo Itagiba – Rapidamente, Deputado 
Marçal Filho, se V.Exa. me permitir, quero parabenizá-
lo e também os Deputados que estão nessa luta e que 
aprovaram a PEC nº 300 na Comissão Especial. Se 
existe uma política de direitos humanos necessária 
neste País, é para remunerar de forma justa e correta 
o humano policial que combate a criminalidade no seu 
dia a dia, para que ele possa viver e dar dignidade à 

sua família. Por isso parabenizo V.Exa. pelo pronun-
ciamento.

O Sr. Carlos Santana – Deputado Marçal Filho, 
em nome do Rio de Janeiro, eu gostaria de dizer que o 
nosso é o Estado onde mais policiais são assassinados. 
É uma vergonha os R$900,00 de salário inicial da PM 
no Rio de Janeiro, enquanto o de Brasília recebe muito 
mais. Um cabo no Rio de Janeiro recebe R$1.300,00, 
enquanto o de Brasília recebe R$4.300,00. Nós, da 
zona oeste, faremos uma reunião no sábado e mar-
charemos pelas ruas. Esta Casa tem de fazer justiça 
e aprovar o mais rápido possível a PEC nº 300.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
clua, nobre Deputado. Esta é a última prorrogação que 
lhe concedo.

O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente, concluo 
dizendo que o tempo foi curto para falar da luta dos 
policiais militares e dos aposentados, que defendemos 
tanto nesta Casa. 

Vários temas serão debatidos neste ano no Con-
gresso Nacional, e estamos engajados em todos eles, 
principalmente representando a nossa região de Dou-
rados, nosso Mato Grosso do Sul, também em busca 
de recursos para melhorar a qualidade de vida da po-
pulação sul-mato-grossense.

Em outro momento, terei a oportunidade de fazer 
um relato das minhas demais ações nestes 100 dias 
há que estou na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
neste Grande Expediente, entre a apresentação do 
Deputado Marçal Filho e o próximo orador, lembro a 
Casa da necessidade de se promover a regulamenta-
ção, através de proposta de emenda à Constituição, 
da criação de novos municípios.

Registra-se, em quase todos os Estados da Fede-
ração, uma intensa movimentação com vistas à criação 
de novos municípios, diante do crescimento popula-
cional de vários distritos, em condições que justificam 
plenamente a respectiva emancipação.

Há, porém, uma indefinição do Congresso em 
torno da proposta de emenda à Constituição que tra-
mita com tal objetivo, embora as Constituições Esta-
duais já hajam buscado disciplinar o polêmico tema, 
independentemente das regras estabelecidas pela 
Carta Magna.

A obrigatória efetuação de plebiscito necessita ser 
enquadrada dentro de normas compatíveis com a reali-
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dade nacional, devendo inserir-se no contexto do pleito 
a efetuar-se a 3 de outubro do corrente ano, abrindo, 
desta forma, a grande alternativa para a manifestação 
preliminar, a ser aferida pela Justiça Eleitoral.

No Ceará, são numerosos os distritos que alcan-
çam as exigências tradicionalmente requeridas para 
a autonomia, notadamente o número de habitantes, 
como é o caso, por exemplo, das aludidas localida-
des: Pajuçara (Maracanaú); Aruaru (Morada Nova); 
Quitaiús (Lavras da Mangabeira); Cruxati (Itapipoca); 
São Miguel (Quixeramobim); Mundaú (Trairi); Pecém 
(São Gonçalo); Alencar (Iguatu); Várzea dos Espinhos 
(Guaraciaba do Norte), além de outros que iniciaram, 
agora, um procedimento de arregimentação de expres-
sivas lideranças locais.

Torna-se imprescindível, pois, que o Congresso 
discipline, sem mais tardança, os requisitos indispen-
sáveis, compatibilizando-os com os dispositivos im-
plantados em algumas Constituições Estaduais, como 
ocorre em minha Unidade Federada.

Ao iniciar-se, assim, o atual período de traba-
lhos, é fundamental que as lideranças incluam esse 
item entre os prioritários, dirimindo-se as dúvidas que 
remanescem em questão de tamanha relevância para 
as nossas comunas.

Qualquer protelação nos situaria numa posição 
de omissos e negligentes, o que desprestigiaria o Par-
lamento diante da opinião pública brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes de passar a palavra ao próximo orador do Gran-
de Expediente, a Presidência reitera o apelo aos Srs. 
Parlamentares presentes nas diferentes dependências 
da Casa no sentido de que venham ao plenário. Esta-
mos próximos das 16h, quando deveremos começar 
a Ordem do Dia. Até agora registraram presença 183 
Sras. e Srs. Deputados, mas existem 351 presentes 
na Casa.

Após o pronunciamento do ilustre Deputado Ael-
ton Freitas, do PR de Minas Gerais, último orador do 
Grande Expediente, iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Aelton Freitas. 

O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, quero 
cumprimentar o Deputado Marçal Filho, que me ante-
cedeu nesta tribuna, pelo belo discurso a favor da PEC 
nº 300, e manifestar meu apoio irrestrito aos policiais 
e bombeiros militares de todo o Brasil, principalmente 
os de Minas Gerais. 

Senhoras e senhores aqui presentes e os que nos 
acompanham pela Internet, pela Rádio Câmara ou pela 

TV Câmara, em especial os ilustres cidadãos de Minas 
Gerais que tenho o orgulho de aqui representar, trago 
ao conhecimento deste Plenário a indignação por que 
passam os médios e pequenos agricultores do meu 
Estado e grande parte dos produtores do agronegócio 
deste País, frente às novas leis ambientais que, de tão 
severas, vêm se transformando em pesadelo e, pelo 
efeito cascata, acabarão contribuindo ainda mais para 
acelerar o êxodo rural e inchar as grandes e médias 
cidades, aumentando assim os já insuportáveis índices 
de criminalidade registrados no Brasil. 

A propósito, Sras. e Srs. Deputados, leio carta 
encaminhada por um pequeno agricultor a um amigo 
que mora na cidade, na qual o que mais se ressalta é 
a sinceridade desconcertante com que seu autor re-
vela a situação de verdadeiro engessamento da terra 
com que ele e a maioria dos agricultores e pecuaris-
tas hoje se deparam. Mas vamos deixar que o texto 
fale por si: 

“Carta do Zé Agricultor para o Luís da Cidade
Luis, quanto tempo! Eu sou o Zé, teu colega 

de ginásio noturno, que chegava atrasado, porque o 
transporte escolar do sítio sempre atrasava, lembra, 
né? O Zé do sapato sujo? Tinha professor e colega 
que nunca entenderam que eu tinha de andar a pé 
mais de meia légua para pegar o caminhão por isso 
o sapato sujava.

Se não lembrou ainda eu te ajudo. Lembra do Zé 
Cochilo... hehehe, era eu. Quando eu descia do cami-
nhão de volta pra casa, já era onze e meia da noite, e 
com a caminhada até em casa, quando eu ia dormir já 
era mais de meia-noite. De madrugada, o pai precisava 
de ajuda pra tirar leite das vacas. Por isso eu só vivia 
com sono. Do Zé Cochilo, você lembra, né, Luis? 

Pois é. Estou pensando em mudar para viver aí 
na cidade que nem vocês. Não que seja ruim o sítio, 
aqui é bom. Muito mato, passarinho, ar puro... Só que 
acho que estou estragando muito a tua vida e a de 
teus amigos aí da cidade.

Tô vendo todo mundo falar que nós da agricultura 
familiar estamos destruindo o meio ambiente. 

Veja só. O sítio de pai, que agora é meu (não te 
contei, ele morreu e tive que parar de estudar) fica só 
a uma hora de distância da cidade. Todos os matutos 
daqui já têm luz em casa, mas eu continuo sem ter por-
que não se pode fincar os postes por dentro de uma 
tal de APA que criaram aqui na vizinhança. 

Minha água é de um poço que meu avô cavou há 
muitos anos, uma maravilha, mas um homem do Gover-
no veio aqui e falou que tenho que fazer uma outorga 
da água e pagar uma taxa de uso, porque a água vai 
se acabar. Se ele falou deve ser verdade, né Luis? 
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Pra ajudar com as vacas de leite (o pai se foi, 
né...) contratei o Juca, filho de um vizinho muito pobre 
aqui do lado. Carteira assinada, salário mínimo, tudo 
direitinho como o contador mandou.

Ele morava aqui com nós num quarto dos fundos 
de casa. Comia com a gente, que nem da família. Mas 
vieram umas pessoas aqui, do sindicato e da Delega-
cia do Trabalho, elas falaram que se o Juca fosse tirar 
leite das vacas às 5 horas tinha que receber hora extra 
noturna, e que não podia trabalhar nem sábado nem 
domingo, mas as vacas daqui não sabem os dias da 
semana, aí, não param de fazer leite. Ô, os bichos aí 
da cidade sabem se guiar pelo calendário?

Essas pessoas ainda foram ver o quarto de Juca, 
e disseram que o beliche estava 2 centímetros menor 
do que devia. Nossa! Eu não sei como encompridar 
uma cama, só comprando outra, né, Luis? O cande-
eiro, eles disseram que não podia acender no quarto, 
que tem que ser luz elétrica, que eu tenho que ter um 
gerador pra ter luz boa no quarto do Juca. 

Disseram ainda que a comida que a gente fazia 
e comia juntos tinha que fazer parte do salário dele. 
Bom Luis, tive que pedir ao Juca pra voltar pra casa, 
desempregado, mas muito bem protegido pelos sindi-
catos, pelo fiscais e pelas leis. Mas eu acho que não 
deu muito certo. Semana passada me disseram que 
ele foi preso na cidade porque botou um chocolate no 
bolso no supermercado. Levaram ele pra delegacia, 
bateram nele, e não apareceu nem sindicato, nem fis-
cal do trabalho para acudi-lo”.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Aelton Frei-
tas, V.Exa. me permite fazer uma breve intervenção?

O SR. AELTON FREITAS – Pois não, Deputado.
O Sr. Mauro Benevides – Quero dizer que o re-

lato candente que V.Exa. faz neste momento em rela-
ção aos agricultores do seu Estado compatibiliza-se 
perfeitamente com o quadro também vivenciado pelo 
Nordeste. V.Exa., neste momento, com a brilhante ex-
posição que faz, é intérprete também dos anseios dos 
agricultores da minha região. Portanto, ao defender os 
agricultores de Minas Gerais, V .Exa. também pode 
juntar o apelo que acrescento, em nome dos agricul-
tores do Estado do Ceará. Muito obrigado.

O SR. AELTON FREITAS – Muito obrigado. In-
corporo, na íntegra, o seu aparte.

O Sr. Eliene Lima – Deputado Aelton Freitas, 
solicito um aparte, por favor.

O SR. AELTON FREITAS – Concedo o aparte 
a V.Exa.

O Sr. Eliene Lima – Nobre Deputado, aproveitan-
do a oportunidade, quero saudar todos os policiais e 
bombeiros militares do Brasil, que buscam nesta Casa 

a solução da PEC nº 300. Fiz parte da Comissão Espe-
cial que tratou da matéria. Preocupado com a Polícia 
Militar do Mato Grosso, saúdo os policiais militares e 
peço o empenho e o cumprimento do compromisso 
do Presidente Michel Temer no sentido de pautar a 
matéria nesta primeira semana de retorno aos traba-
lhos. Parabenizo V.Exa. pelo importante tema que traz 
à tribuna, o fortalecimento do pequeno agricultor e do 
agricultor familiar, segmento que, de fato, precisa de 
apoio. V.Exa. relata de forma muito clara que a situa-
ção da agricultura familiar no meu Estado de origem, 
Minas Gerais, não é diferente da de Mato Grosso. É 
importante que façamos um grande esforço para que 
o pequeno agricultor seja incluído, e não deixado de 
lado como acontece hoje, porque ele é o principal foco 
de produção e de equilíbrio social no Brasil. Parabéns 
a V.Exa.

O Sr. Mendonça Prado – Deputado Aelton Frei-
tas, da mesma forma, quero parabenizar V.Exa. pelo 
brilhante pronunciamento em que demonstra sua preo-
cupação com a agricultura familiar do País e dizer que 
V.Exa. passa a ser um grande aliado das Polícias Mili-
tares de todo o País, ao permitir que façamos apartes 
ao seu pronunciamento para interceder pelos seus in-
tegrantes. Assim, aproveito para fazer um apelo à Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados: estão presentes 
na Casa policiais militares de todos os Estados bra-
sileiros, e todos eles clamam para que a PEC nº 300 
seja votada na tarde de hoje, a fim de termos no texto 
da Constituição o novo piso nacional para as Policias 
Militares do País. Muito obrigado.

O SR. AELTON FREITAS – Dando prossegui-
mento, Sr. Presidente, para não perder o raciocínio, 
continuo a leitura da carta do Zé Agricultor para o Luís 
da Cidade:

“Depois que o Juca saiu, eu e a Marina 
(lembra dela, né? Pois é, casamos) tiramos o 
leite às 5 e meia, aí eu levo o leite de carroça 
até a beira da estrada onde o carro da coo-
perativa pega todo dia, isso se não chover. 
Se chover, perco o leite e dou aos porcos, ou 
melhor, eu dava, hoje eu jogo fora.

Os porcos eu não tenho mais, pois veio 
outro homem e disse que a distância do chi-
queiro para o riacho não podia se só 20 me-
tros. Disse que eu tinha que derrubar tudo e 
só fazer chiqueiro depois dos 30 metros de 
distância do rio, e ainda tinha que fazer umas 
coisas pra proteger o rio, um tal de digestor. 
Achei que ele estava certo e disse que ia fa-
zer, mas só que eu sozinho ia demorar uns 
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30 dias pra fazer, mesmo assim ele ainda me 
multou, e pra poder pagar eu tive que vender 
os porcos as madeiras e as telhas do chiqueiro, 
fiquei só com as vacas. O promotor disse que 
desta vez, por esse crime, ele não ai mandar 
me prender, mas me obrigou a dar 6 cestas 
básicas para o orfanato da cidade. Ô, Luis, 
aí quando vocês sujam o rio também pagam 
multa grande, né?

Agora pela água do meu poço eu até 
posso pagar, mas estou preocupado com a 
água do rio. Aqui, agora, o rio todo deve ser 
como o rio da capital, todo protegido, com mata 
ciliar dos dois lados. As vacas agora não po-
dem chegar no rio, para não sujar, nem fazer 
erosão. Tudo vai ficar limpinho como os rios aí 
da cidade. A pocilga já acabou, as vacas não 
podem nem chegar perto do rio. Só que algu-
ma coisa tá errada, quando vou à capital nem 
vejo mata ciliar, nem rio limpo. Só vejo água 
fedida e lixo boiando pra todo lado.

Mas não é o povo da cidade que suja o 
rio, né Luis? Quem será? Aqui no mato, agora, 
quem sujar tem multa grande, e dá até prisão. 
Cortar árvore, então, Nossa Senhora!”

O Sr. Themístocles Sampaio – V.Exa. me per-
mite um aparte, nobre Deputado?

O SR. AELTON FREITAS – Pois não.
O Sr. Themístocles Sampaio – Estou aqui, com 

muita atenção, ouvindo o seu discurso, que é importan-
tíssimo. V.Exa. está contando uma história que muitos 
deveriam conhecer: a vida do homem do campo, daque-
le que tira o leite da vaca, daquele que cria o bode e a 
galinha. Muitos não sabem quantos Deputados nesta 
Casa realizam esse trabalho dinâmico, como V.Exa. e 
eu fazemos. Esta é a conversa que tenho com meus 
lavradores, os meus amigos de trabalho. Sendo eu 
Deputado Federal, e eles, lavradores, conversamos 
sobre a riqueza que estamos dando ao Brasil. Muitos 
não sabem, pensam que o Deputado vem para cá es-
banjar ou ganhar dinheiro. Não! Muitos de nós somos 
daqueles que conhecem a terra, a exemplo de nossos 
pais, avós e dos trabalhadores rurais. De maneira que 
quero parabenizar V.Exa. e também os que estão nos 
ouvindo aqui, pedindo melhorias porque recebem um 
salário de fome. A PEC nº 300 precisa ser aprovada 
logo, porque não é só um brasileiro que tem direito, 
todos nós temos! Assim como eu tenho o de ganhar 
bem como Deputado, eles têm também o direito de 
ganhar bem como soldados. Muito obrigado a V.Exa. 
(Manifestação das galerias.)

O SR. AELTON FREITAS – Sou eu que agrade-
ço, Excelência.

Continuo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:

“Tinha uma árvore grande ao lado de 
casa que murchou e estava morrendo, então, 
resolvi derrubá-la para aproveitar a madeira 
antes dela cair por cima da casa. 

Fui no escritório daqui pedir autoriza-
ção, como não tinha ninguém, fui no IBAMA 
da capital, preenchi uns papéis e voltei para 
esperar o fiscal fazer um laudo, para ver se 
depois podia autorizar. Passaram 8 meses e 
ninguém apareceu pra fazer o tal laudo, aí eu 
vi que o pau ia cair em cima da casa e derru-
bei. Pronto! No outro dia chegou o fiscal e me 
multou. Já recebi uma intimação do Promotor 
porque virei criminoso reincidente. Primeiro, 
foram os porcos, e agora foi o pau. Acho que 
desta vez vou ficar preso. 

Tô preocupado, Luís, pois no rádio deu 
que a nova lei vai dar multa de 500 a 20 mil 
reais por hectare e por dia. Calculei que, se 
eu for multado, eu perco o sítio em menos de 
uma semana. Então, é melhor vender, e ir mo-
rar como todo mundo, na cidade, e cuidar da 
ecologia por aí. Vou para a cidade, aí tem luz, 
carro, comida, rio limpo. Olha, não quero fazer 
nada errado, só falei dessas coisas porque te-
nho certeza que a lei é pra todos. 

Eu vou morar aí com vocês, Luís. Mas 
fique tranquilo, vou usar o dinheiro da venda 
do sítio primeiro pra comprar essa tal de ge-
ladeira. Aqui no sitio eu tenho que pegar tudo 
na roça. Primeiro a gente planta, cultiva, lim-
pa e só depois colhe pra levar pra casa. Aí na 
cidade é bom, é só abrir a geladeira que tem 
tudo. Nem dá trabalho, nem planta, nem cuida 
de galinha, nem de porco, nem de vaca. É só 
abrir a geladeira, que a comida tá lá, prontinha, 
fresquinha, sem precisar de nós, os crimino-
sos aqui da roça. 

Vou parando por aqui, Luís. Ah, desculpe, 
Luís, não pude mandar a carta em papel reci-
clado, pois não existe por aqui, mas aguarde 
até eu vender o sítio”.

Esta carta espelha a situação atual de milhões 
de brasileiros que vivem do campo.

Lembro, Sr. Presidente e caros colegas Depu-
tados e Deputadas, que todos os fatos, situações e 
multas, e as exigências aqui relatadas são baseados 
em fatos verdadeiros. A sátira nela contida não visa 
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atenuar responsabilidades, mas nos alertar para o tra-
tamento ambiental desigual e discriminatório entre o 
meio rural e o meio urbano. Na prática, é uma coisa; 
na teoria, outra.

Por isso é necessário alterar, em caráter urgente, 
as leis ambientais do Brasil. Caso isso não ocorra, em 
breve, serão cada vez mais comuns as cenas relata-
das nessa carta.

Uma excelente oportunidade que o País tem hoje 
para tornar mais eficazes as normas de uso florestal 
e da terra é a reformulação do Código Florestal. Essa 
codificação, com mais de 40 anos, está totalmente 
desatualizada, pois, de lá para cá, o mundo já deu 
diversas guinadas no que diz respeito ao aproveita-
mento do solo.

Uma Comissão Especial desta Casa está ana-
lisando o projeto de atualização do Código Florestal. 
Especialistas e a sociedade estão trazendo importan-
tes contribuições para esse tema.

As principais sugestões recolhidas até o momen-
to foram: consolidação de todas as áreas atualmente 
em produção; isonomia legal entre os Estados – tra-
tamento igualitário para todos os Estados; tratamento 
isonômico entre propriedades rurais, independente-
mente do tamanho da propriedade; pagamento por 
serviços ambientais; aprovação do PLP nº 12, que 
define a competência de legislar.

Todas as pessoas ouvidas nas audiências públi-
cas realizadas pela Comissão Especial ratificaram posi-
ções que defendo há muito tempo, como, por exemplo, 
a de se exigir de quem desmatou as beiras de rios e 
córregos o reflorestamento dessas áreas.

Outro ponto que comungo com os debatedores 
é o de que não se deve prever na nova legislação o 
reflorestamento de áreas já abertas e produtivas, ou 
seja, em que há agricultura e pecuária, pois isso se-
ria um retrocesso para a economia brasileira. São os 
produtores rurais os mais preocupados com o meio 
ambiente, pois dele depende o seu sustento. Por isso, 
ninguém, em sã consciência, realiza desmatamentos 
com o único objetivo de abater árvores.

O que a Nação espera de nós legisladores é que 
tenhamos a sensibilidade de entender que o novo Có-
digo Florestal e Ambiental que se pretende implemen-
tar tenha vasto interesse social nele embutido. Para 
isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso 
preservar o meio ambiente e ter compromisso com a 
agricultura e a pecuária.

Ouço o Deputado Virgílio Guimarães.
O Sr. Virgílio Guimarães – Muito obrigado, De-

putado. Eu aguardava a conclusão do raciocínio de 
V.Exa., mas, como V.Exa. teve a delicadeza e a simpatia 

de me conceder desde já o aparte, quero acrescentar, 
Deputado Aelton Freitas, que, ao lado da legislação, 
temos de observar também a aplicação dessa legis-
lação. No caso de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro 
é sabidamente uma região de terras férteis. Há ali, in-
clusive, uma cidade cujo nome, Uberlândia, significa 
terra fértil. No norte do Minas, o Instituto Estadual de 
Florestas – IEF está aplicando de maneira absoluta-
mente predatória um sistema de multa. Não é essa 
uma atitude educativa, mas predatória, de confisco. A 
Mata Seca foi recentemente incluída como parte da 
Mata Atlântica. Não sei se é, não sei se não é, mas 
não há qualquer transição na base do uso daquela re-
gião mais pobre de Minas Gerais, o nosso semiárido. 
O Deputado Paulo Guedes já se cansou de denunciar 
e mobilizar os agricultores locais. A aplicação, mais do 
que a legislação – e assim concluo meu aparte –, de-
veria seguir o princípio da pedagogia e não o princípio 
da punição e, sobretudo, da inviabilização da produ-
ção em nosso Estado, principalmente naquela região 
mais pobre. O IEF está tendo uma atitude impatrióti-
ca e acredito que, inclusive, equivocada do ponto de 
vista técnico, porque não está fazendo seu trabalho 
pedagógico, que viria beneficiar o meio ambiente. Em 
lugar disso, está implementando a informalidade, a ex-
ploração à margem da lei – e isso também tem de ser 
denunciado e recuperado. Por isso, importância das 
modificações que V.Exa. aponta na legislação, sobre-
tudo, para aqueles que deveriam ser os aplicadores 
corretos dessa legislação. Parabéns pelo pronuncia-
mento, nobre Deputado. Muito obrigado.

O Sr. Lira Maia – Deputado Aelton Freitas, infeliz-
mente, o tempo está concluindo, mas quero parabenizá-
lo. Histórias como a que V.Exa. traz hoje ao Plenário há 
muitas neste País. Alguns contam, outros não contam, 
mas, na realidade, o que tem ocorrido neste País ao 
longo do tempo são essas aberrações. Eu mesmo, 
nesta semana, convivi com a malfadada Operação 
Boi Pirata II, no Pará, na reserva de Jamanxim, cria-
da 30 anos depois de as pessoas estarem lá, criando 
e produzindo. Infelizmente, hoje essas pessoas é que 
são consideradas piratas, em vez de a reserva, que 
foi criada nos últimos 2 anos. V.Exa. está de parabéns. 
Não posso tomar o resto do seu tempo, mas estamos 
aqui para discutir esse tema. Obrigado.

O SR. AELTON FREITAS – Presidente Inocên-
cio, a quem peço um minuto para concluir, Sras. e Srs. 
Deputados, tenho convicção de que as discussões não 
ficarão apenas nas audiências públicas, pois o Con-
gresso Nacional fará o seu papel, e o Governo terá 
a sabedoria necessária para corrigir as distorções e 
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encontrar uma fórmula para regularizar os problemas 
detectados.

Em Minas Gerais, a agricultura familiar passa por 
sérias dificuldades porque não pode sobreviver sem 
um aproveitamento maior da terra, pois isso é onerar 
demais os custos, impossibilitando inclusive a obtenção 
de recursos para o próprio sustento do agropecuarista 
e de sua família.

As características fundiárias, florestais, topográ-
ficas e de clima de Minas Gerais são diferentes das 
condições, por exemplo, do Pará, do Paraná, de São 
Paulo, de Alagoas ou de Mato Grosso. Por isso, são 
necessárias tantas legislações específicas quantas 
forem essas peculiaridades.

Outro aspecto importante são as Áreas de Pre-
servação Permanente, principalmente aquelas relacio-
nadas aos rios, córregos, nascentes e encostas, que 
não podem ser tiradas da cartola. Temos de levar em 
conta a opinião dos técnicos da EMBRAPA e das uni-
versidades. No caso dos rios, a ideia básica é que as 
APPs não dependam apenas da largura, mas também 
da topografia do terreno que acompanha esse rio.

Quanto à Reserva Legal, fico feliz em saber que a 
Comissão Especial do Código Florestal está estudan-
do a possibilidade de tirá-la das propriedades rurais, 
estipulando um percentual para o Estado, de acordo 
com as microbacias ou biomas. É preciso compatibi-
lizar a Reserva Legal com o nível da agricultura de 
cada Estado e de cada região. Com isso, ela vai ser 
de uma forma no Sudeste, de outra no Centro-Oeste 
e de outra no Norte do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores que nos assistem, finalizo mi-
nhas palavras dizendo que o Brasil inteiro deve ter, 
diante de Minas Gerais, um sentimento de respeito e 
de gratidão pela grande contribuição que esse Estado 
tem dado à economia, à agricultura, à pecuária e ao 
desenvolvimento nacional. Não podemos admitir que 
a agricultura e a pecuária sejam consideradas ativida-
des criminosas. O Código Florestal só faz sentido se 
combinar mutuamente a defesa do meio ambiente e 
o processo produtivo da agricultura.

A esse respeito, o Subsecretário de Agricultura 
de Uberaba, Romeu Borges de Araújo Júnior, nos en-
viou 5 sugestões ao Código Florestal, as quais vamos 
apresentar à Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, fazemos questão de salientar, 
para que sejam discutidas e inseridas na legislação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-

rada a lista de oradores para o Grande Expediente.

A Presidência reitera o apelo aos Srs. Parla-
mentares. São 16h12min. Já passamos da hora de 
início da Ordem do Dia. Duzentos e vinte e seis Sras. 
e Srs. Parlamentares já registraram sua presença no 
plenário, e 361 estão presentes na Casa. Precisamos 
de 257 registros no painel eletrônico para dar início à 
Ordem do Dia.

Enquanto não alcançamos o quorum regimental, 
voltaremos à chamada dos inscritos para o Pequeno 
Expediente.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita satisfação que ocupo esta 
tribuna para me referir a nossa bancada do PSDB 
– que tem sido muito ativa no plenário desta Casa, 
desde sempre, e certamente continuará a ser com o 
novo Líder, que assume hoje, a partir de agora: João 
Almeida, Deputado Federal pela Bahia.

Desejo a S.Exa. muito sucesso. Tenho certeza 
de que encontrará aqui ambiente muito propício ao 
exercício de sua Liderança, pelas características que 
lhe são peculiares: Parlamentar assertivo, que conhe-
ce bem todos os temas relevantes que estão sendo 
tratados na Casa.

Certamente conduzirá a nossa bancada de ma-
neira que mais e mais seja referência de partido político 
comprometido com a cidadania, com os trabalhadores 
pobres, com aqueles que querem que o Brasil venha 
a ser, o quanto antes, um país desenvolvido e mais 
igual, justo e soberano.

Muito obrigado, Sr. Presidente Inocêncio Olivei-
ra, pela atenção que me concedeu ao longo desses 
2 anos, atenção que também mereci dos Presidentes 
Arlindo Chinaglia e Michel Temer.

Muito obrigado a cada um e a todos os mem-
bros da minha bancada e a todos os Parlamentares 
desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Presidência se congratula com V.Exa. pelo excelente 
trabalho desenvolvido e, ao mesmo tempo, deseja ao 
novo Líder, João Almeida, uma grande Liderança, com 
grande atuação, à altura dos seus conhecimentos e da 
sua capacidade de articulação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PCdoB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero mais uma vez fazer um apelo ao Presidente 
Michel Temer, para que verifique a possibilidade de, 
na sessão extraordinária, colocar em votação a PEC 
nº 300, de 2008, que garante a policiais e bombeiros 
militares de todo o Brasil a mesma remuneração da 
Polícia Militar do Distrito Federal. Essa é a grande ex-
pectativa, o sonho de todos eles.

Lamentavelmente, reclama-se muito de seguran-
ça pública no País, mas não se reconhece a impor-
tância de um soldado da Polícia Militar ou do Corpo 
de Bombeiros Militar. Queremos para todos a mesma 
remuneração paga no Distrito Federal, que começa 
em mais de 4 mil reais. Na maioria dos Estados ela é 
menor do que mil reais.

Queremos segurança pública com garantia. Se já 
temos a Força Nacional de Segurança Pública – PNSP 
e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI, vamos dar cidadania aos policiais 
e bombeiros militares, para que possam dar grande 
exemplo em segurança pública no nosso País.

Não adiantam Bolsa Copa e Bolsa Olímpica, 
mas, sim, salário efetivo e digno, para acabar com os 
bicos de uma vez e garantir vida decente a todos os 
policiais e bombeiros militares do País.

Obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. LIRA MAIA – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero reforçar a 
iniciativa dos oradores que me antecederam e para-
benizar aqueles que estão lutando pela aprovação da 
PEC nº 300, de 2008, pelo poder de mobilização. Te-
nho participado dessa luta no interior do Pará. Quero 
congratular-me com os que vêm daquele e dos outros 
Estados da Federação para fazer esta mobilização.

Ainda não conversei com nenhum colega Par-
lamentar que não seja favorável a esta PEC. Basta 
apenas uma decisão da Casa para trazê-la para o 
plenário. Tenho certeza de que será uma aprovação 
quase unânime, em respeito a todos aqueles que fa-
zem a segurança pública deste País. Portanto, é um 
desejo da Casa.

Quero somar-me aos demais pares e dizer a to-
dos aqueles que lutam por esta aprovação que sere-
mos soldados também no sentido de buscar o êxito, 
sobretudo atendendo à grande mobilização que dá 
exemplo nacional nesta Casa.

Parabéns aos que estão aqui!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB – MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje foi decretado estado de emer-
gência em Deodápolis, no meu Mato Grosso do Sul, 
repetindo o que já ocorreu em outros Municípios do 
meu Estado, devido às fortes chuvas que caíram sobre 
Mato Grosso do Sul e sobre o Brasil afora. Em muitas 
regiões, várias pessoas ficaram desabrigadas, vários 
prejuízos foram verificados, inundações foram registra-
das. Isso também aconteceu no meu Estado.

Quero reiterar o apelo que fizemos ao Ministro 
da Integração Nacional, nosso colega de partido, que 
foi Deputado conosco, Geddel Vieira Lima, no sentido 
de que atenda aqueles municípios com a liberação de 
recursos federais, para que muitos possam fazer frente 
a todos os prejuízos causados pelas últimas chuvas.

É bom salientar que, às vezes, ficamos com os 
olhos voltados somente para outros países, a exemplo 
do Haiti, onde aconteceu uma tragédia que deixou mais 
de 250 mil pessoas mortas. Uma catástrofe, algo inima-
ginável, que comove todos nós. O Governo brasileiro 
está ajudando aquele país. Evidentemente, todos os 
Chefes de Estado têm de se colocar ao lado dele. Não 
podemos fechar os olhos para tudo o que aconteceu 
por lá. São todos irmãos nossos, que precisam da nos-
sa colaboração, da nossa solidariedade. Mas também 
não nos podemos esquecer do Estado de São Paulo, 
onde várias pessoas morreram, de Santa Catarina, do 
Rio de Janeiro, entre muitas outras Unidades da Fede-
ração, que também sofreram com as últimas chuvas 
que caíram sobre o nosso País. No meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, como relatei, não foi diferente.

Esperamos que a sensibilidade do Governo Fe-
deral chegue até a gente sul-mato-grossense, para 
que seja atendida com recursos decisivos e necessá-
rios para a reconstrução das estradas danificadas e 
das casas derrubadas, o que deixou muitas pessoas 
ao desabrigo. Enfim, falo das mais diversas situações 
resultantes da ação dos fenômenos da natureza, que 
aconteceram e nos despertaram para a reflexão sobre 
a forma como estamos cuidando do meio ambiente. A 
resposta está aí, com todas essas tragédias.

Devemos atentar para isso e tornar a nossa cons-
ciência ambiental cada vez mais forte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUDES XAVIER – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiras e companheiros que estão 
aqui representando a luta de policiais militares de todo 
o Brasil, mulheres e homens que correm riscos dia e 
noite para defender a população brasileira e que muitas 
vezes, na retaguarda, não têm os mesmos direitos dos 
delinquentes presos, saúdo todos e declaro a minha 
solidariedade às famílias e à corporação nacional.

Em meu Estado, o Ceará, volto a dizer, fizemos 
uma grande caminhada, com a presença do Deputado 
Capitão Assumção e de várias lideranças.

Neste momento, quero me solidarizar com a luta 
nacional desses profissionais. Esta PEC trata dos di-
reitos e da vida desses trabalhadores, e a verdade é 
que no nosso Governo devemos trabalhar para garan-
tir melhores condições de vida e trabalho à população 
responsável pela segurança pública no País. 

Lembro-me de que, em 1996, quando poucos 
queriam fazer greve pelo aumento do soldo, que era 
baixíssimo, nós estávamos lá para ajudar na conquista 
de melhores condições de vida e trabalho.

Era essa a minha saudação.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA HELENA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB – RR. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estive ontem com o novo Diretor-Exe-
cutivo da GEAP, Dr. Antonio Carlos Conquista, para 
defender a manutenção do modelo atual de parcerias 
entre a Fundação e os órgãos da administração federal, 
no que diz respeito a planos de saúde disponibilizados 
aos servidores públicos.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal analisa a legali-
dade dos convênios firmados entre a GEAP e os órgãos 
públicos. Pedido de vista do Ministro Dias Toffoli suspen-
deu, na segunda-feira, pela segunda vez, o julgamento 
do processo que tramita naquele tribunal da decisão do 
Tribunal de Contas da União, que considerou ilegais os 
convênios, alegando a necessidade de licitação, mesmo se 
tratando a GEAP de uma fundação sem fins lucrativos.

Caso o Supremo Tribunal Federal decida a favor do 
que sustenta o TCU, 250 mil pessoas ficarão sem cobertura 
e terão de optar por outros planos privados, com valores de 
contribuições altíssimos, inacessíveis aos servidores.

Além disso, existe um processo no Ministério 
da Fazenda aguardando a decisão do Supremo, que 
prevê estender o atendimento pelo plano GEAP aos 

servidores dos extintos territórios. Esses, hoje, além 
de não terem serviços de saúde satisfatórios nos seus 
Estados, têm dificuldade de contratar outros planos de 
saúde exorbitantes praticados no mercado.

Portanto, posiciono-me de acordo com os votos 
dos Ministros Ayres Britto e Eros Grau, que entendem 
que esses convênios são legais e defendem que o atual 
sistema traz benefícios aos órgãos, aos servidores e 
aos seus dependentes.

Sr. Presidente, quero também manifestar-me fa-
vorável à aprovação da PEC nº 300, que tramita nesta 
Casa, por entender urgente a necessidade de equiparar 
a remuneração dos policiais militares de todo o País. Não 
é justo que profissionais que enfrentam as mesmas dificul-
dades, que correm os mesmos riscos e têm as mesmas 
responsabilidades não recebam igual reconhecimento 
pelo trabalho prestado à sociedade brasileira.

Como integrante da Comissão Especial que ana-
lisa essa PEC, defendo a igualdade remuneratória para 
todos esses profissionais, em todos os Estados da Fe- em todos os Estados da Fe-
deração, inclusive para policiais militares dos extintos 
Territórios, que hoje, por estarem em um quadro em 
extinção, não são reconhecidos nem como militares, 
nem como policiais.

Fica, portanto, a manifestação do meu apoio a 
esta PEC, na certeza de que a veremos aprovada bre-
vemente nesta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, galerias, venho a esta tribuna para mais 
uma vez manifestar minha solidariedade a todos os 
policiais do Brasil e declarar publicamente meu apoio 
à aprovação da PEC nº 300/08. 

Segurança pública é uma questão de direitos 
humanos. Se pesquisarmos, veremos que para a po-
pulação brasileira dos pequenos e dos grandes muni-
cípios a violência e a insegurança são preocupações 
principais, e é impossível garantir segurança à popula-
ção brasileira mantendo os salários irrisórios, de fome 
e miséria, pagos aos policiais militares.

Segurança é serviço essencial. Se é assim, e se 
a sociedade precisa de proteção para a vida de seus 
cidadãos e a preservação de seus bens, o Estado, que 
define segurança como direito essencial, deve garan-
tir salários e condições de trabalho dignos para que 
esses homens e mulheres em todo o Brasil garantam 
ao povo brasileiro a segurança adequada.

É preciso que os Governadores, que vão pagar 
parte dessa conta, entendam que as Polícias Militar e 
Civil e o Corpo de Bombeiros precisam de condições 
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de trabalho apropriadas e salários dignos. O Presidente 
Lula nestes 7 anos elaborou, divulgou e vem executando 
o Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 
mas os Governos Estaduais não podem simplesmente 
ficar escorados no Governo Federal e omitir-se diante 
das responsabilidades que lhes cabem.

Portanto, a Câmara dos Deputados, que faz par-
te do Congresso Nacional, tem o dever cívico de dar 
respostas imediatas a essa categoria, aprovando ou 
rejeitando essa PEC, para evitar a romaria de milita-
res que vêm com sacrifício de seus Estados para esta 
Casa e não obtêm respostas adequadas. 

Sugiro aos policiais que iniciem um diálogo cons-
trutivo com os Governadores de Estado, para que pos-
sam contribuir para a aprovação da PEC nº 300/08, 
fundamental não apenas para os militares, mas para 
os 180 milhões de brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra à ilustre 
Deputada Sandra Rosado, por 1 minuto.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de registrar, com muito pesar, o falecimento 
do Prof. Otomar Lopes Cardoso, um homem dedicado 
à sua profissão, e talvez o primeiro assistente social 
do Rio Grande do Norte. Ele soube construir uma le-
gião de amigos. 

E, embora não tendo disputado a política partidá-
ria, trata-se de um dos maiores políticos do Rio Grande 
do Norte. Foi pela ação de Otomar Lopes Cardoso que 
houve a criação dos primeiros CSUS do nosso Estado 
e da FUNPEC. O SINE e o CIAM instalaram-se no Rio 
Grande do Norte por sua obra. Ele também fortaleceu 
a COPALA, obra inspirada em D. Eugênio Sales.

Portanto, Sr. Presidente, é com pesar que registro 
o falecimento desse homem que amou imensamente 
o povo do Rio Grande do Norte.

Para concluir, Sr. Presidente, declaro meu apoio 
à PEC nº 300/08.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Afon-
so Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oli-
veira, que preside a sessão neste momento, colegas 
Deputados, Brasil que nos acompanha pela TV Câma-
ra, neste momento quero compartilhar do sofrimento 
e da angústia de todos. 

O Congresso Nacional tem absoluta necessida-
de de aprovar a PEC nº 300/08, em reconhecimento 
a quem dá segurança à vida das pessoas. 

Somente no meu Estado, o Rio Grande do Sul, 
mais de 40 mil famílias dependem do suporte e da 
remuneração digna, justa e necessária desses profis-
sionais da Polícia Militar e da Brigada Militar. 

Os nossos bombeiros e policiais ajudam-nos nos 
momentos de tragédia, calamidade e absoluta dificul-
dade, a exemplo das enchentes e adversidades que 
temos tido. Precisamos, sim, dar-lhes remuneração 
justa, e também compartilhar o custeio disso. 

Há Estados que não têm condições de arcar 
com essa remuneração; portanto, quem tem de fazer 
a equalização é o Governo Federal. 

Hoje o cidadão está começando a ter um melhor 
atendimento na área de educação porque há convênio, 
há um percentual no Orçamento. Também temos con-
quistas na saúde: os Municípios destinam a essa área 
15% do orçamento, os Estados 12% e a União 10%. 

Precisamos, sim, vincular recursos orçamentários 
para garantir segurança.

Segurança pública começa por remuneração 
justa!

Parabéns. Contem conosco! 
Apresentei um requerimento de inclusão da PEC nº 

300/08 na Ordem do Dia. (Manifestação das galerias.)
Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Zenaldo Coutinho, por 1 minuto.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero dar as boas-vindas aos policiais 
militares e bombeiros militares do Brasil, em especial 
do meu Estado do Pará.

Reafirmo o que já disse em praça pública, quando 
da realização de grande manifestação em Belém: voto, 
por questão de justiça, a favor da PEC nº 300/08, por-
que policiais militares e bombeiros militares precisam 
ter remuneração justa. 

Mas devo lembrar, sobretudo ao Estado do Pará, 
cuja Governadora anunciou que apoiaria a PEC nº 
300/08, que não é necessária a aprovação dessa 
matéria para a melhora da remuneração dos policiais 
militares e bombeiros militares. Para melhorar a con-
dição desses profissionais, a Governadora já poderia 
ter incluído a gratificação de tempo integral e de risco 
de vida, no valor de 100% do vencimento. 

Farei pressão, nesse sentido, tanto no Pará, para 
que a Governadora conceda o devido reajuste, quando 
nesta Casa, para que o Congresso aprove de uma vez 
por todas a PEC nº 300/08. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 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
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Bene Camacho PTB 
Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 4
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PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
Geraldo Simões PT 
Jairo Carneiro PP 
João Almeida PSDB 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Uldurico Pinto PHS 
Veloso PMDB PmdbPtc
Total de Bahia 20

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Miguel Martini PHS 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais 26

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
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Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PRB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Geraldo Pudim PR 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 

Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia 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 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás 12

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 



Fevereiro de    2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 01197 

Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Takayama PSC 
Total de Paraná 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento na Casa 
de 378 Senhoras e Senhores Parlamentares. O painel 
eletrônico registra 270.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento de urgência para apreciação do 
PL nº 6.720, de 2010, no seguinte teor:

“Senhor Presidente, com base no art. 155 
do Regimento Interno, requeremos regime de 
urgência para a apreciação do PL 6.720/2010, 
do Poder Executivo, que ‘Concede auxílio es-
pecial e bolsa especial aos dependentes dos 
militares das Forças Armadas falecidos no 
terremoto de janeiro de 2010 na República 
do Haiti’.” 

Sala das Sessões,    de    de 2010. – 
Ronaldo Caiado, Líder do DEM; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; Cândido Vaccarezza, Líder do PT; 

Fernando Ferro, Vice-Líder do PT; Rodrigo 
Rollemberg, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB; João Pizzolatti, Líder 
do PP; Jovair Arantes, Líder do PTB; Dago-
berto, Líder do PDT; Fernando Coruja, Líder 
do PPS; Ivan Valente, Líder do PSOL; Hugo 
Leal, Líder do PSC. Daniel Almeida, Vice-Líder 
do Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB; 
Edson Duarte, Líder do PV; Benedido de Lira, 
Vice-Líder do PP; Alice Portugal, PCdoB/BA; 
José Rocha, Vice-Líder do PR.’’

Todas as Lideranças assinaram o requerimento. 
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem. 
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem sobre a Ordem do 
Dia. É questão de ordem sobre a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, questão 
de ordem. Sr. Presidente, estou pedindo a palavra para 
uma questão de ordem sobre esse projeto. 

Sr. Presidente, a minha questão de ordem...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 

o projeto não posso dar mais. É matéria vencida.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, Sr. Presidente, 

é uma...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

conceder a palavra a V.Exa. para comentar, mas...
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Congres-
so Nacional instalou-se ontem, e a primeira votação é 
desse requerimento de urgência urgentíssima, apro-
vado por unanimidade.

O que reivindico da Mesa? Que V.Exa. leia os no-
mes dos brasileiros mortos em missão no Haiti, para 
que façamos 1 minuto de silêncio em homenagem a 
esses brasileiros que faleceram. No projeto há a re-
lação. Leia a relação dos mortos para que prestemos 
a homenagem de 1 minuto de silêncio. Esse é o meu 
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
vai ser atendido.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Endosso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vamos 
fazer, então, 1 minuto de silêncio. Vou ler primeiro os 
nomes dos brasileiros:

I – General-de-Brigada Combatente João Eliseu 
Souza Zanin;

II – General-de-Brigada Combatente Emilio Car-
los Torres dos Santos;

III – Coronel Marcus Vinicius Macêdo Cysneiros;
IV – Tenente-Coronel Francisco Adolfo Vianna 

Martins Filho;
V – Tenente-Coronel Márcio Guimarães Martins;
VI – Capitão Bruno Ribeiro Mário;
VII – 2º Tenente Raniel Batista de Camargos;
VIII – Subtenente Davi Ramos de Lima;
IX – Subtenente Leonardo de Castro Carvalho;
X – 2º Sargento Rodrigo de Souza Lima;
XI – 3º Sargento Ari Dirceu Fernandes Júnior;
XII – 3º Sargento Douglas Pedrotti Neckel;
XIII – 3º Sargento Washington Luis de Souza 

Seraphin;
XIV – Cabo Antonio José Anacleto;
XV – Cabo Felipe Gonçalves Julio;
XVI – Cabo Kleber da Silva Santos;
XVII – Cabo Rodrigo Augusto da Silva; e
XVIII – Cabo Tiago Anaya Detimermani.
Agora a Presidência solicita que seja feito 1 mi-

nuto de silêncio. 

(O Plenário a presta a homenagem 
solicitada.) 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É a 
homenagem póstuma legítima que a Câmara presta 
a esses heróis. (Manifestação das galerias. Palmas. 
Muito bem!)

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, V.Exa. 
tinha me dado a palavra para uma questão de ordem 
sobre a Ordem do Dia. É o seguinte, Sr. Presidente... 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente...
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu acho que o Depu-

tado José Genoíno ainda está na mesma questão de 
ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não se trata de questão de 
ordem, não. Quero apenas acrescentar, Sr. Presiden-
te, 2 brasileiros que não constam dessa lista, porque 
não eram militares, e já assinamos requerimento para 
prestar-lhes homenagem especial: a Dra. Zilda Arns 
e o Embaixador Luiz Carlos da Costa, o segundo ho-
mem da ONU no Haiti. 

Há um requerimento, que nós já assinamos. Que-
ria apenas fazer essa citação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
preside a sessão no momento da Ordem do Dia, e eu 
levanto a questão de ordem, então, perante V.Exa., 
porque em rigor eu me dirijo ao Presidente da Câma-
ra dos Deputados. 

Nós todos, no encerramento da Sessão Legislativa 
de 2009, ouvimos com nossos ouvidos que na primeira 
semana estaria aqui na pauta a PEC nº 300/08. Nós 
estamos iniciando hoje a nova Sessão Legislativa; en-
tão, peço, em primeiro lugar, que V.Exa. diga se essa 
matéria veio para inclusão na Ordem do Dia de hoje, 
para votação hoje. Não pergunto se está pronta para 
votação, porque pronta para votação está, mas se virá 
à votação na sessão de hoje. 

Se não virá hoje, V.Exa. tem informação de quan-
do virá? Porque nós podemos ganhar, ou podemos 
perder; o que se está pedindo – e não é o caso nem 
de pedir, porque é uma exigência da Constituição, 
mas delicadamente estamos pedindo – é que a ma-
téria seja posta a votos, e que cada um assuma sua 
responsabilidade.

Eu estou cansado. Eu apoio essa ideia; agora, 
estou cansado de ouvir os Governadores dizerem que 
não têm dinheiro. Eu peço a todos que levantem no 
Orçamento de seus Estados quanto é que os Governa-
dores estão alocando para despesas com publicidade. 
Coloquem isso no debate, para ver se têm ou não têm 
dinheiro. Têm dinheiro!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Têm 
dinheiro. A Presidência já tem resposta para V.Exa.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, Presidente, eu 
acho que todos nós temos responsabilidade. Para que 
ela recaia exatamente sobre quem deve, vamos pergun-
tar o seguinte: por que essa matéria não é submetida 
a votos? Essa é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
quero informar ao Deputado Miro Teixeira e ao Ple-
nário que...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Desculpe, só para um 
acréscimo, eu até já ouvi de V.Exa., em termos pes-
soais, que V.Exa. é a favor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sou 
totalmente a favor. Totalmente a favor.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, não está em 
causa aqui a pessoa do Deputado Inocêncio Oliveira, 
porque eu faço questão de dizer que já ouvi de S.Exa. 
que é a favor. É a formalidade. Essa é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito 
bem. É a formalidade, V.Exa. tem razão.
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Na reunião de Colégio de Lideres hoje ficou re-
solvido que na próxima semana, impreterivelmente na 
próxima terça-feira, estará incluída na Ordem do Dia 
a PEC nº 300/08.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Devo dizer aos mobili-
zadores que isso é bom. É melhor ter uma data do que 
não ter nenhuma. Temos uma: semana que vem.

Agora, Sr. Presidente, a semana que vem não 
é uma boa semana para PECs. É bom que também 
chamemos atenção para isso. Eu aqui antecipei-me 
logo, dizendo: é bom que haja uma data.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – É verdade.
O SR. MIRO TEIXEIRA – E, na semana que vem, 

a partir de quarta-feira é carnaval, praticamente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 

é a semana do carnaval, não. A semana de carnaval 
é a outra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – A partir de 
quarta, sim.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não, não, vamos con-
ferir, vamos conferir, porque acho que, pulando este 
final de semana, no outro é carnaval. Aí, pautar essa 
matéria, que é uma proposta de emenda à Constitui-
ção, numa semana em que o carnaval está rolando em 
todos os Estados – e aqui não fala alguém que esteja 
tão dedicado aos passos de samba que no passado 
já deu –, convenhamos que é condenar essa propos-
ta à rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência então vai escolher...

O SR. MIRO TEIXEIRA – É melhor discutir. Vamos 
tentar trazer para esta semana. Vamos ver se trazemos 
para amanhã, para uma sessão extraordinária, ou hoje 
ainda, se alcançarmos o quorum.

(Palmas. Manifestação das galerias. Hoje! Hoje! 
Hoje!) 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência sente-se honrada com a presença dos senho-
res militares e de seus familiares. A Casa é a casa do 
povo, é a casa de vocês, mas é proibida a manifestação 
oral. A Presidência pede que a manifestação seja feita 
com os braços. É proibido aplaudir ou vaiar.

Então, o Deputado Miro Teixeira tem razão. Va-
mos escolher o melhor dia...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Cadê o som? Ora!
Presidente, vou colaborar com V.Exa. Não estou 

aqui fazendo discurso, como se diz, para a arquiban-
cada, não. É porque é certo. É certo! E se eu estivesse 
sustentando uma posição contrária também defenderia 
que isso fosse votado, porque é preciso definir, cada 
um definir-se. Dialogando com V.Exa., deixar para a 
semana que vem é condenar isso à derrota.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Va-
mos combinar com o Presidente Michel Temer, que é 
o titular.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Penso que não haverá 
embaraço em convocarmos uma sessão extraordi-
nária. Vou pedir que não se manifestem, até porque 
isso nos constrange. Dá a impressão de que estamos 
puxando aplausos, e não estamos, não, porque aqui 
enfrentamos aplausos e enfrentamos vaias também. 
Não temos essa dificuldade.

Vamos tentar, então, Sr. Presidente, convocar 
uma sessão extraordinária e anunciar claramente para 
todas as pessoas que aqui estão ou que nos estão 
assistindo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 2.502-C, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 2.502-C, de 2007, 
que altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto 
de 1997,que dispõe sobre a política ener-
gética nacional, as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo; tendo parecer da Co-
missão Especial, pela constitucionalidade 
deste e dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, 
5.333, 5.334, 5.430 , 5.891 e 5.938, de 2009, 
apensados, e das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 13, 15 a 236, 246 a 271, e 275 a 362; 
pela juridicidade, técnica legislativa, ade-
quação financeira e orçamentária deste e 
dos de nºs 4.290 e 4.565, de 2008, e 5.333, 
5.334, 5.430, 5.891 e 5.938, de 2009, apen-
sados, e das Emendas de Plenário de nºs 
1 a 236; 246 a 271, e 275 a 362 e, no méri-
to, pela aprovação do de nº 5.938, de 2009, 
apensado, com substitutivo; pela inconsti-
tucionalidade da Emenda de Plenário nº 14 
e, no mérito, pela rejeição deste, dos de nºs 
4.290 e 4.565, de 2008, 5.333, 5.334, 5.430 e 
5.891, de 2009, apensados; e das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 236, 246 a 271, e 275 a 
362 (Relator: Dep. Henrique Eduardo Alves). 
PARECER AS EMENDAS DE PLENÁRIO DE 
NºS 363 a 393 – Parecer do Relator da Co-
missão Especial, proferido em Plenário, pela 
aprovação da Emenda de Plenário nº 385, 
na forma da Subemenda Substitutiva Glo-
bal de Plenário apresentada, e pela rejeição 
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das de nºs 363 a 384, e 386 a 393 (Relator: 
Dep. Henrique Eduardo Alves).

Tendo apensados os PLs nºs 4.290/2008, 
4.565/2008, 5.333/2009, 5.334/2009, 
5.430/2009 e 5.938/2009. As Emendas de 
Plenário de nºs 237 a 245 e 272 a 274 foram 
retiradas pelos autores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 117, inciso VI, do Regimento 
Interno, a retirada de pauta do PL nº 2.502-C, 
de 2007, constante do item 1 da presente Or-
dem do Dia.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2010. 
– Assina o Deputado Ronaldo Caiado, então 
Líder do Democratas.’’

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Todos assinam, Sr. Presi-
dente. Há consenso.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há acordo 
em relação a isso, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Há acordo para a re-
tirada. Todos assinam.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
acordo para apreciar?

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Há.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO DE RETIRA-
DA DE PAUTA.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Ótimo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 2.

PROJETO DE LEI Nº 5.186-B, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.186-B, de 2005, que altera a 
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
“institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências”; tendo parecer da 
Comissão Especial, pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
compatibilidade financeira e orçamentária, 
e, no mérito, pela aprovação deste e dos de 
nºs 3.123/2008 e 4.316/2008, apensados; das 
emendas de Plenário de nºs 2, 4, 11, 12, 13, 
14, 16, 19, 20, 21, 28 e 29, com substitutivo; 

pela incompatibilidade financeira e orça-
mentária das emendas de Plenário de nºs 
1, 3 e 7; e pela rejeição dos Projetos de Lei 
nºs 6.750/2006 e 3.257/2008, apensados, e 
das emendas de Plenário de nºs 5, 6, 8, 9, 
10, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 (Relator: 
Dep. José Rocha).

Tendo apensados os PLs nºs 3.123/08, 
3.257/08, 4.316/08 e 6.750/06.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento do seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos regimentais, a retirada da pauta 
do PL nº 5.186/ 2005, constante da pauta da 
presente sessão.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2010. 
– José Genoíno, Vice-Líder do PT; João Al-
meida, PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
acordo para a retirada?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, há acordo. Eu só gostaria de destacar o trabalho 
da relatoria e a importância de votarmos esse projeto. 
Hoje, concordamos com a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento de retirada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
Retirada de pauta a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 

prejudicado requerimento de mesmo teor da Lideran-
ça do Democratas:

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada da pauta do PL 5.186-B/05, constante 
do item 02 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2010. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
vendo acordo, votaremos a matéria sobre o Haiti.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Perfeito. O Haiti pri-
meiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
colocá-la em votação agora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pró-
ximo item da pauta.
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PROJETO DE LEI Nº 6.720, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.720, de 2010, que concede au-
xílio especial e bolsa especial aos depen-
dentes dos militares das Forças Armadas 
falecidos no terremoto de janeiro de 2010 
na República do Haiti. Pendente de pare-
ceres das Comissões: de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da Comissão de Relações Exteriores, nós apreciamos 
o mérito desse projeto como muito importante, correto. 
Ele é o reconhecimento do trabalho heroico dos milita-
res brasileiros do Haiti, e a homenagem que fazemos 
aos seus familiares é exatamente essa indenização, 
porque esses militares faleceram no Haiti cumprindo 
uma missão importante em nome das Forças Arma-
das, em particular do Exército Brasileiro.

O respeito, a consideração internacional pelo tra-
balho dos militares brasileiros no Haiti ficaram claros 
no episódio trágico do terremoto do Haiti. 

Portanto, no mérito, somos pela aprovação desse 
projeto, falando pela Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, concedo a palavra ao ilustre Líder 
João Almeida.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
voto é pela adequação financeira e orçamentária do 
projeto em apreciação. 

O projeto realmente é uma medida de justiça, de 
reparação mínima, porque é irreparável a perda des-
ses que morreram em missão brasileira no Haiti, mas 
cabe um mínimo de reparação, no plano dos valores 
materiais, aos seus dependentes, que ficaram aqui 
com muita saudade pela perda que sofreram.

Portanto, o voto é favorável, é pela adequação 
financeira e orçamentária, em favor do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero 
agradecer a V.Exa. o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, somos pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa. 

Somos pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

apenas um orador inscrito. 
Concedo a palavra, para falar a favor do projeto, 

ao ilustre Deputado Chico Alencar. S.Exa. dispõe de 
3 minutos na tribuna.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, todos os que acompanham esta sessão, em 
primeiro lugar, em respeito aos trabalhadores bombei-
ros e policiais militares, fixo aqui a posição clara do 
PSOL – já manifestada pelo nosso Líder na reunião 
do Colégio de Líderes. 

São os Líderes, junto com o Presidente, que de-
finem a pauta da Ordem do Dia.

Queremos votar hoje a PEC nº 300/08, numa 
sessão extraordinária – simples como o enunciado, 
como já, aliás, proposto pelo Deputado Miro Teixeira. 
Imagino que a posição do PDT também seja essa, e 
assim a de todos os partidos. 

Se cada Líder ou partido manifestar essa von-
tade aqui, a matéria será votada. Em caso contrário, 
por mais contundente que sejam os nossos discursos, 
vocês sairão aqui frustrados. 

O quorum ainda é baixo para PEC, mesmo hoje e 
agora, mas é claro que ele tende a crescer. Deixar para 
a semana que vem é mais temerário, de fato, porque 
há alguns que têm de se dedicar mais integralmente 
ao reinado de Momo. Nós temos de nos dedicar à Re-
pública e aos valores republicanos, como esses que 
estamos aprovando aqui por unanimidade. 

Não faço nenhum questionamento quanto ao 
pecúlio, ao benefício para aqueles militares vítimas 
daquela tragédia terrível, que ceifou mais de 200 mil 
vidas no Haiti; entretanto, ao lado do apoio ao projeto, 
do apoio à destinação de R$500 mil às famílias dos 
militares falecidos, do apoio também educacional para 
seus jovens, é bom destacar que a concepção do PSOL 
é de que a grande tragédia do Haiti, para além desse 
terremoto, é a tragédia da exploração imperialista, da 
dominação colonialista e neocolonialista, da negação 
de uma história muito bonita daquele povo.

O ex-Presidente norte-americano Bill Clinton disse 
recentemente que agora o Haiti tem uma oportunidade 
única de enfim começar a escrever a sua história. É o 
olhar de imperialista, é um olhar equivocado, é um olhar 
errado. O Haiti foi o primeiro país a se rebelar contra 
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a dominação colonialista. E mais: protagonizou o seu 
povo uma revolução negra libertária muito importante, 
no início do século XIX.

Nós não queremos tropas no Haiti, e sim o apoio 
humanitário, indispensável para a reconstrução, e a 
soberania daquele povo, a recuperação das suas ins-
tituições e da sua independência. Esse é o sentido... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – NÃO 
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Para o encaminhamen-

to, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

o encaminhamento.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Quero encaminhar o 

voto favorável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

encaminhar o voto a favor da matéria, concedo a pa-
lavra ao ilustre Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Vou usar só meio minuto, Presidente, 
prestando todas as homenagens àqueles que, repre-
sentando o Brasil, estiveram e estão lá no Haiti. Estão 
lá as Forças Armadas, estão lá os bombeiros, está lá 
a Polícia Militar. Estão lá no Haiti, estão lá colocando 
suas vidas em risco, como colocam suas vidas em 
risco aqueles que estão aqui também. Aqui também! 
Lá no Rio de Janeiro, especialmente, é muito grande 
o número de policiais de modo geral e de bombeiros 
que são vitimados pela ação de criminosos. Então, é 
um combate que se trava em vários lugares, em nome 
da lei, em nome da Constituição, em nome dos inte-
resses do nosso povo. 

Eu cumprimento o Governo pela iniciativa contida 
no Projeto de Lei nº 6.720/10. Acho que os militares, 
de modo geral, também merecem um tratamento me-
lhor, até nos soldos – até nos soldos! –, que andam 
baixos, e não é de hoje. E nós temos de enfrentar 
francamente esse problema, sem o medo que acaba 
batendo em todo o mundo de ser taxado de demago-
go, de populista. 

Olhem aqui, por nós não passa, por nós do PDT 
esse medo não passa, porque o nosso compromisso 
é com os que trabalham, quer seja nas carreiras do 
Estado, quer seja nas carreiras da iniciativa privada. 
E nas carreiras do Estado estão as Forças Armadas, 
estão as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 
do Brasil. 

Então, o voto é pela aprovação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
há unanimidade, eu gostaria de colocar em votação 
imediatamente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Peço a palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
concederei a V.Exa., ainda para encaminhar a vota-
ção, por 1 minuto.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Vou usar só 1 minuto, Sr. Presidente, para 
destacar a iniciativa do nosso Governo, do Governo 
Federal. A ida do Ministro Nelson Jobim ao Haiti foi 
muito importante. Foi o primeiro Ministro de Estado, 
a primeira autoridade governamental a visitar o Haiti 
imediatamente após a tragédia. Ele comandou os tra-
balhos humanitários e solidários. 

Quero destacar ainda o apreço dos demais países 
pela presença e pela atuação dos militares brasileiros, 
e a homenagem justa que feita pelo Presidente Lula, 
pelo Ministro da Defesa Nelson Jobim, pelos coman-
dantes militares, aos militares que morreram no Haiti 
numa missão humanística e patriótica. E o Congresso 
Nacional, que hoje já fez esta homenagem aqui, ao 
votar esse projeto, está participando... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
gostaria de colocar em votação essa matéria logo, 
porque ainda há a PEC da alimentação como direito 
social.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Por favor, Pre-
sidente. Eu inclusive abro mão do encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
tão vamos votar.

O PMDB vota como?
O SR. ARNALDO JARDIM – Para encaminhar 

a votação, Sr. Presidente, pelo PPS.
O SR. IVAN VALENTE – É orientação!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – E o 

PSOL?
O SR. IVAN VALENTE – Quero orientar a ban-

cada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 

vai haver orientação. Há unanimidade. Vamos votar a 
matéria. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Todo o mundo vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. IVAN VALENTE – Sim, mas eu quero orien-
tar a bancada sobre a questão do Haiti. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Ivan Valente tem a palavra.



Fevereiro de    2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 01203 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL é 
favorável a essa medida. Vai votar “sim”, inclusive em 
reconhecimento aos nossos soldados mortos no ter-
remoto e suas famílias. 

Mas quero aproveitar este momento para dizer 
que esta Câmara dos Deputados deveria ter discu-
tido, e não a Comissão Representativa, o envio de 
mais força militar armada para o Haiti. Nós somos 
favoráveis a enviar força humanitária, ou seja, en-
viar infraestrutura, enviar apoio humanitário de todo 
tipo, mas nós queríamos discutir e rediscutir o papel 
da MINUSTAH no Haiti. E isso foi feito automatica-
mente, no período de recesso, por uma Comissão 
Representativa! 

E nós queríamos discutir também a presença 
americana no Haiti. Eu acho que o Brasil precisa dis-
cutir isso neste momento. E reafirmo também a neces-
sidade de se votar a urgência...

(O microfone é desligado.)

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Quero orientar o 
PSC – Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO JARDIM – Quero orientar a 
bancada, Sr. Presidente.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, só para 
concluir, quero deixar registrado pronunciamento sobre 
a questão do Haiti, e registrar também que nós quere-
mos votar a urgência da PEC nº 300/08 agora.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devemos 
prestar total solidariedade ao povo haitiano com res-
peito à sua soberania.

Por que não devemos mandar mais soldados ar-
mados, e sim aumentar a ajuda humanitária?

Com toda a urgência e a premência com que deve 
ser tratada a solidariedade ao povo do Haiti, devido ao 
terrível terremoto que atingiu o país e suas terríveis 
consequências no geral, tendo o Brasil já naquele terri-
tório um contingente de quase 1.300 soldados liderando 
as Forças da ONU (MINUSTAH), agora os Ministérios 
das Relações Exteriores e da Defesa requisitam dobrar 
esse contingente militar brasileiro, com a necessária 
aprovação do Congresso Nacional. 

Entendemos que ser tratada questão de tamanha 
envergadura, dadas as inúmeras repercussões de or-
dem política, diplomática e estratégica, por Comissão 
Representativa do Congresso, faltando apenas 1 se-
mana para o fim do recesso, é um equívoco.

A dimensão da tragédia no Haiti, sua reconstrução 
e a melhor maneira de ajudar aquela nação e aquele 

povo, isso é que está em debate, e as 2 matrizes dessa 
ação, a nosso ver, deveriam ser a solidariedade total 
ao Haiti e o respeito à sua soberania.

Na maior parte da cobertura jornalística, o civis-
mo e a solidariedade entre os próprios haitianos não 
é destacada. Há milhares de exemplos de heroísmo e 
solidariedade entre os haitianos que contrastam com 
a ínfima ação da ONU e da ajuda internacional num 
primeiro momento, diante da magnitude da tragédia. 
Os haitianos são comumente tratados como vítimas à 
espera de ajuda externa, ou então como saqueadores, 
gangues violentas etc. 

É muito grave retratar o povo haitiano como inca-
paz, como um povo que precisa ser tutelado. Ao contrá-
rio, o país deu um exemplo histórico de independência 
e de libertação dos escravos em 1804. Aquela nação, 
aquele povo pagou um alto preço por isso. 

Mas é preciso deixar claro que a pobreza extrema 
no Haiti é a consequência histórica de mais de 200 anos 
de ação colonialista e imperialista, particularmente da 
França e dos EUA, os mesmos que armaram e finan-
ciaram forças mercenárias e ajudaram na destituição 
do Governo Aristides há 5 anos. A lógica do uso da 
existência da pobreza, da violência e do caos sempre 
serviu às ocupações, às intervenções e à sustentação 
de ditadores cruéis, como os Duvalier, que massacra-
ram aquele povo. 

Não é culpa do povo haitiano que exista ali um 
Estado extremamente débil, incapaz de servir ao povo 
e, ao contrário, a serviço de interesses comerciais de 
uma elite nacional e estrangeira. A falta de Estado e 
de infraestrutura amplifica brutalmente as dimensões 
da tragédia. 

Já entendíamos em 2004 que o Brasil não de-
veria servir de mão de gato do imperialismo no Haiti, 
legitimando a derrubada de Aristides e comandando 
as Forças da ONU, enquanto os EUA se preocupavam 
com a invasão do Afeganistão e do Iraque. Já dis-
cordávamos naquela ocasião da utilização de tropas 
brasileiras para repressão e manutenção da ordem 
naquele país, o que não nos impede de louvar os es-
forços dos nossos soldados na ajuda às vítimas e de 
nos solidarizarmos com os familiares dos militares e 
civis vítimas do terremoto.

Neste momento, quase 20 mil militares norte-
americanos já desembarcaram no Haiti, tomando o 
aeroporto, o porto, o Palácio Presidencial, pontos es-
tratégicos, controlando a imigração, fazendo priorita-
riamente o trabalho de segurança (security), enquanto 
distribuem alimentos e água jogados por helicópteros. 
Como todos puderam ver, a ajuda humanitária não foi 
a primeira preocupação do governo dos EUA. Muito 
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menos claro ainda está o papel que efetivamente eles 
querem cumprir no Haiti. 

A enorme influência dos EUA na própria ONU e 
no direcionamento da política daquela instituição não 
confere autonomia de decisão e ação aos países da 
MINUSTAH.

Repelimos qualquer nova ocupação norte-ame-
ricana no Haiti. Diante das dimensões da tragédia, 
não está claro como será o futuro político do Haiti. 
Questionamos o antigo papel de manutenção da or-
dem e da propriedade desempenhados por Forças 
da ONU. 

Nesse sentido, achamos equivocado e precipita-
do o envio de novo contingente militar armado para o 
Haiti. A imperativa necessidade de ajuda humanitária 
não pode servir de pretexto para violentar a autono-
mia e a soberania do povo haitiano. A reconstrução 
do país deve ter como centro também a reconstru-
ção do seu Estado como um ente político autônomo 
e democrático, como obra do povo haitiano, que quer 
construir o caminho de sua democracia, que sempre 
lhe foi usurpada. 

O Brasil deve planejar a retirada de suas tro-
pas do Haiti assim que os socorros às vítimas do 
terremoto estiverem cessado, como uma ação polí-
tica que visa garantir de fato a autodeterminação do 
povo haitiano. 

O Haiti necessita neste momento de uma enor-
me rede de solidariedade internacional, de urgentes 
ações humanitárias, de esforços que garantam a vida 
de milhões. Precisa de assistência médica, de combate 
à fome, de reconstrução do país e de sua infraestru-
tura. Não precisa de armas para reprimir uma popula-
ção desprotegida e pobre ou para fazer alianças com 
uma força policial local que não fica nada a dever aos 
tonton macoutes de Papa Doc. 

É na ajuda humanitária que o Brasil deveria in-
vestir o seu esforço civil e militar.

O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, que-
ro orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Pelo PPS – com a palavra o Deputado Jardim, por 
1 minuto.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
integramos a Comissão Representativa. Ela reuniu-se 
em janeiro, e deliberou sobre o aumento da presença 
do Brasil no Haiti, o que foi correto, no nosso entender. 
E em pronunciamento que fizemos nessa ocasião, Sr. 
Presidente, propusemos que se ampliasse essa força; 
que, além de ser uma força de estabilização, pudesse 
ter o seu espectro ampliado, no sentido de ser uma 

força que também colabora na reconstrução do Haiti. 
Vamos dedicar-nos a isso.

Queremos saudar, nas pessoas do Comandante 
Saito, da Aeronáutica, do Comandante Júlio Neto, da 
Marinha, e do Comandante Enzo, da Aeronáutica, todos 
sob a batuta do Ministro Nelson Jobim, da Defesa, o 
trabalho importante que as Forças Armadas têm feito 
no Haiti, e dizer que em temas como esse se juntam 
todos, e votamos, nós da Oposição, com o Governo, 
porque fala mais alto o interesse nacional.

Por isso, o nosso voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra Regis de Oliveira, pelo PSC.
Vamos votar a matéria!
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC – seguindo a orientação unânime de todos os 
Parlamentares aqui presentes, de todas as bancadas, 
também é favorável ao projeto.

O projeto é humanitário. É importante para o País 
marcar sua presença em países vizinhos, prestar sua 
solidariedade, e o Congresso Nacional não pode faltar 
com essa palavra de apoio.

E, pela aprovação desse projeto de lei, o PSC 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. INDIO DA COSTA – Para orientar, Sr. Pre-
sidente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o Projeto de Lei nº 6.720, de 2010.

O Congresso Nacional, decreta: Art. 1o Esta Lei 
concede auxílio especial e bolsa especial aos depen-
dentes dos militares das Forças Armadas falecidos 
durante o terremoto de janeiro de 2010 na República 
do Haiti.

Art. 2o Fica concedido auxílio especial aos de-
pendentes dos seguintes militares das Forças Arma-
das falecidos durante o terremoto de janeiro de 2010 
na República do Haiti:

I – General-de-Brigada Combatente João Eliseu 
Souza Zanin; 

II – General-de-Brigada Combatente Emílio Car-
los Torres dos Santos; 

III – Coronel Marcus Vinicius Macêdo Cysneiros; 
IV – Tenente-Coronel Francisco Adolfo Vianna 

Martins Filho; 
V – Tenente-Coronel Márcio Guimarães Martins; 
VI – Capitão Bruno Ribeiro Mário; 
VII – 2o Tenente Raniel Batista de Camargos; 
VIII – Subtenente Davi Ramos de Lima; 
IX – Subtenente Leonardo dc Castro Carvalho; 
X – 2o Sargento Rodrigo de Souza Lima; 
XI – 3o Sargento Ari Dirceu Fernandes Júnior; 
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XII – 3o Sargento Douglas Pedrotti Neckel; 
XIII – 3o Sargento Washington Luis de Souza 

Seraphin; 
XIV – Cabo Antonio José Anacleto; 
XV – Cabo Felipe Gonçalves Julio; 
XVI – Cabo Kleber da Silva Santos; 
XVII – Cabo Rodrigo Augusto da Silva; e
XVIII – Cabo Tiago Anaya Detimermani.
Parágrafo único. O auxílio especial será conce-

dido sem prejuízo dos demais benefícios decorrentes 
da condição de militar das Forças Armadas.

Art. 3o O auxílio especial será no valor de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por militar, divi-
dido entre seus dependentes, em parcelas iguais nos 
termos desta Lei.

Art. 4o A bolsa especial de educação, no valor de 
R$510,00 (quinhentos e dez reais), será concedida ao 
dependente estudante do ensino fundamental, médio 
ou – superior até os dezoito anos ou, em se tratando 
de estudante universitário, até os vinte e quatro anos 
de idade, destinada ao custeio da educação formal, e 
será atualizada nas mesmas datas e pelos mesmos 
índices dos benefícios do regime geral de providên-
cia social.

Parágrafo único. O Ministério da Defesa editará as 
normas complementares necessárias para a execução 
do disposto neste artigo, inclusive quanto ao cadastra-
mento dos dependentes estudantes e da comprovação 
da matrícula, frequência e rendimento escolar.

Art. 5o Para os fins desta Lei, considera-se de-
pendente:

I – o cônjuge;
II – o companheiro ou companheira designada ou 

que comprove união estável como entidade familiar;
III – os filhos, e o menor sob guarda ou tutela até 

os vinte e um anos de idade, ou até vinte e quatro anos 
de idade se estudantes em curso de nível superior;

IV – os filhos inválidos, desde que a invalidez seja 
anterior à maioridade.

§ 1o Na ausência dos dependentes referidos nos 
incisos I a IV deste artigo, o auxílio especial será de-
vido à mãe e ao pai do militar.

§ 2o O disposto neste artigo prescinde da efetiva 
dependência econômica ou dos critérios constantes 
na legislação militar.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. INDIO DA COSTA – Questão de ordem, 

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
não é Vice-Líder, Deputado Indio da Costa. Eu olhei 
aqui.

O SR. INDIO DA COSTA – Sou Vice-Líder indi-
cado. Solicitei a palavra 4 vezes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Na 
Ordem do Dia, questão de ordem só pode ser dada 
se for sobre a matéria em votação.

O SR. INDIO DA COSTA – Era sobre a matéria, 
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
olhei aqui para ver se V.Exa. era Vice-Líder e se podia 
encaminhar pelo DEM. V.Exa. não é Vice-Líder. Estou 
com a lista aqui.

O SR. INDIO DA COSTA – V.Exa. está mal infor-
mado, Sr. Presidente. Eu fui indicado hoje Vice-Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Desta 
lista não consta V.Exa.

O SR. INDIO DA COSTA – Eu fui indicado hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

tem a palavra.
O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

É só para registrar que foi tão rápida a discus-
são que não houve tempo para apresentar a emenda 
do Democratas.

Nós, naturalmente, votaremos favoravelmente 
ao projeto, mas achamos que o valor da bolsa para 
estudo, de R$510,00, não é suficiente para o estudo 
neste País, porque sabemos que muitas universidades 
e colégios cobram muito mais caro do que esse valor. 
Então, vamos encaminhar favoravelmente, apesar de 
registrar que o valor da bolsa, na nossa opinião, está 
baixo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
desculpas a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 6.720-A DE 2010

Concede auxílio especial e bolsa es-
pecial aos dependentes dos militares das 
Forças Armadas falecidos no terremoto de 
janeiro de 2010 na República do Haiti.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei concede auxílio especial e bolsa 

especial aos dependentes dos militares das Forças 
Armadas falecidos durante o terremoto de janeiro de 
2010 na República do Haiti.

Art. 2º Fica concedido auxílio especial aos de-
pendentes dos seguintes militares das Forças Arma-
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das falecidos durante o terremoto de janeiro de 2010 
na República do Haiti:

I – General-de-Brigada Combatente João Eliseu 
Souza Zanin; 

II – General-de-Brigada Combatente Emilio Car-
los Torres dos Santos; 

III – Coronel Marcus Vinicius Macêdo Cysneiros;
IV – Tenente-Coronel Francisco Adolfo Vianna 

Martins Filho;
V – Tenente-Coronel Márcio Guimarães Martins;
VI – Capitão Bruno Ribeiro Mário;
VII – 2º Tenente Raniel Batista de Camargos;
VIII – Subtenente Davi Ramos de Lima;
IX – Subtenente Leonardo de Castro Carvalho;
X – 2º Sargento Rodrigo de Souza Lima;
XI – 3º Sargento Arí Dirceu Fernandes Júnior;
XII – 3º Sargento Douglas Pedrotti Neckel;
XIII – 3º Sargento Washington Luis de Souza 

Seraphin;
XIV – Cabo Antonio José Anacleto;
XV – Cabo Felipe Gonçalves Julio;
XVI – Cabo Kleber da Silva Santos;
XVII – Cabo Rodrigo Augusto da Silva; e
XVIII – Cabo Tiago Anaya Detimermani.
Parágrafo único. O auxílio especial será conce-

dido sem prejuízo dos demais benefícios decorrentes 
da condição de militar das Forças Armadas.

Art. 3º O auxílio especial será no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) por militar, dividido 
entre seus dependentes, em parcelas iguais nos ter-
mos desta Lei.

Art. 4º A bolsa especial de educação, no valor 
de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), será concedi-
da ao dependente estudante do ensino fundamental, 
médio ou superior até os 18 (dezoito) anos ou, em se 
tratando de estudante universitário, até os 24 (vinte e 
quatro) anos de idade, destinada ao custeio da edu-
cação formal, e será atualizada nas mesmas datas e 
pelos mesmos índices dos benefícios do regime geral 
de previdência social.

Parágrafo único. O Ministério da Defesa editará as 
normas complementares necessárias para a execução 
do disposto neste artigo, inclusive quanto ao cadastra-
mento dos dependentes estudantes e da comprovação 
da matrícula, frequência e rendimento escolar.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se de-
pendente:

I – o cônjuge;
II – o companheiro ou companheira designada ou 

que comprove união estável como entidade familiar;
III – os filhos e o menor sob guarda ou tutela 

até os 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte 

e quatro) anos de idade se estudantes em curso de 
nível superior;

IV – os filhos inválidos, desde que a invalidez seja 
anterior à maioridade.

§ 1º Na ausência dos dependentes referidos nos 
incisos I a IV deste artigo, o auxílio especial será de-
vido à mãe e ao pai do militar.

§ 2º O disposto neste artigo prescinde da efetiva 
dependência econômica ou dos critérios constantes 
na legislação militar.

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

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2010. – De-
putado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência quer se congratular com a Câmara dos 
Deputados por ter sido a primeira votação realiza-
da nesta 4ª Sessão Legislativa da 53ª Legislatura 
a de uma matéria tão relevante para este País. 
(Palmas.)

É uma demonstração de que a Câmara está à 
altura do momento político em que nós vivemos.

Por uma questão de justiça – consegue-se ape-
nas homenagear quem entra –, eu quero homenagear 
quem sai. Quero prestar uma homenagem aos Líderes 
que se destacaram na Legislatura passada.

Em primeiro lugar, destaco o Líder do Governo, 
Henrique Fontana (palmas), que foi um Líder extraordi-
nário, um Líder efetivo, um Líder presente, um Líder que 
defendeu as grandes causas. Foi ao debate, negociou 
quando deveria negociar, foi ao limite. Teve desempe-
nho extraordinário o Líder Henrique Fontana.

Deputado Ronaldo Caiado, V.Exa. merece o res-
peito da Casa pelo grande desempenho. (palmas) Para 
mim, que fui colega e sou amigo de V.Exa., isso não é 
surpresa. Para mim, V.Exa. foi uma das grandes Lide-
ranças surgidas na Casa nos últimos tempos.

Quero ressaltar o trabalho do Líder José Aníbal 
– trabalho que hoje passa para o grande Parlamentar 
que é João Almeida –, também extraordinário. A sua 
oposição foi firme, correta e forte, mas sempre disposta 
a negociar os sagrados interesses do País, defenden-
do suas ideias, mas nunca contra o País.

Quero ressaltar o trabalho do Deputado Cândido 
Vaccarezza, que fez um trabalho extraordinário como 
Líder do PT e hoje é galgado à posição de Líder do 
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Governo. Essa função é muito mais espinhosa, tenho 
certeza, mas, pelos seus conhecimentos e pela ma-
neira fácil como conquista as pessoas, S.Exa. haverá 
de ser também um grande Líder do Governo.

Aos que entram os meus mais sagrados cum-
primentos!

O SR. HUMBERTO SOUTO – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Darei 
a palavra a todos aqueles que desejarem, mas antes 
há uma PEC. Vou dar a palavra a Ronaldo Caiado, 
que a pediu primeiro, depois a Cândido Vaccarezza, 
a Henrique Fontana e a todos os demais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
samos à PEC:

Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 47-C, DE 2003 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 47-C, 
de 2003, que altera o art. 6º da Constituição 
Federal, para introduzir a alimentação como 
direito social.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Man-
da-se botar “sim” para todos os partidos.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pode co-
locar “sim” e começar a votação, Presidente.

Eu peço aos Deputados do PMDB que venham 
ao plenário votar, em segundo turno, a PEC que in-
clui a alimentação como direito social no texto cons-
titucional.

O SR. HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Humberto Souto.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
começou a enumerar e a parabenizar os Líderes da 
Casa. Eu, nesta oportunidade, quero homenagear 
um Líder que acabamos de reconduzir à Liderança, 
o Deputado Fernando Coruja, figura magistral, inteli-
gente e talentosa que representou tão bem o PPS no 
ano passado.

Nós, da bancada do PPS – não tivemos dúvida, 
por essas razões – pelo seu talento, pela sua cultura, 
pelo que representa efetivamente em termos de au-
tenticidade como homem público –, em reconduzi-lo 
à Liderança do PPS.

Embora, Sr. Presidente, V.Exa. tenha-se esqueci-
do de fazer referência ao Deputado Fernando Coruja, 
eu quero dizer que o PPS sente-se orgulhoso de ter 
um Líder desse naipe, dessa qualidade, no Congres-
so Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Faço 
minhas as palavras de V.Exa. em relação ao Líder 
Fernando Coruja e as estendo ao Deputado Mário 
Negromonte, bem como ao Líder do meu partido, que 
foi reconduzido por unanimidade, o Deputado Sandro 
Mabel, e a tantos outros que desempenharam tão bem 
a sua função.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, peço 

a V.Exa. permissão para comunicar o falecimento do 
seu amigo, do meu amigo, do nosso ex-Deputado Vi-
tal do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Meu 
amigo pessoal.

Tem V.Exa. a palavra por 1 minuto.
O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Esse grande jurista 
prestou grandes serviços ao País e a esta Casa. Quan-
do V.Exa. foi Presidente da Câmara, ele foi Procurador 
Parlamentar. Ontem, ele desapareceu.

Eu gostaria que V.Exa. autorizasse os órgãos 
de comunicação da Casa a registrar o nosso profun-
do pesar, inclusive com a sua solidariedade, Sr. Pre-
sidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO 
ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
o dever de registrar o sentimento de dor e tristeza 
da população do meu Estado – a Paraíba – ante o 
falecimento do político e jurista conterrâneo Antônio 
Vital do Rêgo, ocorrido na manhã de ontem, dia 2, 
no Recife, em decorrência de insuficiência respira-
tória aguda.

Não estou falando de alguém estranho a esta 
Casa, Sr. Presidente, nobres pares, pois Vital do Rêgo, 
como era mais conhecido, por aqui marcou presença 
por mais de uma vez. E, na mais recente delas, en-
tre 1985 e 1991, teve destacada atuação na nossa 
Corregedoria-Geral, encargo no qual se houve com 
competência e invulgar distinção.
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Político de vocação, herdara a liderança do pai, 
o Major Veneziano Vital do Rêgo, que foi Deputado 
Estadual, e de um tio ilustre, o ex-Governador Arge-
miro de Figueiredo, que se elegera para as 2 Casas 
deste Congresso Nacional, sempre se sobressaindo 
nos grandes debates e nas discussões de interesse 
da Nação e, em particular, da Paraíba.

E essa vocação se manifesta, cada vez mais la-
tente, à medida que o tempo passa, bastando saber 
que Vital do Rêgo é pai do hoje Deputado Federal Vital 
do Rêgo Filho, nosso querido Vitalzinho, e do Prefeito 
de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo. A sua 
única filha, Rachel Vital do Rêgo, não enveredou pela 
política, mas ocupa lugar de destaque na Medicina 
humana, com especialidade na Pediatria. Essas que-
ridas criaturas, elas mesmas, Vital do Rêgo as gerou 
com uma das mais ilustres senhoras da minha terra, 
D. Ozanilda Gondim, filha do saudoso ex-Governador 
Pedro Moreno Gondim.

Inteligente, educado e ricamente culto, esteve 
Vital do Rêgo, até os últimos instantes de sua vida, 
entre os mais talentosos e preparados juristas, não 
apenas da sua terra natal, mas também de todo o 
Brasil. Ao longo de toda a sua trajetória, pôde ocupar 
importantes cargos e funções. Foi professor da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), Procurador do 
Estado, sócio-fundador da Associação dos Advogados 
de Campina Grande, membro da Academia de Letras 
daquela cidade e presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), no período 
de 1985 a 1991.

No campo da educação e da cultura, é preciso 
salientar que foi Vital do Rêgo professor-fundador da 
antiga FURNE, a Fundação Regional do Nordeste, 
com sede na cidade de Campina Grande.

Como que predestinado a servir ao povo da sua 
terra, prossegue Vital do Rêgo, anos mais tarde, a de-
sempenhar cargos e funções públicas na Paraíba, as-
sumindo, em 2003, a Secretaria de Administração Pe-
nitenciária do Estado. Nesse mister, destacou-se como 
mentor de audacioso programa de ressocialização da 
população carcerária da Paraíba, arrostando segmen-
tos tidos como conservadores e poderosos do meu Es-
tado, a ponto de conviver com os apenados, algumas 
vezes, dentro dos próprios presídios, numa inequívoca 
demonstração de que nascera talhado a enfrentar os 
desafios que a vida nos reserva naturalmente. 

Em 2007, e por todo esse histórico de lutas, foi 
distinguido e agraciado com a Medalha Oswaldo Tri-
gueiro de Albuquerque e Melo, a maior homenagem 
prestada, a cada 3 anos, pela Seccional da Paraíba da 

Ordem dos Advogados do Brasil, a profissionais que 
militam em funções ligadas especificamente ao Direi-
to, sobretudo no que toca aos direitos humanos, com 
a prestação de serviços diretamente voltada para as 
causas da Justiça e da cidadania.

Em 2009, com o retorno de José Maranhão ao 
Governo do Estado, Sr. Presidente, nobres pares, Vital 
do Rêgo assume seu último posto, como incansável 
colaborador do povo da Paraíba, com investidura na 
Secretaria de Articulação Governamental, com sede 
aqui na Capital da República. 

Por isso, Sr. Presidente, queremos prestar a nossa 
homenagem póstuma a este notável homem público, 
solicitando que se registre nos Anais desta Casa o meu 
voto de pesar pelo falecimento do jurista Vital do Rêgo, 
transmitindo-o a toda a sua família, na pessoa de seu 
filho, o Deputado Federal Vital do Rêgo Filho, de sua 
esposa, Sra. Ozanilda Gondim, de seu filho e atual 
Prefeito de Campina Grande Veneziano Vital do Rêgo 
e do Presidente da OAB da Paraíba, Odon Bezerra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presidente, 

com a anuência do Deputado Caiado...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Logo 

após V.Exa. vai falar o quanto quiser.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Não, porque 

eu vou...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

tem a palavra, então, por 1 minuto.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PT – reunida ontem, por unanimidade e 
aclamação indicou o nosso companheiro Deputado 
Fernando Ferro como Líder da bancada. (Palmas.)

A nossa compreensão é a de que Fernando Fer-
ro, nosso Deputado no quarto mandato, tem vasta ex-
periência política e capacidade de articular na Casa. 
Eu tenho certeza de que S.Exa. deixará a sua marca 
na Liderança e, posso dizer isto, será um Líder muito 
melhor do que eu fui. Não pelo trabalho que fiz ou que 
deixei de fazer, mas pela capacidade, pela compreensão 
que tem, pela condição de conduzir a nossa bancada. 
Por isso Fernando Ferro foi escolhido por consenso.

Quero desejar-lhe sorte e dizer que a Câmara 
dos Deputados ganha com a sua escolha como Líder 
da bancada do PT.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

Pernambucano, sou suspeito, porque tenho pelo De-
putado Fernando Ferro amizade pessoal e reconheci-
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mento pelo grande trabalho que faz, mas faço minhas 
as palavras de V.Exa.

Parabenizo-o e tenho certeza absoluta de que o 
PT terá um grande Líder na pessoa do ilustre Depu-
tado Fernando Ferro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira, quero também usar este microfone 
para, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos 
512 Deputados e Deputadas desta Casa, tanto àque-
les que compõem a base do Governo quanto aos que 
compõem as fileiras da Oposição. Foram 2 anos de 
trabalho como Líder do nosso Governo que me hon-
raram profundamente.

Aliás, quero agradecer também ao Presidente 
Lula, que me escolheu para esta função durante 2 anos. 
Quero agradecer a todos os Líderes com quem convivi 
ao longo desses 2 anos, negociando cada uma das 
pautas, cada um dos projetos, e dizer que aprendemos 
muito. Gostaria de pedir desculpas por algum erro que 
tenhamos cometido na condução dos trabalhos. 

Cumprimento os novos Líderes escolhidos pelas 
bancadas, especialmente o Líder do meu partido, Fer-
nando Ferro. Desejo enorme felicidade ao novo Líder 
do Governo, também meu companheiro de partido, 
meu amigo e companheiro Cândido Vaccarezza, que 
me substitui nesta função.

Desejo que nesta Casa continuemos fazendo 
aquilo que temos feito: trabalhando pelo País, deba-
tendo com franqueza, colocando as nossas posições 
diferenciadas e votando matérias de grande interesse 
do nosso País.

Também cumprimento o Presidente Michel Temer, 
que não pôde estar aqui neste momento.

Obrigado, do fundo do coração, a cada um dos 
Deputados e a cada uma das Deputadas desta Casa. 
Estou aqui, Sr. Presidente, continuando o meu trabalho 
como Parlamentar e à disposição de todos.

Muito obrigado.
Parabéns, Líder Vaccarezza! Sorte na nova 

função.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma Comunicação de Liderança, pelo DEM – agrade-
cendo-lhe mais uma vez pela paciência e pela fidal-
guia com seus colegas, concedo a palavra ao ilustre 
Líder, sempre Líder Ronaldo Caiado. S.Exa. dispõe de 
6 minutos na tribuna.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputa-

do Inocêncio Oliveira, na pessoa de quem saúdo todos 
os membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputa-
dos, assomo à tribuna neste momento para agradecer 
a convivência a todos os 512 pares; para agradecer 
às Deputadas Nice Lobão e Solange Amaral, aos 56 
Deputados do partido Democratas que me confiaram 
a Liderança do partido no ano de 2009.

Quero estender esse agradecimento, Sr. Presiden-
te, a toda a equipe: aos assessores e funcionários da 
Liderança, que foram fundamentais para a boa ação, 
para a articulação e o bom resultado de cada Parla-
mentar aqui no plenário e nas Comissões. A equipe do 
Democratas compõe uma só família: Parlamentares e 
funcionários, para termos sempre a meta e o objetivo 
principal do partido, que é o de defender suas teses e 
doutrinas, que, sem dúvida nenhuma, têm identidade 
direta com a sociedade brasileira.

Neste momento, Sr. Presidente, quero também 
agradecer a cada um dos Líderes: ao Líder José Aníbal, 
do PSDB; ao Líder Fernando Coruja, do PPS – com 
quem estive sempre unido, articulado de maneira uni-
forme, fazendo oposição altiva, construtiva e, modéstia 
à parte, competente, para mostrar momentos de falha, 
corrigir matérias que o Governo encaminhava sem o 
atendimento amplo e correto, enfim, denunciar fatos, 
fiscalizar, instalar CPIs, fazer aquilo para o que a so-
ciedade brasileira nos elegeu e as urnas determinaram 
a Parlamentares de Oposição nesta Casa.

Quero, Sr. Presidente, fazer um agradecimento 
especial também ao Líder Henrique Eduardo Alves; 
ao Líder Cândido Vaccarezza, que hoje foi conduzido 
à Liderança do Governo; ao Líder Márcio França; ao 
Líder Sandro Mabel; ao Líder Mário Negromonte; ao 
Líder Brizola Neto; ao Líder Jovair Arantes; ao Líder 
Sarney Filho; ao Líder Fernando Coruja; ao Líder Ivan 
Valente; ao Líder Miguel Martini; ao Líder Vinicius Car-
valho; ao Líder Carlos Willian; ao Líder Cleber Verde; 
ao Líder Uldurico Pinto; ao Líder Hugo Leal; ao Líder 
Daniel Almeida; ao Líder Rodrigo Rollemberg; ao Líder 
da Minoria, do meu partido, Deputado André de Pau-
la; e ao Líder do Governo no ano de 2009, Deputado 
Henrique Fontana.

Quero cumprimentar os Líderes que assumem 
neste momento e dizer, Sr. Presidente, que na data de 
ontem, por unanimidade, por aclamação da bancada, 
Deputado Michel Temer, o Deputado Paulo Bornhausen 
foi aclamado e conduzido à Liderança do Democratas 
para o período de 2010.

É uma prática no partido, a cada ano, exatamente 
essa alternância da Liderança, para dar maior espa-
ço para que Parlamentares possam, ocupando esse 



01210 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2010

espaço junto aos Vice-Líderes do dia, cada vez mais 
mostrar o conhecimento, o preparo, as peculiaridades 
de suas regiões e ampliar o debate nesta Casa.

Gostamos da tribuna e do debate. Quero dizer que 
esta Casa vai se surpreender com a atuação, com a 
competência e com o preparo do Deputado Paulo Bor-
nhausen, um Parlamentar preparado, experimentado, 
que tem sensibilidade, é estudioso, gosta do debate e, 
sem dúvida nenhuma, sempre soube participar, junto ao 
partido, com ideias que revolucionaram, como aquela 
em que trouxe o sentimento da reação da população 
contra a cobrança da CPMF, que foi uma das grandes 
bandeiras do partido.

Por isso, Deputado Paulo Bornhausen, tenho cer-
teza do sucesso de V.Exa., mas tenho também certeza 
da garra e da determinação de todos os Vice-Líderes 
e de todos os Deputados e de todas as Deputadas do 
Democratas. É muito fácil ser Líder de um partido que 
tem um quadro como o que temos no Democratas, com 
políticos que são conhecedores profundos, habilidosos 
e que têm profundo espírito público.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero também 
dizer a V.Exa. da sensibilidade do Democratas com 
a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, porque foi 
exatamente no ano passado que, como Líder, indiquei 
Major Fábio para ser o Relator, na Comissão Espe-
cial, da PEC nº 300. Pode ter certeza, Sr. Presidente, 
de que o Democratas estará apoiando e votando, no 
momento em que essa matéria for pautada, para que 
possamos dar condições dignas a todos os policiais 
militares e bombeiros deste País.

Ao encerrar, quero fazer um agradecimento espe-
cial a V.Exa., Deputado Michel Temer, que, com com-
petência, seriedade, inteligência e equilíbrio, soube e 
sabe presidir esta Casa, dando espaço às Oposições, 
mantendo e sendo escravo do Regimento Interno da 
Casa, fazendo com que tivéssemos aqui o espaço para 
o debate. Devemos muito, Sr. Presidente, à maneira 
como V.Exa. tem dirigido esta Casa: com ponderação, 
equilíbrio e acima de tudo altivez, o que é típico e ca-
racterístico de V.Exa. Por isso, Sr. Presidente, os meus 
agradecimentos.

Com o sentimento do dever cumprido, mas com 
enorme saudade, entrego neste momento a Liderança 
e faço chegar às mãos da Presidência ofício no qual 
a bancada do Democratas conduz o Deputado Paulo 
Bornhausen, a partir de agora, à Liderança do partido, 
no exercício de 2010.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

(O público presente nas galerias canta 
o Hino Nacional. Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ninguém 
resiste ao Hino Nacional (palmas), uma derivação da 
nossa Bandeira, cujo dístico é “Ordem e Progresso”. 

Portanto, agradecendo àqueles que mais uma vez 
relembraram nossa Pátria, por meio do Hino Nacional, 
quero pedir obediência ao dístico gravado na Bandei-
ra Nacional, porque sem ordem não há progresso. E 
o progresso que os senhores desejam é precisamen-
te a votação da PEC nº 300, mencionada por nós na 
reunião de Líderes hoje pela manhã, mas na qual são 
necessários alguns ajustamentos que permitirão seja 
a matéria trazida ao plenário.

Assim sendo, senhores e senhoras presentes 
nas galerias, integrantes do povo brasileiro, pautados 
pelo lema da ordem para alcançar o progresso, quero 
dizer que em breve tempo traremos a matéria para o 
plenário.

Desde já, se quiserem continuar a assistir à ses-
são, será com muito gosto para todos os Parlamen-
tares. Se lhes bastar esta comunicação e quiserem 
naturalmente deixar as galerias, fiquem inteiramente 
à vontade. 

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, não sem antes agradecer às pala-
vras elogiosas do Líder Ronaldo Caiado, que, com 
sua atuação extremamente combativa, incentivou os 
debates neste plenário. 

Quero dizer a S.Exa. e a todos que, na condição 
de Presidente da Câmara dos Deputados, tenho sem-
pre muita consciência das funções que exerço. Se sou 
o Presidente da Câmara, presido os trabalhos de todas 
as facções da Casa. Portanto, quando consigo um mí-
nimo de sucesso, é precisamente em virtude do apoio 
de Líderes, Deputados e Deputadas da dimensão do 
Deputado Ronaldo Caiado. 

Seja feliz nos debates que se seguirem nesta 
Casa, Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero prestar uma homenagem a um dos 
maiores homens públicos deste País que, com muita 
honra, liderou a nossa bancada no ano de 2009, suce-
dendo a mim na liderança do Democratas, o Deputado 
Ronaldo Caiado.

Hoje, ao passar a Liderança ao Deputado Paulo 
Bornhausen, S.Exa. pode fazê-lo com o sentimento do 
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dever cumprido, porque não lhe faltaram espírito pú-
blico, coragem, disposição, vontade, amor à política, 
compromisso com seu partido e, sobretudo, respeito, 
carinho e amor pelos seus colegas para nos liderar 
por um ano, o que foi extremamente profícuo para os 
trabalhos na Câmara dos Deputados.

O Deputado Ronaldo Caiado coroou sua passa-
gem pela Liderança com uma reunião memorável, on-
tem, que mais uma vez consagrou a unidade partidária: 
todos nós convergimos para o nome do Deputado Paulo 
Bornhausen, que, tenho certeza, reúne as qualidades 
necessárias para liderar a nossa bancada. 

Estou convicto de que o Deputado Paulo Bor-
nhausen dará continuidade ao trabalho que vem sendo 
feito, respeitando o rodízio de Líderes, princípio insti-
tuído na nossa bancada para dar aos seus membros 
oportunidade de se destacarem na tribuna. 

Daí por que, Sr. Presidente, me sinto no dever 
de, ao tempo em que também presto homenagem ao 
colega Abelardo Lupion, dizer do orgulho que tenho em 
pertencer ao Democratas e, sobretudo, como político, 
em ter sido liderado por um dos maiores Parlamentares 
deste Brasil, o meu amigo Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PCdoB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do PTB – parabenizo o Democratas pelo grande 
Líder que foi Ronaldo Caiado. Sou goiano como S.Exa., 
e nós, goianos, ficamos muito honrados com o trabalho 
que por ele feito à frente do Democratas.

Em nome do meu partido, o PTB – e no do meu 
Estado, parabenizo Ronaldo Caiado pelo brilhante 
trabalho empreendido, na certeza de que continuará 
brindando todos nós com sua competência, dedicação 
e espírito público, representando não só Goiás, mas 
também o Brasil. 

Parabenizo também o Democratas pela escolha 
do Deputado Paulo Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder Mendes Ribeiro.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, evidentemente, nosso Líder vai cumprimentar 
todos os demais Líderes. No entanto, como 1º Vice-
Líder, desejo registrar o prazer que tive em trabalhar 
no plenário com todos eles. 

E não posso deixar de cumprimentar especial-
mente o gaúcho Henrique Fontana pelo trabalho de-
senvolvido como Líder do Governo e pela sua inteligên-
cia e competência na defesa dos interesses do nosso 

Estado. Deputado gaúcho, sinto-me extremamente 
orgulhoso do trabalho empreendido pelo Deputado 
Henrique Fontana na Liderança do Governo.

Tenho certeza de que o Deputado Cândido Vac-
carezza, meu amigo pessoal, cumprirá a função com 
a mesma competência e desenvoltura.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço aos 
Srs. Deputados que estão ao microfone que falem ra-
pidamente, porque os Líderes pediram a palavra e, 
regimentalmente, sou obrigado a dar preferência aos 
Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Líder 
Henrique Fontana – brilhante Líder do Governo nesta 
Casa – e agradecer todo apoio que tive, como Líder da 
Bancada do PSB – ao longo do seu mandato. 

Quero cumprimentar o Deputado Cândido Vac-
carezza, que assume essa tarefa num momento de-
licado, mas importante, da história do País, certo de 
que S.Exa. estará à altura das responsabilidades que 
passa a exercer.

Aproveito também para cumprimentar o Líder 
Ronaldo Caiado, que se despede da Liderança do 
Democratas.

Tive o privilégio – o que me foi dado pela bancada 
do PSB – no meu primeiro mandato – de assumir a Li-
derança do partido. Muito aprendi na convivência com 
Líderes mais experientes, como Henrique Fontana e 
Ronaldo Caiado, o que me levou a admirar a ambos. 

Quero também desejar ao Deputado Paulo Bor-
nhausen, que agora assume a Liderança do DEM – 
muito sucesso – já o conheço da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia e sei do seu talento –, bem como ao 
novo Líder do PSDB – Deputado João Almeida, meu 
amigo pessoal, brilhante Parlamentar desta Casa, e 
aos outros Deputados que estão assumindo Lideran-
ças neste momento, entre os quais o Deputado João 
Pizzolatti.

Auguro aos novos Líderes muito sucesso nessa 
empreitada.

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

a palavra ao Líder do Governo, Deputado Cândido 
Vaccarezza.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero, inicialmente, prestar sincera 
homenagem ao Deputado Henrique Fontana, que li-
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derou nesta Casa a base aliada durante 2 anos, entre 
os quais 2009, ano de crise no mundo.

Reitero a presteza, a capacidade e a habilidade 
políticas do Deputado Henrique Fontana em nos ouvir 
e em nos conduzir às conquistas que o Governo Lula 
apontava, em fazer com que a Câmara tivesse agili-
dade em responder aos anseios e às necessidades 
do povo brasileiro a cada momento em que aprovava 
uma medida provisória ou um projeto de lei para não 
deixar o Brasil afundar na crise. O Deputado Henrique 
Fontana foi fundamental para esse sucesso, sucesso 
que estendo a toda a Câmara dos Deputados. Eu não 
poderia assumir a Liderança do Governo sem prestar 
essa devida, sincera e honesta homenagem.

O povo do Rio Grande do Sul tem muito do que se 
orgulhar de um Parlamentar da qualidade, da dimensão 
e da capacidade do Deputado Henrique Fontana. Para 
mim, é uma honra fazer parte do mesmo partido do 
companheiro e amigo Deputado Henrique Fontana.

Cumprimento o Presidente Michel Temer pela 
condução que deu aos trabalhos desde o seu primeiro 
dia na Presidência desta Casa. 

Cumprimento também todos os Líderes: o De-
putado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB; o 
Deputado Fernando Ferro, escolhido por consenso 
Líder da bancada do PT; o Deputado João Almeida, 
baiano, Líder do PSDB; o Deputado Paulo Bornhausen, 
Líder do DEM; o Deputado Márcio França, atual Líder 
do Bloco PSB/ PCdoB/PMN/PRB; o Deputado Sandro 
Mabel, Líder do PR; o Deputado Rodrigo Rollemberg, 
Líder do PSB; o Deputado Daniel Almeida, Líder do 
PCdoB; o Deputado Dagoberto, recentemente condu-
zido à Liderança do PDT; o Deputado João Pizzolatti, 
Líder do PP; o Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB; 
o Deputado Hugo Leal, Líder do PSC; o Deputado Ed-
son Duarte, Líder do PV; o Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS; o Deputado Ivan Valente, Líder do PSOL; 
e o Deputado Miguel Martini, Líder do PHS.

Sras. e Srs. Deputados, quero fazer uma rápida 
comunicação sobre como penso conduzir a Liderança 
do Governo nesta Casa.

Em primeiro lugar, quero a ajuda de todos os 
companheiros. Vou me esforçar para seguir os méto-
dos adotados pelo Deputado Henrique Fontana. Para 
continuar o trabalho na Casa, eu me espelharei no que 
tem sido feito pela Liderança do Governo.

Peço a atenção de todos os Deputados, em par-
ticular dos da Oposição, para 2010. Este é um ano de 
disputas apaixonadas, que, às vezes, podem levar um 
ou outro a passar do limite. Da minha parte, vou me 

esforçar, Presidente Michel Temer, para não trazer para 
a Casa as paixões da disputa eleitoral.

Conversei com os Líderes da Oposição e acho 
que podemos ter uma pauta plausível e necessária e 
responder aos anseios do povo brasileiro em relação 
à Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar, e muito, 
mesmo no período eleitoral.

Entendo o trabalho dos Deputados não só como 
o desenvolvido no plenário ou nas Comissões desta 
Casa, mas em todo o Brasil, em particular no Estado 
de cada um, no contato direto com sua base política. O 
Deputado trabalha, e muito, nesta Casa e fora dela.

Gostaria, portanto, que não trouxéssemos das 
ruas as paixões da disputa eleitoral para não conta-
minar o debate na Casa.

Neste ano, temos projetos importantes a apreciar, 
além de medidas provisórias, que são necessárias. Por 
meio delas, foi concedido, por exemplo, aumento às 
aposentadorias e feito o reajuste do salário-mínimo. 

Temos também de apreciar o projeto que trata 
da banda larga; outro que dispõe sobre a Universida-
de da África no Brasil; e outro ainda que diz respeito 
às Agências Reguladoras, entre tantos que precisa-
mos aprovar.

Temos de analisar tais proposições respeitando 
o princípio do equilíbrio do País e a visão de que o 
nosso País deve ter de desenvolvimento econômico, 
distribuição de renda e criação de empregos. 

Além disso, nosso País passa a ter cada vez mais 
importância política e econômica no exterior e o povo 
brasileiro deve ter uma situação cada vez melhor, o que 
vem acontecendo por conta das melhores condições 
de vida que lhe tem sido proporcionada. 

A democracia em nosso País está cada vez mais 
consolidada, o que abre espaços para a participação 
de todos os segmentos sociais na vida pública.

O meu esforço, como Líder do Governo, será, 
em primeiro lugar, a favor do diálogo e não do con-
fronto. Vou buscar o diálogo para chegarmos a uma 
pauta comum.

Quero agora dirigir-me a minha bancada, a do 
PT. Tenho certeza de que não teria sido Líder da ban-
cada e não teria chegado à Liderança do Governo se 
não tivesse o apoio dos valorosos companheiros da 
bancada do PT. Peço aos companheiros do PT que 
entendam, agora, o meu papel de Líder do Governo, 
como entendíamos o papel desempenhado pelo Líder 
Henrique Fontana. Eu não serei o Líder do PT; eu não 
serei o Deputado do PT; eu serei o Líder do Governo. 
Nesta Casa, a minha função de agora em diante é en-
caminhar as posições do Governo.
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Nosso Governo é de coalizão, formado, portanto, 
por vários partidos. A base aliada é grande. Eu serei o 
Deputado da base aliada do Governo Lula na Câmara 
dos Deputados. Serei o Líder da base aliada e não o 
Líder do PT. Sei que cada companheiro e cada com-
panheira do meu partido entenderá o novo papel que 
passarei a desempenhar.

Para concluir, Sr. Presidente, quero estender 
parabéns a toda a Câmara dos Deputados. O ano de 
2009 não foi brincadeira, e quem é Deputado tem que 
se orgulhar muito de tê-lo vivido. Lembro-me de o Pre-
sidente Lula dizer que estava com uma lupa olhando 
o que acontecia nos Estados Unidos. Cada medida 
provisória que baixava naquela ocasião gerava ten-
são, pois não sabíamos o que ia ocorrer. Mas havia a 
preocupação do Governo em acertar, em não permitir 
que a crise chegasse ao Brasil, ou que, se isso ocor-
resse, o Brasil teria de ser o último país a entrar e o 
primeiro a sair dela. 

E conseguimos. Conseguimos não só por causa 
do Presidente Lula, não só por causa do Governo, mas 
também por conta da ação rápida, concreta, decidida 
do Parlamento brasileiro. E a Câmara dos Deputados 
muito contribuiu para isso. Aprimoramos os proje-
tos vindos do Governo, acrescentamos a eles outras 
questões e conseguimos que o Brasil saísse da crise 
mais forte do que nela tinha entrado. Hoje, nosso País 
é respeitado no exterior, ganhou importância política e 
econômica – e o povo brasileiro reconhece isso.

Quero, portanto, encerrar minhas palavras esten-
dendo os parabéns a todos os Deputados e Senadores 
e reafirmando o papel que teve o Parlamento brasileiro 
no encaminhamento exitoso da crise. Na condição de 
Líder do Governo, se eu puder fortalecer esse papel, 
podem contar comigo. Sou um entre os 513 a brigar 
pelo Brasil.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma reclamação, conforme o art. 
96 do Regimento Interno.

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

O SR. ERNANDES AMORIM (PCdoB – RO. Re-
clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apresentei à Mesa requerimento para compra de uma 
aeronave para atender os Parlamentares. 

Para surpresa minha, o Sr. 1º Secretário deu 
uma entrevista sem conhecer o assunto, riu desde-
nhosamente do requerimento e disse que ia votar 
contra ele.

Sr. Presidente, acho tal procedimento uma falta 
de consideração com um colega. Estou requerendo 
um direito que os Parlamentares têm, pois a Casa 
conta com recursos para comprar uma aeronave. Sei 
que V.Exa., como futuro candidato a Vice-Presidente 
da República, ao receber pedido dessa natureza, sa-
bendo quantas Comissões da Casa não foram atendi-
das, inclusive entre elas há 3 proposições minhas – e 
todos sabemos da necessidade de a Casa ter uma 
aeronave para possibilitar o deslocamento dos Parla-
mentares aos respectivos Estados, a serviço e não a 
passeio –, jamais se negaria a atendê-lo. O que peço, 
então, a V.Exa? Que não indique o Sr. 1º Secretário 
para relatar o requerimento, porque ele acha que essa 
solicitação é indevida.

Sr. Presidente, em caso de negativa, apesar de 
o Regimento Interno ser uma camisa de força nesta 
Casa, vou buscar meios, como projetos de resoluções 
administrativas ou outros, para que V.Exa. tenha con-
dições de atender à minha solicitação.

Bem sabe V.Exa. que existem recursos para com-
pra dessa aeronave, que não vai ser utilizada para 
brincadeiras, mas para o trabalho efetivo dos Depu-
tados. 

Por isso, mais uma vez, solicito a compreensão 
da Mesa Diretora e o respeito dos colegas, porque um 
Deputado Federal deu entrevista gozando a iniciativa, 
sem sequer discuti-la.

Pode ser que a Casa não compre o avião, mas 
minha proposta é para esta Casa discutir a possibili-
dade de ser um Poder com poder de trabalhar e não 
simplesmente um Poder de fachada. 

Espero a compreensão de V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em pri-

meiro lugar, vou pedir aos colegas que, ao se referi-
rem ao pleito do Deputado Ernandes Amorim, o façam 
respeitosamente. Esse é o primeiro ponto. 

O segundo ponto, Deputado Ernandes Amorim, 
é a comunicação de que, na reunião da Mesa, a sua 
solicitação foi, por unanimidade, indeferida. Entendeu-
se que neste momento não há condições para a com-
pra de aeronave, sem embargo do mérito e da boa 
intenção de V.Exa.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
há poucos dias, a Câmara devolveu ou doou recursos, 
não tenho certeza. Vou pesquisar junto ao Departa-
mento de Finanças da Casa para saber se existe re-
curso suficiente. 

Daqui a pouco, vou fazer uma reivindicação maior, 
porque pode ser que essa posição seja determinada 
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por uma cabeça que não queira atender às minhas 
reivindicações. 

Insisto, portanto, na necessidade da compra des-
sa aeronave. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, gostaria 
de usar o espaço da Liderança do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Por en-
quanto, está inscrito o Deputado Fernando Ferro, a 
quem concedo a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Michel 
Temer, está presente na Casa uma delegação dos 
Parlamentares da Grã-Bretanha.

Assim, eu gostaria de ceder meu tempo para 
que fosse feita a sua apresentação ao Plenário. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
reiterar o aviso dado pelo Deputado Fernando Fer-
ro a respeito da presença da nobilíssima delegação 
parlamentar britânica, chefiada pelo Deputado Mark 
Philip Hendrick, do Partido Trabalhista. Além dos 4 
Deputados, estão presentes também 2 integrantes da 
Câmara dos Lordes.

Portanto, com um aplauso caloroso, saudamos 
S.Exas. e o Sr. Embaixador. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Fernando Ferro tem a palavra, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, inicio minhas palavras agradecendo 
aos companheiros e companheiras da bancada do Par-
tido dos Trabalhadores a minha indicação para cargo 
de tamanha responsabilidade. É uma honra ocupar o 
comando da bancada do Partido dos Trabalhadores 
nesta Casa.

Quero saudar os Líderes dos demais partidos e 
expressar minha satisfação de conviver com todos eles 
este momento, tanto os que assumem suas funções 
quanto os que deixaram de exercê-las.

Reconheço que estamos num processo de apren-
dizagem, e quero compartilhar com todos os colegas 
este momento da vida política brasileira. Sou um Par-
lamentar de 4 mandatos, 2 deles condição de mem-
bro da Oposição e 2 na condição de membro da Si-
tuação. Tendo vivenciado na própria pele essas duas 
condições, tenho profundo respeito por aqueles que 
exercem o trabalho de Oposição. Obviamente, prefiro 
a condição de Situação, com todo o respeito ao papel 
de Oposição que exerci. 

O fundamental é que a construção da democracia 
nos dá a oportunidade de viver essas experiências com 
tolerância, compreensão e respeito, pois convivemos 
com pessoas diferentes no modo de pensar. É a riqueza 
do Parlamento que homenageia a democracia. 

E é exatamente por compreender a diferença da 
pluralidade que quero dizer a V.Exas., Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, que estou completamente à vontade 
para exercer essa atividade.

Sou militante do Partido dos Trabalhadores. Nun-
ca escondi as minhas posições políticas. Tenho paixão 
pelo exercício da política e exerço com paixão a minha 
atividade política. Respeito profundamente aqueles 
que assim o fazem, e entendo que essa maneira é a 
forma clara de me apresentar, de obter respeito e de 
respeitar os companheiros adversários nas disputas 
políticas. Mas, acima de tudo, considero todos como 
participantes de uma política para construir a demo-
cracia no nosso País. 

Quero, portanto, em primeiro lugar, colocar-me 
à disposição para o debate e para o diálogo, a fim de 
que possamos elevar esta Instituição. Não me agrada 
de forma alguma trabalhar com certas atitudes que 
tendem a desqualificar, a desmoralizar e a destruir o 
Congresso Nacional. 

Tenho muito orgulho de ser Deputado Federal, de 
representar o meu Estado de Pernambuco nesta Casa. 
Não escondo o meu distintivo de Deputado Federal, 
porque sei que ele representa um direito a mim confe-
rido pela vontade do povo do meu Estado. Ajo de modo 
a ser respeitado e a respeitar os meus companheiros 
de exercício dessa função nobre da política. Valorizan-
do a ação política do Congresso Nacional estaremos 
efetivamente construindo a democracia. Recuso-me a 
fazer parte daqueles que, por oportunismo ou por algum 
modismo momentâneo, se somam para desconstruir e 
destruir a ideia da representação popular.

Estão aqui 513 homens e mulheres que represen-
tam mais de 190 milhões de brasileiros. Vejam como 
essa função é importante, pois para cá trazemos os 
anseios e as necessidades de milhões de pessoas. 
E é isso que deve ser valorizado, é disso que temos 
de nos orgulhar. Somos componentes de um seleto 
grupo de brasileiros e brasileiras que chega a esta 
Casa para representar a população, para construir a 
legislação nacional, para afirmar a democracia e para 
governar p País.

Minha apresentação foi feita pelo Deputado Cân-
dido Vaccarezza – a quem rendo minhas homenagens 
pelo trabalho que realizou na Liderança da bancada – 
com palavras generosas. Sei que não terei condições 
de substituí-lo, mas farei um esforço para com ele 
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aprender, compartilhando as angústias, as alegrias e 
as vitórias neste plenário.

Aos companheiros e companheiras de bancada 
coloco-me integralmente à disposição para construir-
mos essa caminhada. Sei que o exercício da Lideran-
ça é uma trabalho coletivo, e assim quero fazê-lo com 
todos os membros da bancada. Quero dividir essa res-
ponsabilidade, quero trabalhar para que essa bancada, 
patrimônio e orgulho do Partido dos Trabalhadores, 
possa efetivamente cumprir suas funções à altura do 
momento político que vivemos.

Ilustre Presidente Michel Temer, V.Exa. pode con-
tar comigo no trabalho que vai ser desenvolvido com as 
Lideranças partidárias. Estarei solidário nesse trabalho, 
promovendo o debate, empreendendo o bom combate, 
não abrindo mão dos meus princípios, mas respeitan-
do os princípios, a postura digna, as ações corretas 
daqueles que trabalham nesta Casa para engrandecer 
o Parlamento, para fortalecer a democracia e construir 
uma nação da dimensão que todos queremos.

Portanto, Sr. Presidente, colegas de Parlamento, 
colegas de bancada, deixo a minha saudação e a cer-
teza que estaremos juntos para exercer esse mandato 
que, espero, seja proveitoso, à altura dos nossos de-
safios neste ano particular de eleições, em que todos 
estaremos cheios de ansiedades e de expectativas, 
cumprindo uma agenda legislativa que será crescente-
mente contaminada pelo debate eleitoral. Mas , acima 
de tudo, espero que sejamos capazes de corresponder 
às nossas responsabilidades, de fazer o bom combate 
e de construir o nosso caminho com o respeito que a 
democracia e o povo brasileiro exigem. 

Vamos à luta em prol de um Brasil cada vez me-
lhor, mais desenvolvido, como fazemos com o Governo 
do ilustre Presidente Lula. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Sandro Mabel para uma Co-
municação de Liderança. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Co-
ruja, Líder do PPS. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero, inicialmente, agradecer 
aos meus companheiros da bancada do PPS que me 
reconduziram à Liderança do partido na Câmara dos 
Deputados. 

O PPS é um partido pequeno – tem 15 Deputados 
–, mas é uma bancada valorosa, que tem procurado 
lutar pelo bem do País na difícil tarefa exercida na Câ-
mara dos Deputados, de apresentar boas propostas 
e de aprovar boas leis e. E é com satisfação que vou 
liderar mais este ano a aguerrida bancada do PPS.

Quero ressaltar que no ano passado tivemos à 
frente das oposições figuras como os valorosos De-
putados Ronaldo Caiado, do DEM – e José Aníbal, 
do PSDB – que no bloco formado pelos 3 partidos – 
DEM – PSDB e PPS – fizeram o papel de oposição 
ao Governo.

O Parlamento é um local onde as pessoas apre-
sentam propostas, onde se discutem ideias, mas é um 
ambiente muito impessoal. Mas, no ano que passou, 
tive a oportunidade de fazer amizade com os Deputa-
dos Ronaldo Caiado e José Aníbal, e essa amizade 
se leva para sempre. Então, quero ressaltar o brilho 
desses Parlamentares e a satisfação de ter convivido 
com eles. 

A partir de agora, trabalharemos, na Oposição, 
com o Deputado João Almeida, baiano valente, e com 
o meu colega de Santa Catarina Deputado Paulo Bor-
nhausen, de uma estirpe de políticos catarinenses da 
maior grandeza. Tenho certeza de que, unidos, vamos 
fazer um belo trabalho de oposição neste País.

Quero registrar ainda, uma vez que em 3 minu-
tos não terei tempo de assinalar tudo o que gostaria, o 
prazer de ter trabalhado também com outros Líderes. 
E vou citá-los na figura do Líder Henrique Fontana, re-
presentante da base do Governo. Henrique Fontana é 
um Parlamentar firme e brilhante. Outro Parlamentar 
que quero também destacar, Sr. Presidente, pelas suas 
qualidades políticas e pessoais, é o Deputado Cândido 
Vaccarezza, que, estou certo, fará um belo trabalho na 
Liderança do Governo. Foi, portanto, muito prazeroso 
trabalhar com o Deputado Henrique Fontana, negociar 
e discutir suas propostas.

Hoje, na primeira reunião realizada, o PPS de-
cidiu apoiar integralmente a PEC nº 300. Vamos lutar 
firmemente para que ela seja aprovada. O Brasil tem 
muitas necessidades e demandas. Uma delas é a se-
gurança pública, que, sem dúvida, não tem sido bem 
atendida pelos Governos. Tanto isso é verdade que 
ela é sempre apresentada como uma das principais 
reivindicações – e agora como principal reivindicação 
– da população. 

Vamos lutar, firmemente, para aprovar a PEC 
nº 300.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado João Pizzolatti, novo Lí-
der do Partido Progressista, para uma Comunicação 
de Liderança, pelo PP.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, com muita honra e especial prazer, 
apresento-me a esta Casa. Estou no quarto mandato 
como Deputado Federal, no décimo sexto ano nesta 
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Casa. Tenho a honra de me apresentar a todos como 
o novo Líder da bancada do Partido Progressista na 
Câmara dos Deputados.

Quero, em primeiro lugar, agradecer aos Parla-
mentares da bancada do Partido Progressista que me 
concederam a honra, a confiança. E o fizeram no dese-
jo de fortalecer nosso partido na Casa, no Congresso 
Nacional e no Brasil, acreditando no grande potencial 
humano que o partido tem e buscando-o.

Deputado Paulo Bornhausen, liderar o Partido 
Progressista não é apenas liderar um partido na Casa. 
É liderar um partido, hoje, que tem os melhores ho-
mens e mulheres na formação de sua bancada. Ho-
mens que foram Governadores; homens e mulheres 
que foram Prefeitos de Capitais, de grandes cidades, 
de cidades pequenas; homens especializados no setor 
de cooperativas, no setor de agronegócio, na saúde. 
Pessoas, enfim, que têm robustez, musculatura para 
representar seus Estados e nosso partido.

Teremos uma difícil missão, mas faremos de 
tudo, primeiro, para que o partido busque sua mus-
culatura no plenário, traga esta gente competente, os 
nossos Parlamentares, para expor, para assumir as 
grandes bandeiras do nosso partido, para identificar 
nossas grandes bandeiras e para defendê-las, como 
sempre fizemos. Estamos há 16 anos defendendo o 
desenvolvimento econômico do nosso País, apoiando 
as reformas estruturais necessárias para que o Brasil 
possa crescer, apoiando a estabilidade econômica e, 
agora, tendo a coragem de apoiar grandes programas 
comandados pelo nosso Ministro Marcio Fortes, os 
programas do PAC.

É o PAC, por meio do qual se tem coragem de 
se investir em saneamento básico, de se investir em 
macrodrenagem, em habitação, em reurbanização, 
em portos, aeroportos, a infraestrutura de que nosso 
País tanto precisava.

Claro, a bancada do partido se identifica com a 
base do Governo e faz parte dela, sabendo de sua res-
ponsabilidade com seu País e com seus Estados.

Quero parabenizar o Ministro Dornelles, Presiden-
te do nosso partido, a quem agradeço. Está nos aju-
dando na coordenação, emprestando sua história para 
buscar o fortalecimento e a credibilidade do partido.

Parabenizo nosso companheiro Deputado Má-
rio Negromonte, que está deixando a Liderança, mas 
com o sentimento de dever cumprido. Com honra, 
ética, determinação e humildade, S.Exa. conseguiu 
representar nosso partido nesses 4 anos como Líder 
da nossa bancada.

Presidente Michel Temer, coloco-me à disposição 
como Líder do partido, como Líder da base do Gover-
no Lula. Quero servir de instrumento para buscar a 

sinergia entre a Mesa Diretora e a bancada. Faço um 
pedido especial: vamos dar oportunidade ao Partido 
Progressista para mostrar a que veio ao Congresso 
Nacional. Vamos buscar, sim, Relatorias.

Tenho o comprometimento do Presidente Michel 
de buscar esse prestígio para a bancada. Vamos buscar 
nossa identificação e nosso fortalecimento.

Na condição de Líder, além de representar nossa 
bancada nas negociações junto à Mesa Diretora, aos 
demais Líderes da Casa, ao Governo Federal, temos 
a missão, sim, de buscar o fortalecimento para viabi-
lizar o retorno de V.Exas. no ano que vem, até porque 
estamos enfrentando um ano eleitoral. Precisamos 
maximizar e potencializar o trabalho de todos nós.

Quero, por fim, Sr. Presidente, cumprimentar os 
Deputados Paulo Bornhausen e Fernando Coruja, do 
Estado de Santa Catarina, que estão tendo, como eu, 
a oportunidade de liderar suas bancadas.

O primeiro catarinense do Partido Progressista 
a liderar uma bancada na Câmara dos Deputados é 
quem lhes fala. Isso se deve ao povo de Santa Catari-
na, que me deu a oportunidade de representar, mais 
uma vez, nosso Estado e nossa gente.

Deixo aos meus amigos e amigas de bancada o 
pedido para que me ajudem. Vamos buscar a unidade 
do nosso partido. Vamos mostrar para o Brasil a nossa 
força e o que pensa o Partido Progressista a respeito 
das principais bandeiras nacionais.

Que Deus nos ajude e fique conosco! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação.
O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação. (Pausa.)

VOTARAM

Sim:  376 Srs. Parlamentares; 
Abstiveram-Se:  2 Srs. Parlamentares.
Total:  378

Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 47, de 2003, em segundo turno de votação. (Mani-
festação das galerias.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 47/2003 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 3-2-10 17:08
Encerramento da votação: 3-2-10 18:05
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira Michel Temer.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-
pensada a votação da redação final da matéria, nos 
termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento 
Interno.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg, re-
conduzido à Liderança do PSB.

Em seguida, concederei a palavra aos Líderes 
Paulo Bornhausen, Ivan Valente e João Almeida.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero muito rapi-
damente agradecer à bancada do Partido Socialista 
Brasileiro, que, pela segunda vez consecutiva, e por 
unanimidade, indica-me como Líder da bancada. É uma 
honra muito grande para um Parlamentar de primeiro 
mandato liderar um partido com a tradição histórica do 
PSB – que detém uma bancada tão significativa como 
a que temos na Câmara dos Deputados. Tenho metade 
da minha vida dedicada a esse partido. Nunca fui de 
outro partido na minha vida, o que só aumenta minha 
responsabilidade neste momento.

Cumprimento o Presidente Michel Temer pela 
deferência que me dedicou nesses 3 anos. Registro a 
importância da decisão de S.Exa., da interpretação de 
que as medidas provisórias não trancam a pauta em 
todos os casos, o que permitiu a este Plenário apro-
var projetos importantes, inclusive muitos projetos dos 
Parlamentares, o que valorizou a Casa.

Agradeço a todos os Líderes a convivência no 
ano passado e o aprendizado que tive no meu primeiro 
ano no exercício da Liderança. Faço um agradecimen-
to especial ao Líder do Governo, Deputado Henrique 
Fontana, pela convivência, pelo respeito à bancada do 
Partido Socialista Brasileiro.

No ano passado, aprovamos projetos importantes 
para o País. Não tenho dúvida de que este não será 
diferente. Já temos uma pauta muito importante colo-
cada para apreciação, como os 3 projetos relativos ao 
pré-sal que ainda faltam ser votados, que certamente 
permitirão ao Brasil uma nova condição econômica, 
uma nova condição social. Nós temos uma agenda 
social, anunciada na mensagem presidencial, que vai 
procurar transformar em políticas de Estado os progra-
mas sociais que vêm transformando o País.

É importante dizer que todos nós somos Depu-
tados num cenário extremamente favorável ao Brasil, 
onde se reduziu a pobreza, onde se reduziram as de-
sigualdades sociais, país que alcançou nova inserção 
no cenário internacional. O Brasil passou a ser de fato 
um país importante no cenário internacional. Não tenho 
dúvida alguma de que o Congresso Nacional e, de forma 

muito especial, a Câmara dos Deputados contribuíram 
para este momento em que o País vive.

Peço a Deus que me ilumine para que eu possa 
sempre estar à altura da confiança dos Parlamenta-
res do PSB – da população do Distrito Federal e, por 
que não dizer, dos desejos e aspirações do povo bra-
sileiro.

Este ano, por certo, será quente, em função do 
debate eleitoral, o momento mais bonito da democra-
cia, quando os partidos se enfrentam e os candidatos 
se posicionam, apresentam suas propostas e buscam 
apoio popular.

Considero um privilégio este País ter como candi-
datos a Presidente da República pessoas da estatura 
de Ciro Gomes, Dilma Rousseff, Marina Silva, José 
Serra. Isso apenas demonstra a consolidação da de-
mocracia brasileira. Mais uma vez, este Parlamento, a 
Câmara dos Deputados tem papel fundamental para 
a consolidação do processo democrático.

Aqui fica meu profundo agradecimento à genero-
sidade da bancada do Partido Socialista Brasileiro.

Quero fazer referência especial ao Deputado 
Márcio França, que passa a Liderança do Bloco ao 
Deputado Daniel Almeida, do PCdoB. Também aprendi 
muito com S.Exa. na Liderança.

Aproveito a oportunidade para desejar ao novo 
Líder do Bloco, Deputado Daniel Almeida, grande 
companheiro, muito sucesso nessa sua nova tarefa. 
Pode contar integralmente com o apoio da bancada 
do Partido Socialista Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação passada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no momento em que assumo a Li-
derança do Democratas na Câmara dos Deputados, 
gostaria de fazer referência toda especial ao meu sem-
pre Líder Ronaldo Caiado.

Como já enalteceu nosso 2º Vice-Presidente e 
ex-Líder, Deputado ACM Neto, o Deputado Ronaldo 
Caiado é um dos grandes homens públicos que estão 
nesta Casa honrando a vida política e os políticos de 
bem; é um homem que cumpre sua função, do começo 
ao fim, com integridade, sabedoria e, principalmente, 
muita valentia; é daqueles que sabem que é possível 
mudar as coisas e que devemos ter paciência para en-
tender aquelas que não puderam ser mudadas. Hoje 
assumo a grande missão de dar continuidade a essa 
Liderança vitoriosa.
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Agradeço a todos os Deputados e Deputadas do 
meu partido, àqueles que já exerceram a Liderança: 
Onyx Lorenzoni; ACM Neto; Rodrigo Maia, Presidente 
do nosso partido; José Carlos Aleluia. É uma honra as-
sumir esta Liderança, como já disse. Vamos trabalhar 
com muita tranquilidade.

Saúdo o novo Líder do Governo, Deputado Cân-
dido Vaccarezza, acreditando na sua disposição para o 
diálogo, na sua palavra; o novo Líder do PT – Fernan-
do Ferro, Deputado aguerrido. Nós nos conhecemos 
há muitos anos nesta Casa, quando eu ainda era Go-
verno e S.Exa., Oposição. É um grande oposicionista. 
Tenho certeza absoluta de que desempenhará muito 
bem sua função.

Cumprimento o Deputado João Almeida, nosso 
grande Líder, que agora assume a Liderança do PSDB 
nesta Casa, parceiro que será de uma jornada não 
apenas aqui, mas nas urnas, no próximo ano.

Saúdo os Deputados Fernando Coruja e João 
Pizzolatti, 2 Líderes que representam Santa Catarina 
nesta Casa, aos quais me junto.

Rendo homenagens àqueles que sabem fazer a 
hora. Tenho certeza de que os catarinenses, Deputa-
do José Carlos Vieira, terão condições de representar 
bem e honrar seus eleitores, seu povo.

Estou aqui, em nome de toda a bancada de San-
ta Catarina, agradecendo o apoio que tive até hoje 
não só dos nossos eleitores, mas também dos nos-
sos pares.

Assumo pela segunda vez uma liderança. Na 
primeira vez, na Assembleia Legislativa, assumi a 
Liderança do Governo, que me foi consignada pelo 
ex-Governador Esperidião Amin Helou Filho, a quem 
tive muita honra de servir; na segunda vez, nesta Casa, 
agora, honrado pelo meu partido, mas com muito tra-
balho pela frente.

Exerço pela segunda vez uma liderança com o 
espírito público, de que nunca me separei. Ando com 
o espírito público e com a vontade de estar sempre 
conectado na sociedade e com ela. É necessário que 
façamos isso.

Não tenho dúvida de que faremos um grande tra-
balho este ano. Cobram e perguntam: “Líderes, como 
vai ser o trabalho em ano de eleição?” Aqui saúdo todos 
os Líderes desta Casa, todos aqueles que já me ante-
cederam e falaram. Ora, o trabalho em ano de eleição 
é um trabalho como sempre é em ano de eleição, é um 
trabalho que tem agenda legislativa e eleição no meio. 
De 2 em 2 anos, durante nossa Legislatura, sempre há, 
intercaladas, eleições municipais e eleições nacionais 
e estaduais. Vamos fazer um esforço no primeiro se-
mestre para votar matérias importantes; vamos seguir 
a pauta da sociedade; vamos dar satisfação àqueles 

que nos colocaram aqui e que neste ano irão às urnas, 
reconhecendo ou não nosso trabalho.

É importante que se diga que não podemos es-
quecer os grandes projetos que temos para votar. É 
necessário votar a matéria referente ao pré-sal? É. 
Mas não, talvez, com a pressa do Governo. Estamos 
de olho nas futuras gerações. Temos compromisso com 
aqueles que ainda não nasceram. A riqueza do pré-sal 
é um futuro que pode ser brilhante ou frustrante.

É necessário, Líder Cândido Vaccarezza, a quem 
saúdo neste momento, paciência para construir um 
grande projeto. A agenda eleitoral não pode ser a do 
pré-sal. É muito importante para o País que não seja-
mos açodados. Tenho certeza de que, sob a liderança 
de V.Exa., a exemplo do Líder do Governo que o ante-
cedeu, teremos condições de fazer um trabalho bom 
nas próximas semanas, assim que os projetos vierem 
para votação. Quando chegarem ao Senado, serão 
aperfeiçoados também, certamente.

Temos outros temas importantes, temos uma 
agenda da sociedade que precisa ser cumprida, em 
que se encontra o projeto de lei da ficha limpa. Ela é 
que fará com que esta Casa se conecte com a popu-
lação, com os eleitores, com as pessoas que nos co-
bram uma posição. Nós, políticos, precisamos acertar 
nosso passo com o da população e de todos aqueles 
que nos querem bem. Só que há uma questão: se não 
o fizermos, Líder Cândido Vaccarezza, o povo, os elei-
tores o farão, nas eleições. Precisamos nos conectar 
à sociedade.

Vamos votar ainda em março, Sr. Presidente Mi-
chel Temer, que dá todo o apoio a essa iniciativa, um 
projeto que seja importante para o Brasil e que repre-
sente um passo à frente para todos nós. Não tenho 
dúvida disso.

Quero também enfatizar a necessidade – falo em 
nome não só de Santa Catarina, mas dos Estados que 
sofrem as intempéries que causaram a maior quanti-
dade de danos que a reação da natureza trouxe para 
o Brasil – de fazermos avançar os projetos que tratam 
da defesa civil, que deve ser carreira de Estado, para 
que organize o Brasil no que se refere à proteção de 
seus filhos e de seu patrimônio. Precisamos resolver os 
problemas da desburocratização, que angustia as pes-
soas, quando atingidas por esses fenômenos. Também 
precisamos avançar no estudo do Fundo Nacional de 
Defesa Civil, para termos, a longo prazo, um planeja-
mento de prevenção. Essa é uma questão de Estado, 
não de governo. Ela não diz respeito ao Governo de 
plantão, nem à Oposição.

Fazemos oposição sim, não ao Brasil. Fazemos 
oposição ao Governo. Portanto, estamos aqui para cons-
truir. Oposição construtiva! Faremos essa construção 
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com diálogo e votação e faremos sempre a cobrança 
por meio da fiscalização, que é nosso papel. É impor-
tante que fique patente que fiscalizaremos, em nome 
da sociedade, os atos do Governo. Quando não forem 
aqueles que imaginamos legais e possíveis, contesta-
remos e cobraremos uma solução.

Para finalizar, agradeço ao meu Estado de Santa 
Catarina, aos meus colegas e a todos esta oportunida-
de. Tentarei dar o máximo daquilo que tenho de bom, 
daquilo que me sobra e é possível fazer. Sou um num 
grupo de 513.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT subs-
creveu o documento que solicita a inclusão na Ordem 
do Dia da PEC nº 300. (Palmas nas galerias.)

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. CARLOS MELLES (DEM – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

Em seguida, concederei a palavra ao Líder João 
Almeida.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, gostaria de que todas 
as manifestações dos Deputados na tribuna a favor da 
PEC nº 300 fossem também feitas por seus Líderes. 
Estão sendo colhidas assinaturas, e nós pedimos a 
todos os Líderes que ainda não assinaram a urgência 
que o façam imediatamente.

Sr. Presidente, trago à lembrança uma questão 
desagradável: hoje é o primeiro dia de trabalho efetivo 
do Congresso Nacional, e neste momento está-se ten-
tando passar uma borracha em tudo o que aconteceu 
no Governo e na Câmara do Distrito Federal.

É fantástico que o escândalo mais bem docu-
mentado da Nação brasileira – um esquema de cor-
rupção, financiamento e recebimento de propina com 
envolvimento de Governador, Vice-Governador, Par-
lamentares e empresários – acabe em pizza, como 
está acontecendo.

O Governador Arruda acabou de ganhar a Presi-
dência da Câmara Legislativa: os mesmos que foram 
mostrados nas gravações e que estão sendo acusados 
elegeram o Presidente da Casa e terão direito a voto, 

inclusive na CPI que apurará o caso. Isso é inadmissí-
vel e é vergonhoso que continue acontecendo.

Tenho aqui a lista aqui dos que votaram em Wil-
son Lima, do PR – para a Presidência da Câmara Le-
gislativa. Há representantes de partidos da base do 
Governo e da Oposição: PMDB – PP – PR – DEM – 
PTB – PSDB – PRP e assim por diante.

Eu entendo que esses partidos deveriam se pro-
nunciar sobre isso, sobre investigar e punir toda essa 
corrupção no Distrito Federal, porque essa eleição na 
Câmara Legislativa vai respingar sobre todos os par-
tidos, sobre todos os que fazem política no Brasil. O 
povo brasileiro já não acredita que seja possível fazer 
política com nobreza, com ética, princípios e defesa 
de um programa partidário de mudanças sociais. Daí 
a cobrança que faço desta tribuna.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, duran-
te todo o período de recesso parlamentar houve um 
grande debate na sociedade brasileira sobre o Plano 
Nacional de Direitos Humanos.

Por incrível que pareça, setores que durante a 
ditadura militar censuraram, perseguiram, torturaram, 
mataram e, a serviço de um projeto que não interessava 
à liberdade, à democracia e ao povo, fizeram daquele 
período histórico – os anos sem liberdade, os anos 
de chumbo da ditadura – um tempo tão cruel para os 
brasileiros não querem a punição dos torturadores. E 
o Governo Lula cedeu.

Quero dizer aos apoiadores do Governo e aos 
petistas em particular que isso é uma vergonha. Tortura 
é crime contra a humanidade, não é crime político nem 
conexo, não é nada disso. No entanto, os torturadores 
estão aí, sendo promovidos, enquanto aqueles que 
lideraram a luta contra a ditadura foram perseguidos, 
presos, torturados e mortos – pagaram por qualquer 
coisa que se queira. E o Governo recuou novamente.

Por fim, Sr. Presidente, denuncio a campanha que 
a mídia brasileira vem fazendo: a liberdade de impren-
sa é a liberdade dos donos de jornal, dos patrões da 
mídia. Não podemos aceitar isso.

Defendemos durante muito tempo a liberdade 
de expressão contra a censura, mas quem defende a 
democratização dos meios de comunicação de mas-
sa, quem defende o direito à verdade e à memória tem 
que merecer dos meios de comunicação e de seus 
controles a liberdade.

Quero dirigir-me, inclusive, a esta plateia que 
está nas galerias: a mídia que atenta contra os direitos 
humanos ao não querer a punição de torturadores, a 
revisão da Lei da Anistia e a democratização dos meios 
de comunicação de massa é a mesma mídia que vai 
dizer que a aprovação do piso nacional dos policiais e 
bombeiros militares vai explodir o Orçamento da Re-
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pública, é a mesma mídia que diz que o funcionalismo 
público é o bode expiatório do ajuste fiscal, é a mesma 
que se cala diante do gasto de 320 bilhões de reais com 
juros e amortização da dívida pública. Dizem defender 
a liberdade, mas defendem a liberdade patronal.

O Governo Lula não podia ter recuado escanda-
losamente, como recuou, do Plano Nacional de Direi-
tos Humanos. Esta Casa precisa discutir abertamente 
democracia e liberdade e criar comissão que abra de 
verdade os arquivos do regime militar.

Sr . Presidente, queremos o Brasil com total li-
berdade de informação e de comunicação, mas não 
liberdade para os donos dos meios de comunicação 
fazerem o que bem entendem com a informação, a 
serviço do poder econômico.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 2º Secretário.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido na votação anterior.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido. 

O SR. VICENTE ARRUDA (PR – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. JORGE BOEIRA (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se aqui es-
tivesse, teria votado na PEC da segurança alimentar, 
conforme a orientação do partido.

O SR. LUIZ BASSUMA (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Verde. 

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro encerrada a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA (PV – MG. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Votei com o Partido Verde na última votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. 

Manifesto uma nota de pesar pelo falecimento do 
Pastor José Santos, da Assembleia de Deus, no Bairro 
da Penha, na cidade do Rio de Janeiro.

Gostaria de externar meus pêsames a todos os 
familiares dessa liderança, que tinha sua representação 
não somente no povo evangélico, mas também em toda 
a população de Leopoldina, subúrbio do Rio de Janeiro, 

pelo trabalho que desenvolveu por meio da Igreja e da 
assistência social em prol daquela comunidade.

Portanto, meu voto de pesar pelo falecimento, 
hoje, do Pastor José Santos e meus sentimentos aos 
familiares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado João Almeida, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos na tribuna.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assumo hoje, honrosamente, a função de 
liderar a bancada do PSDB nesta Casa. E desde logo 
quero agradecer aos meus ilustres companheiros, que, 
numa escolha que muito me honrou, por unanimida-
de designaram-me para exercer essa função honro-
sa. Também saúdo os Líderes que assumiram hoje e 
que serão meus parceiros nesta Sessão Legislativa: 
Líder Paulo Bornhausen, do Democratas; Líder João 
Pizzolatti, do PP; e Líder Fernando Ferro, do PT. Eles 
também assumem hoje. O Líder Fernando Coruja, do 
PPS – foi reconduzido, assim como os demais; e o ilus-
tre Deputado Cândido Vaccarezza, sai da Liderança 
do PT e assume a Liderança do Governo. 

Saúdo, portanto, todos esses Líderes e aqueles 
que foram reconduzidos, com a confiança de suas 
bancadas, para mais um exercício. 

Vejo aqui à minha frente o ilustre Líder do PMDB 
– companheiro de tantos anos no Parlamento.

Este ano será de muita atividade no Congresso 
Nacional, diferentemente do que se costuma dizer. Fa-
lam que o Parlamento não produz em ano de eleições, 
mas não tenho observado isso aqui. Pelo contrário, 
vejo que produzimos, sim, pois temos tido capacidade 
de votar todas matérias que demandam deliberação, 
discussão e decisão do Plenário da Câmara dos De-
putados e do Congresso Nacional. Em tempo nenhum 
de eleição deixou-se de fazer isso aqui. E este ano, 
certamente, não deixaremos de também empreender 
o bom debate, discutindo aquelas matérias de rele-
vância para o País e mesmo para a condução do dia 
a dia do Governo.

Compreendo perfeitamente, a exemplo do meu 
partido, nossa função de Oposição. Não entendemos 
que haja oposição dura ou oposição leve. Oposição 
não se adjetiva; é oposição. A responsabilidade da 
Oposição é fiscalizar os atos do Governo – sim, todos 
os atos do Governo –, suas realizações e ações, os 
projetos que são enviados para debate aqui. Devemos 
nos contrapor a essas ideias, buscar os fundamentos 
que as produziram e aqueles pelos quais entendemos 
que elas não devam ser aprovadas. E temos de fazer 
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isso sempre com energia e convicção. Não há moleza 
nem dureza nisso. É o cumprimento de uma responsa-
bilidade legal e constitucional, faz parte do Parlamento 
e da democracia. Para isso, afinal, fomos eleitos – nós, 
da Oposição, que formamos hoje o PSDB – o Demo-
cratas e o PPS. E é assim que haveremos de agir, na-
turalmente, na melhor interlocução, no melhor e mais 
amplo diálogo com os partidos da base do Governo 
e com o Líder do Governo, tendo a intermediação do 
Presidente da Casa, Parlamentar experiente de tan-
tas legislaturas. Também ouviremos a opinião da so-
ciedade e dos representantes de todos os interesses 
envolvidos nas questões em debate. 

Certamente, teremos nossa posição clara e de-
finida, entendendo que, em relação ao Governo, so-
mos sempre oposição. Da mesma forma, Governo é 
sempre Situação e há de buscar prover-se da maioria 
para levar à frente suas propostas e aprovar seus pro-
gramas. Nós, do outro lado, cumprimos o nosso dever 
de oposição. 

Quero ainda saudar o Líder do PSDB – Deputa-
do José Aníbal, a quem tenho a honra de suceder, o 
Deputado Ronaldo Caiado e os ilustres Líderes que se 
despediram hoje da função que exerceram durante o 
último ano, com muito brilho e representatividade. 

Penso que teremos, sim, neste ano, uma pauta 
com matérias muito importantes para deliberarmos. 
Como disse, em sendo um ano de eleições, não pode-
mos fugir dos debates que virão iluminados pela pres-
são do pleito que se aproxima. Afinal, o Parlamento é 
também isto: vitrine dos partidos. Aqui expressamos 
opiniões e procuramos trabalhar para dar convicção 
ao eleitor – não só em véspera de eleição, mas todos 
os dias. Nosso trabalho também contribui para a for-
mação da convicção do eleitor, para o momento em 
que ele tiver de tomar uma decisão. 

Portanto, sendo este um ano de eleições, mais 
razão ainda para que os debates sejam aqui desen-
volvidos com mais rigor.

De modo, Sr. Presidente, que entendemos as-
sim a Oposição. Não seremos oposição mais dura, 
nem oposição mais branda. Esperamos ser capazes 
de exercer a oposição com eficácia, em benefício do 
País e do fortalecimento da democracia, que não existe 
onde não há Oposição. 

O Parlamento é onde se expressa de forma mais 
clara o conflito do processo democrático. É no funciona-
mento do Parlamento, não só na formalidade de existir, 
mas no desenvolvimento do bom debate, às vezes muito 
acalorado, que se afirmam, todos os dias, os princípios 
da democracia. É aqui onde se realiza essa tarefa de 
tanta importância para o sistema democrático. 

Democracia é como oposição: não merece adje-
tivação. Democracia é democracia. O sistema é demo-
crático se preenche os conceitos básicos da democra-
cia. Do contrário, não é democracia. O Parlamento é a 
melhor expressão disso, pois é nele onde a democracia 
se apresenta. É ele quem protege, renova e irriga o 
processo democrático.

Portanto, aqui cumpriremos nosso papel, confian-
tes e com a colaboração e coparticipação de todos os 
nossos pares, dos que estão no Governo e dos que 
compõem a base do Governo, para que possamos fa-
zer uma oposição eficaz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Sr. Presidente, 

quero fazer um breve registro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência vai encerrar. Quem quiser falar pelo tem-
po de 1 minuto, pode ficar aqui na fila. Quem quiser 
justificar, também.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, tem a palavra o ilustre Depu-
tado José Carlos Vieira.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PR – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
com grande satisfação que quero registrar o orgulho 
de Santa Catarina por ter nesta Casa 3 Líderes da 
grandeza dos Deputados Fernando Coruja, João Pi-
zzolatti e Paulo Bornhausen.

Santa Catarina também se orgulha dos seus mo-
vimentos comunitários, tão bem representados hoje na 
Casa pela Associação de Praças do Estado de Santa 
Catarina, que aqui comparece com mais de 50 mem-
bros para defender não só o piso salarial da catego-
ria, por meio da PEC nº 300, mas também o setor de 
segurança pública.

Sr. Presidente, haveremos de encaminhar fa-
voravelmente à PEC nº 300. Vamos votar e ganhar. 
Vamos dar um passo para termos mais segurança no 
País, para tanto aprovando também – como fizemos 
com a Emenda nº 29, que garantiu à saúde recursos 
da União, Estados e Municípios – recursos para a se-
gurança pública no País. Temos de começar votando 
“sim” à PEC nº 300 e dando mais recursos para a área 
de segurança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. SILVIO LOPES (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Silvio Lopes votou com seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Luiz Bassuma, pelo tem-
po de 1 minuto.

O SR. LUIZ BASSUMA (PV – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
remos nos congratular com os integrantes desta Casa, 
com a Presidência, pela votação da PEC nº 47.

Foi uma luta! O Brasil pediu, o povo brasileiro 
saiu às ruas, se manifestou junto a esta Casa e hoje 
a aprovamos; e amanhã teremos a sua promulgação. 
É importante inserir na Constituição a alimentação 
como direito social, para combater a fome, a miséria, 
estimular a agricultura e buscar diminuir a pobreza 
neste País.

Agora, Sr. Presidente, os grandes desafios para 
nossa Casa: a PEC 300, que deve ser aprovada este 
ano, o mais breve possível; a PEC 590 também, para 
colocar mulheres na Mesa desta Casa. 

A PEC 300 é um clamor nacional dos nossos 
policiais militares, dos nossos bombeiros, e é legítima 
a valorização desse povo.

Por isso, nosso apelo junto às vozes que estão 
clamando para que seja colocada na pauta desta Casa 
a PEC 300.

O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS CHAMARIZ (PCdoB 
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei conforme a orientação do meu partido.

Aproveito a oportunidade para também registrar 
que sou solidário à PEC nº 300 e penso que devemos 
votá-la imediatamente.

Este é o meu registro, Sr. Presidente. Muito obri-
gado pela oportunidade.

O SR. MENDONÇA PRADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ma-
nifesto minha frustração pela não apreciação, no dia 
de hoje, da PEC nº 300, que é tão importante para a 
sociedade brasileira, de modo especial para as polí-
cias militares.

Depositamos, porém, nossa confiança nos inte-
grantes da Mesa, que assumiram o compromisso de 
ainda no decorrer deste mês de fevereiro votarmos 
a PEC nº 300, porque a sociedade brasileira assim 
exige.

Além disso, foi realizado todo um trabalho de mo-
bilização no Brasil, e é por isso que estamos com as 
galerias cheias aqui. E essas galerias não serão esva-
ziadas enquanto a PEC não for votada na Câmara dos 
Deputados. Para isso, sabemos que contamos com o 
apoio de V.Exa. (Palmas prolongadas.)

Sabemos que podemos contar com Líderes como 
o Deputado Inocêncio Oliveira, e é por isso que estamos 
aqui tendo o apoio da maioria dos Parlamentares. É 
por isso que queremos que essa PEC seja submetida 
à votação para identificarmos aqueles que são favo-
ráveis e os que são contrários porque o Brasil quer a 
PEC nº 300 já! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Até 
agora os senhores presentes nas galerias se compor-
taram com educação, com urbanidade e com respeito 
à Instituição. São militares ou familiares desses que 
sempre pautaram sua vida pelo respeito, pela hierar-
quia e pelo cumprimento do dever e merecem todo 
nosso apoio.

Por isso está programada a votação na próxima 
semana, terça-feira ou quarta-feira no máximo. Peço, 
porém, que ninguém se manifeste. Amanhã é uma 
quinta-feira e não haverá quorum para se votar uma 
PEC. Mas adianto que já está programada a votação da 
PEC nº 300 para a próxima semana. É uma decisão do 
Colégio de Líderes com o Presidente Michel Temer.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar no plenário da Casa o meu 
contentamento com o reinicio dos nossos trabalhos, 
que se confundiu com a divulgação das pesquisas de 
dois importantes institutos, o Vox Populi e o Sensus.



01232 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2010

Essas pesquisas mostraram a alta popularidade 
do Governo Lula, o respeito, o reconhecimento e a ava-
liação positiva que o povo brasileiro faz do Governo e 
da pessoa do Presidente Lula.

Além disso, Sr. Presidente, surpreendeu-me, de 
certo modo, o apoio dado à Ministra Dilma Rousseff, 
que ao ser perguntada da preferência eleitoral de-
monstrou...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai ser rigorosa. Terminou 1 minuto, corta 
a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO – Muito obrigado, Pre-
sidente! Muito obrigado pela sua compreensão!

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sabemos que V.Exa. é apaixonado pela questão dos 
trabalhadores de segurança pública, a PEC nº 300.

O Presidente Michel Temer nos disse há pouco 
da probabilidade de se votar essa matéria na última 
semana. Conversava com o Deputado Miro Teixeira 
e lhe dizia que é temerário colocar a PEC nº 300 na 
pauta da semana que vem devido a falta de quorum. 
Se houver 480 Deputados presentes, será viável, mas 
é temerário. O Presidente Michel Temer disse que há 
a probabilidade de se votar na última semana, com o 
consenso do Colégio de Líderes.

Temos as assinaturas do Colégio de Líderes. 
Temos as assinaturas de 428 Deputados Federais. 
Não entendo por que esta Casa não quer votar essa 
PEC. Só queremos que seja colocada em votação, 
a aprovação será por conta dos Deputados, é isso o 
que essas famílias aqui presentes querem, porque 
não podem estar todos os dias em Brasília. (Palmas 
nas galerias.)

Sr. Presidente, temos que encontrar um consen-
so. Se for colocada na pauta da semana que vem te-
remos de ter quorum de pelo menos 480 Deputados, 
ou deixarmos para a última semana, conforme disse 
o Presidente Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Essa 
questão já foi esclarecida quando o Deputado Miro 
Teixeira levantou a questão de ordem. Houve uma vo-
tação hoje no Colégio de Líderes em que foi decidido 
que será na próxima semana. Se na terça ou quarta-
feira tiver quorum alto, vamos votá-la. Caso contrário, 
ficará para a semana depois do Carnaval. 

Essa que foi a decisão.

O SR. NELSON GOETTEN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON GOETTEN (PR – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado 
Capitão Assumção pela sua liderança na mobilização 
nacional em torno da PEC nº 300. Ele tem sido um 
grande lutador, inclusive na bancada do Partido So-
cialista Brasileiro.

Cumprimento também o Senador Antônio Carlos 
Valadares pela aprovação hoje da Proposta de Emen-
da à Constituição que insere na Constituição Federal 
a alimentação como direito básico, grande conquista 
do povo brasileiro.

Lamento que não tenhamos votado, como de-
cidido na reunião de Líderes hoje, o requerimento de 
urgência para o plano de cargos e salários do Poder 
Judiciário.

Apelo a todos os Líderes partidários para que na 
semana que vem possamos apreciar o requerimento 
de urgência do plano de cargos e salários do Poder 
Judiciário, do Ministério Público da União para poste-
riormente analisarmos o mérito dessas matérias.

Faço, mais uma vez, este registro e agradeço ao 
Deputado Michel Temer por ter incluído a matéria na 
pauta da semana para que possamos votá-la.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
lo à Mesa para que faça uma agenda propositiva. Se 
as PECs já foram analisadas e aprovadas em Comis-
sões, vamos votá-las, e não só a emenda dos milita-
res, que é justa, mas também várias outras emendas 
que estão na fila.

Faço um apelo para que esta Casa ande na frente 
e não atrás do Poder Executivo. Temos de fazer o que 
a população brasileira quer, o que as minorias querem 
e não aprovar o que o Executivo quer que esta Casa 
vote, senão vamos ficar sempre a reboque e a nossa 
credibilidade junto à população estará sempre lá em-
baixo porque nos curvamos ao que o Presidente da 



Fevereiro de    2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 01233 

República queira votar. Temos responsabilidade e va-
mos aprovar o que for bom para o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o papel 
desta Casa é votar. Se a matéria vai passar ou não é 
outra conversa. Mas nós não podemos votar a PEC 
nº 300 – e já falei isso hoje aqui – juntamente com a 
PEC nº 446, porque elas tratam de situações diferen-
tes. Vamos votá-las separadamente e resolver essa 
questão. Depois, as enviamos ao Senado, que dará o 
andamento regimental. 

Nós queremos votar. Temos quorum e assinatu-
ras que nos permitem votar. Espero que na semana 
que vem os Parlamentares estejam aqui, porque não 
é possível, Sr. Presidente, o sangue de policiais mili-
tares continuar a ser derramado nas ruas deste Bra-
sil. Não é justo! Três policiais morreram vindo para cá 
para tentar resolver essa questão. Que pelo menos o 
sangue desses policiais seja respeitado por esta Casa, 
porque mais sangue tem sido derramado no Brasil. 
(Palmas nas galerias.)

O SR. MAJOR FÁBIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste momento histórico na vida deste 
País, quando os soldados da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar chegam a esta Casa com seus 
carros particulares, tirando dinheiro do próprio bolso 
e dormindo na frente do Congresso Nacional em bar-
racas, registro mais uma vez que perdemos 3 cabos 
da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. 

Digo a todos que eu estou Deputado, mas sou 
soldado da Polícia Militar da Paraíba. (Palmas nas 
galerias.)

Não me interessa se irei voltar a esta Casa como 
Deputado Federal. Hoje o que me interessa é o que 
interessa a milhares de brasileiros que nos assistem 
e que até têm aumentado o IBOPE desta Casa, por-
que os policiais e bombeiros militares aumentaram o 
prestígio desta Câmara dos Deputados pela sua par-
ticipação e por confiarem nesta Casa. Como disse, 
não estou preocupado em voltar como Deputado a 
esta Casa, mas estou preocupado com milhares de 
policiais e bombeiros militares e com a aprovação da 
PEC nº 300. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai encerrar a sessão! Nós temos um 
Regimento Interno e a Presidência exige respeito ao 
Regimento! Assim não é possível. Se continuarem, no 
próximo aplauso que tiver, a Presidência vai encerrar 
a sessão. 

O SR. WILSON PICLER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
desculpas pela manifestação das galerias, mas nós, 
Deputados, temos de interpretar a vontade do povo. O 
povo brasileiro clama por mais segurança!

Nós vimos cenas a que não queremos mais as-
sistir. Um soldado merece comprar um tênis novo para 
seu filho e não pegar das ruas um par de tênis velhos, 
abandonados. E, para isso, precisamos remunerá-lo 
bem. 

Mas não para aí. Vamos ter também de equacio-
nar a questão do trabalho, do emprego, da educação. 
Quando isso tudo for equacionado, o povo brasileiro 
terá segurança à altura. Não podemos ignorar a opor-
tunidade que temos de dar remuneração à altura da 
responsabilidade, do perigo, do estresse a que esses 
homens são expostos. Ser soldado vai muito além de 
ser um profissional para a sociedade. Os outros pro-
fissionais não enfrentam banidos com armas, não têm 
que trocar tiros. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. pela condução 
dos trabalhos. 

O SR. CIRO NOGUEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PP – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, trago o apelo de toda a sociedade piauiense. 
Estamos aqui com a comitiva do nosso Estado para 
trazer o clamor não só da sociedade e dos militares, 
mas deste Plenário. Que a Mesa atenda a este cla-
mor e coloque na pauta de votação a PEC 300, que 
será fundamental para as próximas gerações de nos-
so País. 

Aproveito, Sr. Presidente, para registrar que na vo-
tação anterior votei conforme orientação do partido. 

Muito obrigado. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PCdoB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós temos uma grande mobilização para votar a PEC 
300, e lamentavelmente hoje, na sala da Presidência, 
numa reunião com o Senador Renan Calheiros, o Cabo 
Patrício, que é Deputado Distrital, ligado à PMDF, não 
se interessa pela PEC 300. Embora presidindo a As-
sociação Nacional dos Praças do Brasil – ANASPRA, 
disse que não quer votar essa PEC, mas sim uma 
aglutinativa junto com a PEC 446. 

Nós não queremos votar as 2 juntas. Queremos 
votar a PEC 300 e, depois, a PEC 446. Não quere-
mos fazer essa aglutinativa, que não resolve o nosso 
problema. 

E claramente digo aqui, na presença dos Deputa-
dos Paes de Lira e Capitão Assumção: o Cabo Patrício, 
Deputado Distrital, devia estar cuidando de Brasília, 
mas está impedindo a votação da PEC 300. 

Essa a denúncia que faço aqui para que todo o 
mundo tome conhecimento. 

Queremos a PEC 300! Fora Cabo Patrício!
O SR. PAES DE LIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, a representação de policiais militares de 
todo o Brasil sabe perfeitamente bem das dificuldades 
de votação de uma PEC. Sabemos que vamos disputar 
aqui no plenário essa PEC, mas sentimos no pulso da 
Câmara dos Deputados que ela será aprovada. Nós 
temos certeza absoluta disso.

Apresentamos ao Presidente da Casa um reque-
rimento de minha autoria, no final do ano passado, com 
313 assinaturas de apoio. Hoje o Deputado Capitão 
Assumção coletou praticamente a assinatura de todos 
os Líderes em apoio, e percebemos que o Presidente 
da Casa quer votar a matéria e ele se comprometeu 
publicamente. Então, temos as condições objetivas.

Levaremos essa matéria ao Colégio de Líderes 
na terça-feira para que ela seja colocada em pauta e 
votada o mais breve possível e os policiais e bombeiros 
militares não venham a sofrer passando fome acam-
pados aqui. Tenho certeza de que, uma vez colocada 
na Ordem do Dia, aprovaremos a PEC 300, que inte-
ressa, e não a 446. A 446 é outra história.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, registro a presença da delegação de policiais da 
Paraíba.

Em segundo lugar, digo que votaremos “sim”, 
pela aprovação da PEC 300. Poderemos votá-la na 
próxima semana mediante requerimento para quebra 
de interstício, possibilitando sua votação na terça ou 
na quarta-feira.

Os policiais militares são mal pagos. Então, pre-
cisamos dar-lhes melhores e dignas condições de tra-
balho, permitindo-lhes que no seu dia de folga possam 
ficar com suas famílias e não tenham de fazer bico, 
como muitos se veem obrigados a fazer.

Portanto, reitero a importância de votarmos a PEC 
300 para trazer dignidade para os policiais militares do 
nosso Estado e de todo o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO HERINGER – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT – MG Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
V.Exa. e a maioria das pessoas sabem eu sou médi-
co. Uma das experiências mais importantes e interes-
santes que tive em minha vida foi no período em que 
fui bombeiro militar e prestava socorro às vítimas de 
atropelamento nas ruas do Rio de Janeiro.

Não existe nada mais emocionante do que ver 
aquelas pessoas, após um toque de chamada, correrem 
para salvar vidas. E saem impondo-se a todas intem-
péries, sem medo, sem qualquer constrangimento.

Quando pedimos em nome dos bombeiros e 
policiais de Minas Gerais não o fazemos de manei-
ra injusta. Não aceitamos a comparação com outras 
carreiras, que também merecem, mas que têm de se 
mobilizar e trazer essa luta para cá. Hoje eles mere-
cem. Nós apoiamos essa luta porque é justa. Minas 
Gerais tem hoje um Deputado Estadual, Sargento 
Rodrigues, que tem trabalhado muito, a quem rendo 
minhas homenagens. 

O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – La-

mento profundamente, mas não posso conceder a pa-
lavra a mais ninguém, pois encerrarei a sessão.

O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente, 
apenas quero justificar...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infe-
lizmente, não posso conceder a palavra.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
meu apoio à PEC 300.
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-

PARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PTC PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
NIlmar Ruiz PR 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PR 
Nice Lobão DEM 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPtc

Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PRB PsbPCdoBPmnPrb
Manoel Salviano PSDB 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Maurício Rands PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe 2

BAHIA

Fábio Souto DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PDT 
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Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Roberto Britto PP 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 11
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Fábio Ramalho PV 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 21

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo 3

RIO DE JANEIRO

Brizola Neto PDT 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Indio da Costa DEM 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 

Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Edson Aparecido PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Ricardo Berzoini PT 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
William Woo PPS 
Total de São Paulo 24

MATO GROSSO
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PSC 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
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Wilson Picler PDT 
Total de Paraná 7

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira PR 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina 8

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Nelson Proença PPS 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb

Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Marcondes Gadelha PSC 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Charles Lucena PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Raul Jungmann PPS 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fernando de Fabinho DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Trindade PR 
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia 8
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MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Ciro Pedrosa PV 
George Hilton PRB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais 6

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PRB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSB PsbPCdoBPmnPrb
José C Stangarlini PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo 12

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso 3

GOIÁS

Rubens Otoni PT 
Total de Goiás 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Cassio Taniguchi DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb

Cláudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Enio Bacci PDT 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
feira, dia 4 de fevereiro, às 9h, sessão extraordinária 
e, às 14h, sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.941-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 2005, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação em 
Matéria de Comunicação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Bolivariana da Venezuela, celebra-
do em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005; 
tendo pareceres das Comissões: de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (Relator: Dep. Badu Picanço); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Ney Lopes).

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 319-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
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da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Colbert Martins).

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 358-A, de 
2007, que aprova o texto do Convênio en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia 
para o estabelecimento de um Depósito 
Franco no Porto de Paranaguá, celebrado 
em Brasília, em 15 de agosto de 1990; ten-
do pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Angelo Vanhoni); de Finanças e Tributação, 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária (Relator: Dep. Alfredo 
Kaefer); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Leonardo Picciani).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 413-A, DE 2007

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 413-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América 
para o Intercâmbio de Informações Relati-
vas a Tributos, celebrado em Brasília, em 
20 de março de 2007; tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Ciro 
Gomes); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Flávio Dino).

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 567-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 567-A, de 2008, que 
aprova o texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Panamá 
sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Pe-
nal, assinado na Cidade do Panamá, em 10 de 
agosto de 2007; tendo parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (Relator: Dep. 
Lincoln Portela); e da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Aelton Freitas); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação (Relator: Dep. Flávio Dino).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.476-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.476-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Honduras sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assina-
do em Tegucigalpa, em 27 de julho de 2007; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.652-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.652-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
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o Governo da Bolívia sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, com emenda 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.661-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.661-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre os Estados Membros da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa 
sobre o Combate à Malária/Paludismo, ce-
lebrado em São Tomé, em 25 de julho de 
2004, durante a V Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da CPLP; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. José C. Stangarlini); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Colbert Martins). 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.662-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.662-A, de 2009, que 
aprova o texto de Emenda à Convenção que 
estabelece o Conselho de Cooperação Adua-
neira, adotado em Bruxelas, em 30 de junho de 
2007; tendo pareceres: da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação (Relator: Dep. Guilherme Cam-
pos); da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Marcelo 
Castro); e da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio). 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.669-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.669-A, de 2009, 
que aprova o texto do Tratado Constitutivo 
da União de Nações Sul-americanas, cele-
brado em Brasília, em 23 de maio de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Dr. Rosinha).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.673-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo Nº 1.673-A, de 2009, 
que aprova os textos das Resoluções MSC 
201(81); MSC 202(81); MSC 204 (81); MSC 
216(82); MSC 227(82), com as emendas aos 
Capítulos II -1, II -2, III, IV, V e XII, do Anexo 
da Convenção Internacional para a Salva-
guarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, e 
ao Protocolo-1988 da mesma Convenção; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Edio Lopes); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.675-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.675-A, de 
2009, que aprova o texto da Ata de Funda-
ção da Organização Ibero-Americana da 
Juventude (OIJ), adotada pelos Estados-
Membros em 1996, com vistas à autoriza-
ção para o ingresso do Brasil na OIJ, por 
meio de depósito da Carta de Adesão jun-
to ao Secretário-Executivo da mencionada 
Organização; tendo pareceres: da Comis-
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são de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação (Relator: Dep. Jorginho Maluly); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. João Magalhães).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.680-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo Nº 1.680-A, de 
2009, que aprova o Instrumento de Adesão 
da República Federativa do Brasil ao Ban-
co de Desenvolvimento do Caribe – BDC, 
acompanhado de cópias (i) do Convênio 
Constitutivo do BDC (ii) do Instrumento 
de Adesão e (iii) da Deliberação nº 6/08 da 
Assembléia de Governadores do Banco, in-
titulada “Admissão do Brasil como Membro 
do Banco de Desenvolvimento do Caribe”; 
tendo pareceres: da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela compatibilidade e adequa-
ção financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Silvio Costa); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Genoíno).

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.740-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.740-A, de 2009, 
que aprova o texto da Resolução MEPC 165 
(56), adotada em 13 de julho de 2007, com 
Emendas à Lista de Substâncias Anexa ao 
Protocolo Relativo à Intervenção em Alto-
Mar em Casos de Poluição por outras Subs-
tâncias que não Óleo; tendo pareceres: da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Valdir Colatto); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.742-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.742-A, de 2009, 
que aprova o texto do Protocolo Adicional 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Italiana 
sobre Cooperação Descentralizada, assi-
nado em Roma, em 17 de outubro de 2007; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Tadeu Filippelli).

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.805-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.805-A, de 2009, 
que aprova o texto da Convenção Relativa 
à Admissão Temporária, também conhecida 
como “Convenção de Istambul”, celebrada 
em 26 de junho de 1990, sob os auspícios 
da Organização Mundial de Aduanas; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvimen-
to Economico, Industria e Comércio, pela 
aprovação (Relator: Dep. Albano Franco); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Rodrigo 
Rocha Loures); e da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Mauro Benevides).

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.809-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.809-A, de 2009, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Benin sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Depen-
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
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Militar, Administrativo e Técnico, celebrado 
em Cotonou, em 13 de março de 2009; tendo 
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprovação 
(Relatora: Dep. Manuela D’ávila); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Mauro Benevides).

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.810-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.810-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo sobre 
Transporte marítimo ente o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América, celebra-
do em Washington, em 30 de setembro de 
2005; tendo parecer da Comissão de Via-
ção e Transportes, pela aprovação (Relator: 
Dep. Geraldo Simões); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Eliseu Padilha).

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.924-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.924-A, de 2009, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Federação da Rússia sobre 
Cooperação Técnico-Militar, assinado no 
Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 2008; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Genoíno).

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.971-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.971-A, de 2009, 

que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de El Salvador sobre 
Cooperação no Domínio da Defesa, assi-
nado em Brasília, em 24 de julho de 2007; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Maurício Rands).

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.972-A, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.972-A, de 
2009, que aprova o texto do Acordo entre 
os Governos da República Federativa do 
Brasil e da República da Colômbia para o 
Estabelecimento da Zona de Regime Es-
pecial Fronteiriço para as Localidades de 
Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), ce-
lebrado em Bogotá, em 19 de setembro de 
2008; tendo pareceres: da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. 
Vanessa Grazziotin); da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação (Relator: Dep. Ricardo Berzoini); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Mauro Benevides). 

SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES

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),
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ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 468/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.029/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente, Cultural e Despor-
tiva Pedra Branca – ABCD Pedra Branca a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Coronel Martins, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.095/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Agrovila São Sebastião 
– ACAS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de São Sebastião, Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.116/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária Paranoá a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
localidade do Paranoá, Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.359/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Radiodifusão Comunitária Alegria 
de Anita Garibaldi a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Anita Garibaldi, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.391/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Peri 
Piaba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Peri Mirim, Estado do Maranhão.

ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.408/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Jaracatia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Enéas Marques, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.437/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação da Radiodifusão Comunitária de Sa-
báudia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Sabáudia, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.448/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de São João, Estado do 
Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.508/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Difusão Comunitária Frei Modesto 
de Timbé do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Timbé do Sul, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.522/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Itaóca Praia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.576/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária Pousono-
vense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Pouso Novo, Estado do Rio Grande 
do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.602/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural dos Moradores e Co-
mensais do Lago Norte a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária na Localidade do Lago Norte, no 
Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.634/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Lagoa dos Ro-
drigues, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.649/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Amigos da Colônia Agríco-
la Vicente Pires a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na localidade de Taguatinga, no Distrito 
Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.704/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Água 
Doce a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.709/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores das Pacas dos 
Marçal – Morros/MA a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Morros, Estado 
do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.716/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação So-
cial de São Domingos do Cariri a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Domin-
gos do Cariri, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.759/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Voz de São Pe-
dro dos Crentes a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Pedro dos Crentes, 
Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.796/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Mobilização Comunitária de 
Fortaleza de Minas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Fortaleza de Minas, Es-
tado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.814/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio 1030 Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Nova Guataporanga, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.828/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Dom Décio 
Pereira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Diadema, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.831/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Apoio aos Carentes de Luizlândia 
do Oeste e Região – AACL a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de João Pinheiro, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.834/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Chapada a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Chapada, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.862/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Pouso Redondo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Pouso Re-
dondo, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010
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Nº 1.866/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Caçanjurê Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Caçador, Estado de Santa 
Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.886/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação Educacional e 
Cultural de Radiodifusão de Nova União a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova União, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.898/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária do Imirim a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.909/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimen-
to Social de Nova Alvorada – ACODESNA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.919/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Poeta Cruz e Souza 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bebedouro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.931/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural e Comunitária Nova Brasília 
de Comunicações a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Imbituba – Vila Mirim, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.962/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

e Cultural de Bragança – ASDEGAB a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Bra-
gança, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.979/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Três Colinas 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Franca, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 1.988/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Gentilense – ASCARGE a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no Município de Gentil, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 1.989/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação dos Moradores do Bairro da Apa-
recida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Urucará, Estado do Amazonas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 1.991/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Boa Vista do In-
cra – ICBVI a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Boa Vista do Incra, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 1.997/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural do Bairro do 
Riacho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Barreirinhas, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.998/2009 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que autoriza a MEAC – Movimento Esportivo Amador 
Coquense a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária no Município de Vitória do Mearim, Estado 
do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.999/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ACCLTP – Associação de Comunicação Co-
munitária Liberdade de Três Palmeiras/RS a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Três Palmeiras, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.002/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Gregório de Souza 
Mororó – Bairro Acampamento a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Varjota, Es-
tado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.004/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária de Eldo-
rado dos Carajás a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Eldorado dos Carajás, 
Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.005/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural e Recreati-
va de Marapanim – ASCCREM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Marapanim, 
Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.007/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Magalhães Barata – ASDERACOMAB a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Magalhães Barata, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.017/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 

Tapiramutá – ARCOMUT a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Tapiramutá, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.023/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura da Paróquia de Barreirinha a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Barreirinha, 
Estado do Amazonas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.026/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Amazônia Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município Moju, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.031/2009 (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 frequência 
modulada, no Município de Barra do Ribeiro, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.032/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cidade AM de Votuporanga 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Cardoso, Esta-
do de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.034/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Difusora Natureza FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de São Miguel Arcanjo, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.036/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Irmãos Thomé Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Autazes, Estado do Amazonas.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010
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Nº 2.039/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Curionópolis, Estado 
do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 2.042/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Sistema Nacional de Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Matozinhos, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.043/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Integrado de Radiocomu-
nicação Ltda – SIR para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Ribeirão Corrente, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.046/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio Planalto de Euclides 
da Cunha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Euclides da 
Cunha, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.050/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Cerro 
Azul Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Cerro Largo, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.052/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Movimento Jovem de Pio XII – MOJOP a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Pio XII, Estado do Maranhão.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.055/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural do Oiapoque – ASCOQUE a exe-

cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Oiapoque, Estado do Amapá.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.056/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural Nova Era 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de David Canabarro, Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.062/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Centro Comunitário de Pinheiral a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.065/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela 
Polar Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.070/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente dos Moradores de Ja-
cumã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Conde, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.071/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico Santiago a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Santiago do 
Sul, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.078/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
São Domingos a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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comunitária no Município de São Domingos, Estado 
da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.079/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cantareira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.080/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação do Movimento de Radiocomunicação 
da Cidade de Avanhandava a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Avanhandava, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.083/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Rádio de Souto 
Soares a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Souto Soares, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.084/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Sociedade Assistencial Social e Cultural Vida 
Feliz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.085/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Rádio Transa Rio a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.089/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Ação Morro de Ouro – AMO a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Apiaí, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.091/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

e Esportivo Açude – ACESA a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.096/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Alfa 
Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Porto 
de Moz, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.098/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Arizona de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Acará, Estado 
do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.099/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Moriá FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de General Carneiro, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.101/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela 
Polar Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município de Itaberá, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.109/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio FM Veneza Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Ubajara, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.110/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio FM Livramento Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Trairi, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.111/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
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cia modulada, no Município de Major Isidoro, Estado 
de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.114/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Educacional Canãa do 
Brasil para executar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, no Município de Goiana, Estado de Per-
nambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.117/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de 
Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Araçatuba, 
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.118/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Record de 
Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Curitiba, Es-
tado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.119/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Planalto de 
Perdizes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Perdizes, 
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.120/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Princesa do Ja-
cuí Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.144/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão 
Record S.A. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.148/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Televisão Cultura S.A. 

para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.149/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Televisão Guaíba 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.167/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Sistema Costa Dourada de Ra-
diodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Del-
miro Gouveia, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.210/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Assistência 
Social a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 2.222/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Maria Nati-
vidade a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Escada, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

PROJETO DE LEI

Nº 2.050/1996 (Ricardo Barros) – Altera a Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre 
o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no artigo 175 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências”.
Apensados: PL 2184/1996 (Airton Dipp ) PL 2185/1996 
(Airton Dipp ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 410/2007 (Senado Federal – Ana Júlia Carepa) 
– Denomina “Aeroporto Internacional de Belém / Val-
de-Cans / Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacio-
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nal de Belém (Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 774/2007 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera a Lei nº 
10.602, de 12 de dezembro de 2002, que “dispõe sobre 
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Des-
pachantes Documentalistas e dá outras providências”
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.268/2007 (Vanessa Grazziotin) – Institui no ter-
ritório brasileiro o dia 13 de Maio como o “Dia das Re-
ligiões de Matrizes Africanas e Ameríndias”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 3.512/2008 (Professora Raquel Teixeira) – Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da atividade de 
Psicopedagogia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 3.528/2008 (Vital do Rêgo Filho) – Acrescenta 
inciso e parágrafo ao art. 263 do Código de Trânsito 
Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 3.931/2008 (Poder Executivo) – Reconhece a res-
ponsabilidade do Estado brasileiro pela destruição, no 
ano de 1964, da sede da União Nacional dos Estudan-
tes – UNE, localizada no Município do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 3.946/2008 (Poder Executivo) – Cria cargos no 
Quadro de Pessoal Permanente da Agência Nacional 
de Cinema – ANCINE, de que trata a Lei nº 10.871, 
de 20 de maio de 2004.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 3.959/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, destinados à Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 4.118/2008 (Eduardo Cunha) – Veda o estabeleci-
mento de conteúdo programático de nível de escolari-
dade superior ao exigido pelas atribuições a desempe-
nhar, nos processos seletivos que especifica.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 5.234/2009 (Poder Executivo) – Autoriza o Poder 
Executivo a doar três aeronaves T-27 TUCANO à Re-
pública do Paraguai.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5.546/2009 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA-
LHO) – Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 
11.348, de 27 de setembro de 2006, para convalidar 
atos praticados por servidores e efeitos financeiros 
decorrentes do exercício das funções comissionadas 
de nível 02, criadas por ato administrativo interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5.819/2009 (Luiz Alberto) – Inscreve os nomes de 
heróis da Revolta dos Búzios: João de Deus, Lucas 
Dantas, Manuel Faustino e Luis das Virgens, no Livro 
dos “Heróis da Pátria”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5.951/2009 (Indio da Costa) – Dispõe sobre o uso 
de meio eletrônico nos Registros Públicos, adota provi-
dências adicionais para a segurança jurídica e celeridade 
das transações imobiliárias e altera a Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 4.017/2004 (Senado Federal – Antônio Carlos Ma-
galhães) – Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes pú-
blicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na Administra-
ção Pública Direta, Indireta ou Fundacional e dá outras 
providências, para dispor sobre viagens oficiais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

Nº 224/2007 (Fábio Souto) – Dispõe sobre a gratui-
dade da primeira emissão e registro de diploma de 
curso superior.
Apensados: PL 1188/2007 (Lindomar Garçon ) PL 
1225/2007 (Eduardo Gomes ) PL 1425/2007 (Gerson 
Peres ) PL 1743/2007 (Manuela D’ávila ) PL 3227/2008 
(Vanessa Grazziotin ) PL 604/2007 (Gerson Peres ) 
PL 610/2007 (Cleber Verde ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 384/2007 (Dr. Basegio) – Dispõe sobre a garantia do 
diagnóstico precoce do câncer de mama e do serviço 
radiológico do tipo mamográfico nas cidades poló.
DECURSO: 4a. SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

Nº 1.038/2007 (Ciro Nogueira) – Autoriza o BNDES 
a financiar a infra-estrutura econômica e social dos 
municípios brasileiros com população não superior a 
30.000 (trinta mil) habitantes.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 1.697/2007 (Otavio Leite) – Autoriza a transferência 
da área que compreende ao entorno do monumento 
do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para o Municí-
pio do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 3.477/2008 (Claudio Cajado) – Altera o art. 26 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional”, 
para incluir o § 6º.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 4.551/2008 (Luciana Genro) – Proíbe as demis-
sões sem justa causa de empregados, pelo prazo de 
6 meses.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

Nº 5.054/2009 (Bispo Gê Tenuta) – Inclui na grade 
complementar dos ensinos fundamental e médio das 
escolas públicas e particulares disciplina relativa a 
“Doação de Órgãos e Tecidos” .
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5.618/2009 (Silvio Costa) – Altera o art. 71 da Lei 
nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, que “Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional”.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 623/1999 (Ricardo Izar) – Dispõe sobre a conser-
vação e o uso sustentável das florestas e demais for-
mas de vegetação natural brasileiras.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 5.780/2005 (Jaime Martins) – Autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Universidade Federal de Divi-
nópolis.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5.888/2005 (Senado Federal – Valdir Raupp) – 
Autoriza a criação da Universidade Federal Rural de 
Rondônia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 6143/2005 (João Grandão) – Cria o Fundo de Aval 
para a Agricultura Familiar, altera a Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 107/2007 (Neilton Mulim) – Dispõe sobre a insti-
tuição da Fundação Universidade Federal do Centro-
Norte Fluminense – UFCENF, por desmembramento 
da Fundação Universidade Federal Fluminense, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 928/2007 (Paulo Piau) – Dá nova redação ao inci-
so III do art. 136 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, que trata da 
condução de escolares, admitindo a utilização de fai-
xa adesiva ou de pintura do dístico ESCOLAR, desde 
que atendidas as demais especificações.

PRAZO PARA RECURSO PARA O PL 989/2007 (Clo-
dovil Hernandes), apensado, COM PARECER PELA 
INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁ-
RIA.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2.165/2007 (Edigar Mão Branca) – Institui a Políti-
ca Nacional de Reforma ou Construção de Habitações 
de Interesse Social
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

Nº 2.424/2007 (Augusto Carvalho) – Altera o Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para tornar 
facultada a contribuição sindical.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 4.696/2009 (Senado Federal – Cícero Lucena) – 
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Campina Grande, 
no Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010
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Nº 4.710/2009 (Senado Federal – Mário Couto) – 
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Castanhal, no 
Estado do Pará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 4.724/2009 (Senado Federal – Gerson Camata) 
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) na região leste do Estado do 
Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 4.741/2009 (Senado Federal – Sérgio Zambiasi) 
– Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Santana do Li-
vramento, no Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 326/2009 (Valtenir Pereira) – Acrescenta parágrafo 
único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor 
sobre a fixação de tarifa no serviço de transporte co-
letivo urbano.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

PROJETO DE LEI

Nº 1.258/1995 (Senado Federal – Pedro Simon) – 
Disciplina o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal 
e dá outras providências.

PRAZO PARA RECURSO PARA O PL 6311/05 (Inal-
do Leitão), apensado, COM PARECER PELA INJU-
RIDICIDADE.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

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).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 200/2003 (Nilton Capixaba) – Altera o art. 89 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in-
corporando os servidores do extinto Território Federal 
de Rondônia aos Quadros da União.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

PROJETO DE LEI

Nº 1471/1989 (GERALDO ALCKMIN FILHO) – Dispõe 
sobre a capacidade civil dos deficientes mentais
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 283/1999 (Alberto Fraga) – Institui, na República 
Federativa do Brasil, a data de 30 de novembro, como 
sendo dia do Evangélico.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 291/1999 (Marcos de Jesus) – Institui o Dia do 
Evangélico, determinando feriado nacional.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 2175/1999 (Marcus Vicente) – Institui o Dia do 
Evangélico em todo o território nacional.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 6127/2002 (Nair Xavier Lobo) – Define o crime de 
veiculação de informações, mensagens ou imagens 
relativas a pedofilia ou abuso sexual de crianças ou 
adolescentes na rede Internet, ou em outras redes 
destinadas ao acesso público.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 4990/2005 (Pastor Francisco Olímpio) – Dispõe 
sobre crimes oriundo da divulgação de material por-
nográfico através de computadores.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 5694/2005 (João Campos) – Altera o parágrafo 
primeiro do art. 240 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 511/2007 (Chico Alencar) – Altera a Lei nº 10.420, 
de 10 de abril de 2002, que cria o Fundo Garantia-Safra 
e institui o Benefício Garantia-Safra.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

Nº 1633/2007 (Osmar Serraglio) – Suprime e altera 
dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil Brasileiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 2662/2007 (Henrique Afonso) – Acrescenta dis-
positivo legal à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
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Estatuto da Criança e do Adolescente – incriminando 
a apologia à pedofilia
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 3539/2008 (Senado Federal – Cristovam Buar-
que) – Denomina “Rodovia Honestino Monteiro Gui-
marães” o trecho da rodovia BR-060, que atravessa o 
Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 3606/2008 (Rodovalho) – Denomina “Rodovia 
Juscelino Kubitschek” o trecho da BR-060 entre as ci-
dades de Goiânia, no Estado de Goiás, e Brasília, no 
Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

Nº 4899/2009 (Dr. Talmir) – Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o descanso 
intrajornada dos operadores de telemarketing.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

Nº 6217/2009 (Eliene Lima) – Concede anistia a policiais 
militares da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/02/2010

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.

INDICAÇÃO

Nº 5948/2009 (Dagoberto) – Sugere à Sra. Presidenta 
da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos 
Coelho, a aplicação de recursos destinados a Habita-
ção no Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/02/2010

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2301/2009 (Raul Jungmann) – Convoca plebiscito 
acerca da vinculação da próxima legislatura à votação 
de Reforma Política, a se realizar na mesma data do 
primeiro turno das eleições gerais de 2010.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

PROJETO DE LEI

Nº 6570/2009 (Gorete Pereira) – “Altera a Lei nº 11.314, 
de 03 de julho de 2006, que dispõe sobre controvérsia 

concernente à remuneração de servidores do Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 
e dá outras providências.”
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 6622/2009 (Edmar Moreira) – Dispõe sobre a afixação 
de placa de advertência em piscinas de uso comum.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 6657/2009 (Fábio Faria) – Institui o Projeto Com-
putador Portátil para Alunos de Ensino Superior, Mes-
trado e Doutorado, no âmbito do Programa de Inclusão 
Digital e dá outra providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

Nº 6694/2009 (Capitão Assumção) – Altera disposi-
ções acerca da alíquota de contribuição previdenciária 
dos taxistas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09/02/2010

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nº 4271/2009 (Celso Russomanno) – Solicita infor-
mações ao Sr. Ministro da Fazenda relativas à restrição 
de crédito imposta pelo Banco do Brasil S.A. à Coo-
perativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis – 
COAGROSOL.
ÚLTIMA SESSÃO: 04/02/2010

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Dia 4, 5ª-feira

15:00 URZENI ROCHA (PSDB – RR)
15:25 ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB – SC)

Dia 5, 6ª-feira

10:00 JORGINHO MALULY (DEM – SP)
10:25 EDUARDO SCIARRA (DEM – PR)
10:50 VIC PIRES FRANCO (DEM – PA)
11:15 NICE LOBÃO (DEM – MA)
11:40 CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP)

Dia 8, 2ª-feira

15:00 NELSON TRAD (PMDB – MS)
15:25 ALCENI GUERRA (DEM – PR)
15:50 GEORGE HILTON (PRB – MG)
16:15 LOBBE NETO (PSDB – SP)
16:40 AUGUSTO FARIAS (PTB – AL)

Dia 9, 3ª-feira

15:00 PAULO ROCHA (PT – PA)
15:25 ALFREDO KAEFER (PSDB – PR)
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Dia 10, 4ª-feira

15:00 JEFFERSON CAMPOS (PSB – SP)
15:25 REGINALDO LOPES (PT – MG)
15:50 RICARDO BERZOINI (PT – SP)

Dia 11, 5ª-feira

15:00 MAJOR FÁBIO (DEM – PB)
15:25 FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ)

Dia 12, 6ª-feira

10:00 JOSÉ C. STANGARLINI (PSDB – SP)
10:25 MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
10:50 SANDES JÚNIOR (PP – GO)
11:15 JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP)
11:40 ENIO BACCI (PDT – RS)

Dia 18, 5ª-feira

15:00 ANTONIO BULHÕES (PRB – SP)
15:25 INDIO DA COSTA (DEM – RJ)

Dia 19, 6ª-feira

10:00 LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
10:25 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)
10:50 CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
11:15 PAULO DELGADO (PT – MG)
11:40 MARCOS ANTONIO (PRB – PE)

Dia 22, 2ª-feira

15:00 SEVERIANO ALVES (PMDB – BA)
15:25 FILIPE PEREIRA (PSC – RJ)
15:50 CASSIO TANIGUCHI (DEM – PR)
16:15 MARCONDES GADELHA (PSC – PB)
16:40 VALDIR COLATTO (PMDB – SC)

Dia 23, 3ª-feira

15:00 ELEUSES PAIVA (DEM – SP)
15:25 JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)

Dia 24, 4ª-feira

15:00 DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)
15:25 JACKSON BARRETO (PMDB – SE)

Dia 25, 5ª-feira

15:00 GILMAR MACHADO (PT – MG)
15:25 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)

Dia 26, 6ª-feira

10:00 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
10:25 EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
10:50 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
11:15 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
11:40 ANTONIO CRUZ (PP – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.468/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“estabelece medidas de defesa sanitária aplicáveis a 
animais, vegetais ou fungos, objeto de atividade agro-
pecuária ou aquícola, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.499/09 – do Sr. Edmar Morei-
ra – que “obriga a prévia autorização para a utilização 
de alojamento ou moradia destinada a trabalhadores 
rurais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.528/09 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “dispõe sobre as condições de encargos 
nos financiamentos com recursos para agricultores fa-
miliares minifundistas contratados com recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, 
do Nordeste e do Centro-Oeste, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.529/09 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “dispõe sobre a implantação de sistemas 
de aquecimento e de geração de energia elétrica, com 
base em energia solar, em empreendimentos financia-
dos pelo Sistema Nacional de Crédito Rural”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.921/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “acrescenta parágrafo ao art. 37, da Lei nº 
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8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras 
do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem aos 
seus assinantes quando da realização de campanhas 
de vacinação”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.446/09 – do Sr. Nelson Goet-
ten – que “veda a exibição de imagens que atentem 
contra a dignidade da pessoa humana em programas 
do tipo reality show”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.490/09 – do Sr. Fábio Faria 
– que “institui o Projeto Computador Portátil para Alu-
nos de Ensino Superior, Mestrado e Doutorado, no 
âmbito do Programa de Inclusão Digital e dá outra 
providências”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL 
332/2007 e PL 1908/2007) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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 ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.458/08 – do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta o inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, 
11 de setembro de 1990, para inserir no rol das cláu-
sulas abusivas a exigência entre os itens que compõe 
a lista do material escolar insumos correspondentes à 
atividade comercial, que não fazem parte do uso indi-
vidual do aluno”. (Apensado: PL 4906/2009) 
RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou 
serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.458/09 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “impõe sanções às seguradoras que praticarem 
condutas lesivas aos segurados ou terceiros e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.541/07 – do Sr. Adão Pretto 
– que “acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998, e dá nova redação ao § 9º do 
art. 62 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a 
fim de destinar os recursos obtidos pela alienação de 
bens que sejam instrumentos ou produtos dos crimes 
de lavagem de dinheiro e de tráfico ilícito de drogas, 
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ou proveitos auferidos com a sua prática, ao Fundo 
Nacional da Habitação”. 
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.036/04 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “cria a Semana Nacional da Amamentação”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.560/07 – da Sra. Cida Diogo – 
que “institui a Semana Nacional da Vigilância Alimentar 
e Nutricional “. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.389/09 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa 
pela realização de prova ou atividade de avaliação de 
aprendizagem em segunda chamada”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.051/09 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “denomina “Viaduto Renato de Freitas” o 
viaduto localizado no KM 629 da BR-365, ligando os 
bairros Martins e Roosevelt da cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.414/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o dia 23 de outubro como “Dia Nacional 
do Quadro Especial do Exército Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado WILSON PICLER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.416/09 – do Sr. Vicentinho Al-
ves – que “denomina a Escola Técnica Federal locali-
zada na cidade de Porto Nacional – TO, de “Senador 
Antônio Luiz Maya””. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.421/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “inscreve o nome de Euclides Rodrigues Pimenta 
da Cunha no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.428/09 – do Sr. Eduardo Barbo-
sa – que “institui o Dia Nacional da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, e dispõe sobre sua comemoração”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.432/09 – do Sr. Ciro Noguei-
ra – que “altera a redação do art. 2º, § 1º, da Lei nº 
8.907, de 6 de julho de 1994, tornando obrigatória a 
inserção da figura da bandeira nacional nos uniformes 
das escolas públicas e particulares”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.436/09 – do Sr. Rômulo Gou-
veia – que “denomina Campus Professor Telmo Araújo 
o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFET, localizado no município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.464/09 – do Senado Federal 
– Osmar Dias – (PLS 2/2007) – que “altera o art. 9º 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para autorizar que a União participe do financiamen-
to das instituições de educação superior estaduais e 
daquelas que, mantidas pelos Municípios, ofereçam 
cursos gratuitos”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.472/09 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 26 de julho 
de 2005, que institui a Fundação Universidade Federal 
do ABC – UFABC”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.478/09 – do Sr. Fábio Faria – 
que “dispõe sobre a introdução do cargo de assistente 
social nos quadros funcionais das escolas públicas de 
ensino fundamental e médio de todo o país”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 6.497/09 – do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “institui o “Dia Nacional do Samba de Roda””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.498/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “institui o ano de 2011 como o Ano da 
Holanda no Brasil”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.507/09 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “institui o Dia Nacional do Conselheiro de Saúde 
e o Dia Nacional do Controle Social em Saúde”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.511/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para obrigar as escolas 
públicas que oferecem ensino fundamental e médio, 
educação de jovens e adultos e educação profissional 
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e tecnológica, a instalar creches para filhos de estu-
dantes menores de idade”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.514/09 – do Senado Federal 
– Cristóvam Buarque – (PLS 322/2008) – que “altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para esta-
belecer direito de acesso aos profissionais do magis-
tério a cursos de formação de professores, por meio 
de processo seletivo diferenciado”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.516/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “”Dá equivalência escolar do Ensino Médio 
em relação ao Ensino Técnico profissionalizante.”” 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.521/09 – do Sr. João Dado – 
que “institui nas escolas públicas programa de edu-
cação para prevenção dos cânceres de mama e de 
colo do útero”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.526/09 – do Sr. Silas Brasileiro 
– que “dispõe sobre a fixação obrigatória dos telefo-
nes úteis e de emergência de sua respectiva jurisdi-
ção, estadual, distrital ou municipal, nas instalações 
de acesso comum dos estabelecimentos de ensino 
médio e superior”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.532/09 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “confere ao Município de São Carlos, no Estado 
de São Paulo, o título de “Capital Nacional da Tecno-
logia””. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.533/09 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre a proibição de alienação de 
bens imóveis, de valor artístico, histórico e/ou cultural, 
pertencentes a instituições religiosas, que tenham re-
cebido quaisquer imunidades, isenções e benefícios 
do Governo Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.539/09 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “institui o “Dia do Evangélico” no Brasil” 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.541/09 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 33/2009) – que “inscreve 
o nome do Senador Pinheiro Machado no Livro dos 
Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.542/09 – do Sr. Wilson Picler 
– que “institui o Dia Nacional da Ação Paramaçônica 
Juvenil – APJ”. 

RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.551/09 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “institui o Dia do Palhaço no calendário 
das efemérides nacionais”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 848/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “estabelece que nenhum saldo devedor de 
financiamento imobiliário poderá ser superior ao 
valor de mercado do imóvel”. (Apensados: PL 
4602/2004 e PL 5786/2009) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 511/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra”. (Apensado: PL 3359/2008) 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.426/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados aos veículos adquiridos por entidades 
filantrópicas, nas condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.961/07 – do Sr. Maurício Rands 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 1.876, de 
15 de julho de 1981, aumentando a faixa de isenção no 
pagamento de foros, taxas de ocupação e laudêmios 
às pessoas consideradas carentes ou de baixa renda, 
nos casos que especifica, e do Decreto-Lei nº 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987, no que dispõe sobre o 
laudêmio, relativo a imóveis da União”. (Apensados: 
PL 4140/2008 e PL 5294/2009) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.764/08 – do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “altera as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para 
incluir as doações de obras de arte e bens de valor 
histórico e cultural feitas pelo contribuinte a museus 
públicos federais, até a data limite de entrega da de-
claração de ajuste, entre as hipóteses de dedução do 
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valor do Imposto de Renda devido”. (Apensado: PL 
3552/2008) 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.194/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta as alíneas “a” e “b” e altera a 
redação do inciso II do art. 29, além de alterar a reda-
ção da alínea “b” do § 1º do art. 30 do Decreto-Lei nº 
1.455, de 7 de abril de 1976, dispondo sobre a desti-
nação e utilização de bens e mercadorias apreendidas 
por contrabando ou descaminho”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.576/08 – do Sr. Izalci – que 
“acrescenta dispositivos às Leis nº 2.613, de 23 de 
setembro de 1955; 8.029, de 12 de abril de 1990 e 
9.766, de 18 de dezembro de 1998; e ao Decreto-Lei 
nº 9.853, de 13 de setembro de 1946”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.897/08 – do Sr. Geraldo Pudim 
– que “dispõe sobre a criação da Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) de Campos dos Goyta-
cazes, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.028/08 – da Sra. Rita Ca-
mata – que “dá nova redação aos arts. 3º, 4º e 5º e 
acrescenta art. 5º-A e §§ 3º e 4º ao Art. 1º da Lei n° 
11.770, de 09 de setembro de 2008, que cria o Pro-
grama Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 
licença-maternidade mediante concessão de incenti-
vo fiscal, para ampliar a licença paternidade para os 
casos mencionados”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.246/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, que “institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública””. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

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 LUIZ CARLOS HAULY. 

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 JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.694/09 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona 

de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Barra do Garça, no Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 – do Senado Fede-
ral – Jayme Campos – (PLS 439/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Sinop, no Estado de 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.702/09 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – (PLS 440/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Várzea Grande, no Estado do 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.703/09 – do Senado Federal 
– Jayme Campos – (PLS 441/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Alta Floresta, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.708/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 490/2007) – que “dipõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Breves, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.711/09 – do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS 529/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Gurupi, no Estado do Tocan-
tins”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 554/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Município 
de Paragominas, no Estado Pará”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.728/09 – do Senado Federal 
-Roseana Sarney – (PLS 234/2007) – que “dispõe so-
bre a Criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Barreirinhas, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.739/09 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 357/2007) – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Santarém, no Estado do 
Pará”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.744/09 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 377/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Bacabeira, no Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 
1995, que altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.553/09 – do Sr. Décio Lima – 
que “estabelece o Programa de Desenvolvimento da 
Região do Contestado e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.579/09 – do Sr. Fernando Chia-
relli – que “dispõe sobre a incidência de Imposto de 
Exportação sobre petróleo bruto”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.660/09 – do Senado Federal– 
Roberto Saturnino – (PLS 332/2006) – que “altera a Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir os 
projetos de atualização e aprimoramento profissional 
para áreas técnicas do audiovisual entre os beneficiários 
do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.768/09 – do Sr. Zé Geraldo 
– que “modifica o art. 11 da Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.152/09 – do Sr. Dr. Nechar – 
que “cria o Programa Nacional de Apoio a Reconversão 
da Citricultura e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.174/09 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campinas, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.263/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17 
de setembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.270/09 – do Sr. Silvio Torres – 
que “estabelece normas sobre a definição das ações 
destinadas à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 

aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e sobre 
a forma de planejamento, execução, acompanhamento 
e fiscalização da aplicação de recursos públicos des-
tinados aqueles eventos”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.326/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a incidência de juros na compen-
sação e no ressarcimento de créditos da Contribuição 
para o Pis/Pasep e da Cofins”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.517/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “permite a utilização de créditos de Pis/Pa-
sep e Cofins relativos a despesas de vale-transporte, 
vale-refeição, vale-alimentação, fardamento e uniforme 
ocorridas antes da vigência da Lei nº 11.868, de 8 de 
janeiro de 2009”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 – do Senado Federal– 
Francisco Dorneles – (PLS 411/2009) – que “altera as 
Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 
19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, 
de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de março 
de 2007, para estender o direito a crédito do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social e da 
Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição dos bens 
que especifica, para prever a incidência da taxa Selic 
sobre valores objeto de ressarcimento e para permitir 
que a pessoa jurídica exportadora compense créditos 
dessas contribuições com a Contribuição para a Se-
guridade Social a seu cargo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 3.967/97 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “estende a concessão da gratificação natalina 
aos que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalí-
cia”. (Apensados: PL 1780/1999, PL 3774/2000 (Apensa-
do: PL 4464/2001), PL 3999/1997, PL 4090/2001 (Apen-
sados: PL 4158/2001 e PL 5926/2001), PL 4325/2001 
(Apensado: PL 5356/2001), PL 6133/2002 (Apensa-
do: PL 3047/2004 (Apensado: PL 2362/2007)), PL 
6394/2002, PL 6766/2002 (Apensado: PL 1904/2007), 
PL 6881/2002, PL 6890/2002, PL 6916/2002, PL 
6947/2002, PL 7226/2002, PL 7344/2002, PL 460/2003, 
PL 770/2003, PL 1296/2003, PL 1312/2003, PL 
1421/2003, PL 1475/2003, PL 1708/2003, PL 2039/2003, 
PL 2299/2003, PL 3363/2004, PL 3633/2004, PL 
3652/2004, PL 3903/2004, PL 4366/2004, PL 4592/2004, 
PL 4613/2004, PL 4674/2004, PL 5662/2005, PL 
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5871/2005, PL 5936/2005, PL 6026/2005 (Apensa-
do: PL 5671/2009), PL 7146/2006, PL 7597/2006, PL 
380/2007, PL 434/2007, PL 577/2007, PL 682/2007, PL 
695/2007, PL 917/2007, PL 918/2007, PL 924/2007, PL 
952/2007, PL 1043/2007, PL 1577/2007, PL 1630/2007, 
PL 1781/2007, PL 1865/2007, PL 1898/2007, PL 
1959/2007, PL 1996/2007 (Apensado: PL 3356/2008), 
PL 2040/2007, PL 2146/2007, PL 2209/2007, PL 
2847/2008, PL 2911/2008, PL 2963/2008, PL 3163/2008, 
PL 4114/2008, PL 4233/2008, PL 4650/2009, PL 
5196/2009 e PL 5248/2009) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/03 – do Sr. Carlos Abica-
lil – que “estabelece os princípios e as diretrizes dos 
planos de carreira para os profissionais da educação 
básica pública”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.738/03 – do Sr. Carlos Abi-
calil – que “regulamenta a instituição do Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN para os profissionais da 
educação escolar, nos termos do art. 206 da Consti-
tuição Federal”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.345/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a criação do “Cadastro Na-
cional do Sistema Carcerário””. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – do Senado Federal – 
Leonel Pavan – (PLS 199/2005) – que “altera a Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei nº 7.679, 
de 23 de novembro de 1988, para dispor sobre o início 
do pagamento do seguro-desemprego ao pescador 
artesanal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.611/07 – do Sr. Pepe Vargas 
– que “regulamenta restritivamente o emprego da Ele-
troconvulsoterapia (ECT) e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3553/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.961/08 – do Poder Execu-
tivo – que “dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Gratificação por Exercício em 
Cargo de Confiança, nos órgãos da Presidência 
da República”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.423/08 – do Sr. João Matos – 
que “acrescenta o art. 7-A à Lei nº 11.273, de 6 de fe-
vereiro de 2006, que “autoriza a concessão de bolsas 
de estudo e de pesquisa a participantes de programas 

de formação inicial e continuada de professores para 
a educação básica”” 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.433/08 – do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e IV e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.575/09 – do Sr. Cândido Vacca-
rezza – que “altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 
2005, que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades 
que envolvam organismos geneticamente modificados 
– OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a 
Política Nacional de Biossegurança – PNB”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIAU. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini 
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Perma-
nente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”. 
(Apensados: PL 2062/2007 (Apensado: PL 3549/2008) 
e PL 3460/2008) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 6.466/09 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 504/2007) – que 
“altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, com o objetivo de incentivar a economia no 
consumo de água”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – do Sr. Beto Faro – que 
“altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 
1962, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-02-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.455/09 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “estabelece obrigação para a venda de passa-
gens de transporte coletivo interestadual”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.456/09 – do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre informações claras e legíveis na 
prestação de serviços de reboque, resgate, guincho e 
remoção de veículos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.473/09 – do Sr. Jaime Martins 
– que “altera o Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, para incluir novos trechos ferroviários na 
Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional 
de Viação”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 134-A, DE 2007, DO SR.  
ALCENI GUERRA, QUE “ACRESCENTA PARÁ-

GRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL E DÁ NOVA REDAÇÃO AO  

PARÁGRAFO 1º DO ART. 211” (PREVÊ A PUNI-
ÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL 

PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM 
CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA 

ESCOLA, E O ATENDIMENTO EM TEMPO  
INTEGRAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS) 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-02-10 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 

parágrafo 1º do art. 211”. (Apensados: PEC 141/2007 
e PEC 317/2008) 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE 2003, 
DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE “ALTERA O ART. 

132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”  
(REGULAMENTANDO A CARREIRA DE  

PROCURADOR MUNICIPAL). 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-02-10 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153/03 
– do Sr. Maurício Rands e outros – que “altera o art. 
132 da Constituição Federal”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190-A, DE 2007, 
DO SR. FLÁVIO DINO, QUE “ACRESCENTA O AR-
TIGO 93-A À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-02-10 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190/07 
– do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 93-A à 
Constituição Federal de 1988”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (7 DIAS) 

DECURSO: 4º DIA
ÚLTIMO DIA: 07/02/2010
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477/2009, que “abre cré-
dito extraordinário, em favor de diversos órgãos e 
entidades do Poder Executivo, no valor global de R$ 
18.191.723.573,00, e reduz o Orçamento de Investi-
mento de diversas empresas no valor global de R$ 
5.736.743.280,00, para os fins que especifica.”

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480/2009, que “abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência da República, 
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, das Relações Exteriores , da Saúde, da Defesa, da 
Integração Nacional e das Cidades, e de Transferências 
a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de 
R$ 1.374.057.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta 
e quatro milhões e cinquenta e sete mil reais), para os 
fins que especifica.”

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE  
MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 03/02/2010: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 
PROJETO DE LEI Nº 6.637/2009 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.302/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.585/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.585/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.605/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.667/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 6.303/2005 
PROJETO DE LEI Nº 706/2007 
PROJETO DE LEI Nº 3.454/2008 
PROJETO DE LEI Nº 4.752/2009 
RECURSO Nº 343/2009 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 6.709/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.722/2010 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 1.683/2003 
PROJETO DE LEI Nº 706/2007 
PROJETO DE LEI Nº 6.662/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.683/2009 

Comissão de Minas e Energia: 
PROJETO DE LEI Nº 6.621/2009 

PROJETO DE LEI Nº 6.633/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.700/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
PROJETO DE LEI Nº 6.720/2010 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 547/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 6.600/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.721/2010 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 549/2009 

Comissão de Turismo e Desporto: 
PROJETO DE LEI Nº 6.586/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.614/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.698/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 2.412, de 2007, do Sr. Regis de Oli-
veira, que “dispõe sobre a execução administrativa 
da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de suas respectivas au-
tarquias e fundações públicas, e dá outras provi-
dências” (define critérios para o processamento 
administrativo das execuções fiscais. Altera a Lei nº 
8.397, de 1992 e revoga a Lei nº 6.830, de 1980): 
PROJETO DE LEI Nº 2.412/2007 

Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 4.361, de 2004, do Sr. Vieira 
Reis, que “modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente” (disciplina o funcionamento 
dos estabelecimentos que oferecem jogo eletrôni-
co ou diversão eletrônica, destinados ao público 
infanto-juvenil).: 
PROJETO DE LEI Nº 4.361/2004 

(Encerra-se a sessão às 19 horas.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 
do RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 864/2001 (Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização) – Dispõe sobre 
a validação dos atos praticado com base na Medida 
Provisória nº 2.079-77, de 25 de janeiro de 2001, que 
“Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores públicos do Poder Executivo Federal, inclusive 
suas autarquias e fundações, bem como dos empre-
gados das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista e de suas subsidiárias, e dá outras 
providências”.
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PROJETO DE LEI 

Nº 2.442/2000 (Gilmar Machado) – Altera os dispo-
sitivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e 
dá outras providências.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do 
RICD, as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI:

Nº 2.631/2007 (Brizola Neto) – Regulamenta a 
profissão de Disc-Jockey – DJ e Vid-Jockey – VJ.

Nº 2.667/2007 (Waldir Maranhão) – Dispõe so-
bre a regulamentação da profissão de Magistério da 
Educação Básica e autoriza a criação do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais do Magistério da 
Educação Básica.

Nº 5.056/2009 (Fernando de Fabinho) – Altera 
a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei n.º 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que Institui o Código Civil, 
declaro, nos termos do art. 164, inciso II, do RICD, a 
prejudicialidade do Projeto de Lei nº 1.471/1989. Por 
oportuno, determino sejam arquivadas todas as propo-
sições acessórias ao projeto mencionado, devendo ser 
juntadas aos respectivos autos. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei n.º 12.191, de 
13 de janeiro de 2010, que Concede anistia a policiais 
e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, 
Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, 
Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar 
de movimentos reivindicatórios, declaro, nos termos 
do art. 164, inciso II, do RICD, a prejudicialidade do 
Projeto de Lei nº 6.217/2009. Por oportuno, determino 
sejam arquivadas todas as proposições acessórias ao 
projeto mencionado, devendo ser juntadas aos respec-
tivos autos. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a aprovação pela Câmara dos 
Deputados, em 27 de outubro de 2009, do Projeto de 

Lei nº 3.541, de 2008, que “Institui o Dia Nacional do 
Evangélico a ser comemorado no dia 30 de novembro 
de cada ano”, declaro a prejudicialidade, nos termos 
do art. 164, inciso II, dos Projetos de Lei nºs 283/99, 
291/99 e 2.175/99. Por oportuno, determino sejam ar-
quivadas todas as proposições acessórias aos projetos 
mencionados, devendo ser juntadas aos respectivos 
autos. Publique-se

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a aprovação pela Câmara dos 
Deputados do Projeto de Lei nº 4.516, de 2004, que 
dispõe sobre a duração da jornada de trabalho dos 
Operadores de Telemarketing, declaro a prejudiciali-
dade, nos termos do art. 164, inciso II, do Projeto de 
Lei nº 4.899/09. Por oportuno, determino sejam arqui-
vadas todas as proposições acessórias aos projetos 
mencionados, devendo ser juntadas aos respectivos 
autos. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
Tendo em vista a vigência da Lei n.º 11.829, de 

25 de novembro de 2008, que Altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 2008 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para aprimorar o combate à produção, 
venda e distribuição de pornografia infantil, bem como 
criminalizar a aquisição e a posse de tal material e 
outras condutas relacionadas à pedofilia na internet, 
declaro, nos termos do art. 164, inciso II, do RICD, a 
prejudicialidade dos Projetos de Lei nºs 2.662/2007, 
4.990/2005, 5.694/2005 e 6.127/2002. Por oportuno, 
determino sejam arquivadas todas as proposições 
acessórias aos projetos mencionados, devendo ser 
juntadas aos respectivos autos. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2010. – Michel Temer, 
Presidente.

PARECER

PROJETO DE LEI Nº 3.569-A, DE 2008 
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Determina aos estabelecimentos ban-
cários situados em todo território nacional 
a instalação de assentos para os usuários 
que estiverem no aguardo da vez de se-
rem atendidos pelo caixa; tendo parecer da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela 
aprovação deste e dos de nºs 4.100/08 e 
5.033/09, apensados, com substitutivo (re-
lator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).
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Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em questão obriga os estabeleci-
mentos bancários situados em todo o território nacional 
a instalarem assentos para os usuários que estiverem 
no aguardo da vez de serem atendidos. Estipula, ain-
da, que o não cumprimento dessa obrigação implicará 
multa equivalente a 1000 (mil) UFIR’s a ser repassada 
para o Programa Fome Zero. Também, que os esta-
belecimentos bancários terão prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da publicação da lei em questão, 
para se adequarem às citadas disposições. 

Justifica o autor sua iniciativa, argumentando que 
“alguns estabelecimentos já disponibilizam assentos 
para seus clientes, o que facilita a vida – principal-
mente – de idosos, gestantes e pessoas portadoras 
de deficiência”, entendendo ser necessária que essa 
prática se estenda como regra geral, para todo o ter-
ritório nacional.

Ao PL nº 3.569/08, foram apensados o Projeto de 
Lei nº 4.100, de 2008, do Deputado Júlio Delgado, e o 
Projeto de Lei nº 5.033, de 2009, do Deputado Nelson 
Bornier, ambos com o mesmo propósito básico. 

O Projeto de Lei nº 4.100, de 2008, porém, é mais 
amplo, pois estende a exigência da instalação desses 
assentos também às demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, aos órgãos 
e entidades do serviço público federal, aos hospitais 
públicos e privados, aos serviços notariais e de regis-
tro, às empresas de transporte aéreo e terrestre de 
passageiros, às empresas de telefonia fixa ou móvel, 
às concessionárias de serviços regulados pelo poder 
público federal e a outros estabelecimentos que prestam 
atendimento direto ao público em virtude de delegação 
ou autorização de órgão ou entidade da administração 
pública federal, inclusive repartições de trânsito.

Estabelece ainda o PL nº 4.100/08 que as insti-
tuições acima deverão instalar sistema para controle 
da hora de ingresso dos consumidores ou usuários no 
estabelecimento, tendo em vista que o prazo para o 
respectivo atendimento não poderá ser superior a 30 
(trinta) minutos. Esse prazo poderá ser de 40 (quarenta) 
minutos em datas específicas como vésperas ou dias 
subsequentes a feriados, no período compreendido 

entre o primeiro e quinto dia útil do mês e, também, 
no último dia de cada mês.

Dispõe, ainda (art.7º), que as disposições da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código do 
Consumidor), se aplicam às entidades responsáveis 
pelos serviços notariais e de registro de que trata o art. 
236 da Constituição Federal, ou seja, aos tabeliães de 
notas; aos tabeliães e oficiais de registro de contratos 
marítimos; aos tabeliães de protesto de títulos; aos 
oficiais de registro de imóveis; aos oficiais de registro 
de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 
aos oficiais de registro civis das pessoas naturais e 
de interdições e tutelas, e aos oficiais de registro de 
distribuição.

Por fim, estabelece que a anotação no certifica-
do de registro a que se refere a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, da alienação fiduciária de veículo 
automotor pelo órgão competente de trânsito, produz 
efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qual-
quer ouro registro público, sujeitando-se os infratores 
à devolução em dobro do valor recebido e à multa no 
valor de 1.000 a 50.000 UFIR’s, além de outras pe-
nalidades. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Voto do Relator

A presente matéria será analisada pelas Co-
missões de Finanças e Tributação e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, submetendo-se, nesta Co-
missão, a uma apreciação voltada exclusivamente ao 
consumidor e seus direitos.

Nesse sentido, entendemos que os propósitos 
do PL nº 3.569/08, do PL nº 5.033/09, bem como os 
do PL nº 4.100/08, de forma mais ampla, atendem 
aos interesses de todos os consumidores clientes de 
estabelecimentos bancários, e demais instituições, 
em especial daqueles beneficiados pelo atendimento 
preferencial previsto em lei. O tempo de permanência 
de todos eles, sem exceção, no interior desses estabe-
lecimentos, depende, exclusivamente, da capacidade 
material dessas instituições em atendê-los. Nada mais 
justo, portanto, que, durante esse período, um mínimo 
de conforto lhes seja proporcionado. 

Por outro lado, há que se reconhecer a impor-
tância de submeter à Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código do Consumidor) as entidades res-
ponsáveis pelos serviços notariais e de registro. Nos-
sa sociedade, excessivamente burocratizada, obriga 
que milhares de pessoas se utilizem diariamente dos 
serviços dessas entidades na busca dos mais diversos 
tipos de formalização ou regularização.
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Quanto à pretendida anotação no certificado 
de registro a que se refere a Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, da alienação fiduciária de veículo 
automotor pelo órgão competente de trânsito, para 
produzir efeitos probatórios contra terceiros, dispen-
sando-se qualquer outro registro público, cabe um 
esclarecimento.

Recentemente foi aprovado nesta Casa o PLV nº 
29/2008 relativo à Medida Provisória nº 442, de 2008, 
onde se encontra disposição que contempla, no caso, 
exatamente a mesma preocupação do autor do PL nº 
4.100/08, na medida em que estabelece que nas “ope-
rações de arrendamento mercantil ou qualquer outra 
modalidade de crédito ou financiamento a anotação 
da alienação fiduciária de veículo automotor no cer-
tificado de registro a que se refere a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos pro-
batórios contra terceiros, dispensado qualquer outro 
registro público”.

Em função do exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.569, de 2008, do Projeto de Lei 
nº 4.100, de 2008, e do Projeto de Lei nº 5.033, de 
2009, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 3.569, DE 2008

Determina a instalação de assentos 
para usuários em espera de atendimento 
pelas instituições financeiras e outras que 
relaciona e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as instituições mencionadas no art. 

3º desta lei obrigadas a adotar medidas para ameni-
zar o desconforto de seus consumidores ou usuários 
quando em espera de atendimento. 

Art. 2º As medidas de que trata o art. 1º são:
I – disponibilização de assentos durante o perí-

odo de espera no atendimento;
II – equipamento para emissão de bilhete para re-

gistro do horário de ingresso no estabelecimento; e,
III – adoção de tempo máximo para atendimento.
Parágrafo único. Para efeito da consecução do 

disposto no inciso I deste artigo serão observados os 
parâmetros técnicos a serem estipulados na regula-
mentação desta lei. 

Art. 3º Sujeitam-se ao disposto nesta lei:
I – as instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II – os órgãos e entidades do serviço público 

federal;
III – os hospitais públicos e privados; 

IV – os serviços notariais e de registro de que tra-
ta o art. 236 da Constituição Federal e a Lei nº 8.935, 
de 18 de novembro de 1994;

V – empresas de transporte aéreo e terrestre de 
passageiros; 

VI – empresas prestadoras de serviços de telefonia 
fixa ou móvel, bem como outras empresas concessionárias 
de serviços regulados pelo poder público federal; e,

VII – repartições de trânsito.
Art. 4º As instituições mencionadas no art. 3º 

desta lei farão instalar e manterão em funcionamen-
to equipamento para emissão de bilhete no qual será 
registrado o horário de ingresso de consumidores ou 
usuários no estabelecimento.

Parágrafo único. A instalação de que trata o ca-
put deste artigo observará o seguinte cronograma a 
ser atendido com base no quantitativo de unidades de 
atendimento das instituições mencionadas no art. 3, 
computado a partir da data de publicação desta lei: 

I – 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, ao 
final do primeiro trimestre;

II – 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, ao 
final do segundo trimestre;

III – 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, 
ao final do terceiro trimestre;

IV – 100% (cem por cento) ao final do quarto 
trimestre.

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso III do art. 
2º, o tempo de espera nos estabelecimentos não po-
derá superar 30 (trinta) minutos.

§ 1º O tempo de espera a que se refere o caput 
poderá ser de até 40 (quarenta) minutos, desde que 
sejam afixados avisos no estabelecimento alertando 
sobre a demora e sobre os motivos que lhe deram 
causa ou nas seguintes ocasiões:

a) primeiro ao quinto dia útil e último dia 
útil de cada mês;

b) véspera ou dia imediatamente subse-
quente a feriados;

§ 2º Para os fins desta lei, tempo de espera é o 
tempo transcorrido entre o instante em que o cidadão 
ingressa em estabelecimento a que se refere o art. 4º e o 
instante em que venha a ser chamado para atendimento 
individual em estação de trabalho, mesa de atendimento, 
ou qualquer outro local para esse fim designado.

§ 3º No caso das instituições bancárias, o tempo 
de espera a que se refere o caput aplica-se ao atendi-
mento pelos caixas.

Art. 6° Os procedimentos administrativos de que 
trata esta lei serão aplicados, de acordo com as normas 
vigentes, quando da denúncia, por usuário ou entidade 
da sociedade civil legalmente constituída, devidamente 
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acompanhada de provas, ao órgão fiscalizador compe-
tente sendo facultado ao estabelecimento denunciado 
apresentar sua defesa no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da devida notificação.

Art. 7º Aplicam-se às entidades de que trata o 
inciso IV do art. 3º as disposições constantes na Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 8º Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (no-
venta) dias contados da data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 

nº 3.569/2008 e os Projetos de Lei nºs 4.100/2008 e 
5.033/2009, com substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Vital do Rêgo Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ana Arraes – Presidenta; Antonio Cruz, Celso Russo-
manno, Dimas Ramalho, Elismar Prado, Felipe Bornier, 
Júlio Delgado, Leo Alcântara, Luiz Bittencourt, Neudo 
Campos, Ricardo Tripoli, Ivan Valente, Julio Semeghi-
ni, Leandro Vilela, Nilmar Ruiz, Vital do Rêgo Filho e 
Wellington Roberto. 

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2009. – 
Deputada Ana Arraes, Presidenta.

SEÇÃO II
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Íris de Araújo - PMDB
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Antonio Cruz - PP
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Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
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Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
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Angelo Vanhoni - PT
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Cláudio Diaz - PSDB
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Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
21 vagas 21 vagas

PSDB/DEM/PPS
12 vagas 12 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
6 vagas 6 vagas

PV
1 vaga 1 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: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
11 vagas 11 vagas

PSDB/DEM/PPS
6 vagas 6 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas
Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
21 vagas 21 vagas

PSDB/DEM/PPS
12 vagas 12 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
6 vagas 6 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
32 vagas 32 vagas

PSDB/DEM/PPS
18 vagas 18 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN

8 vagas 8 vagas
PV

2 vagas 2 vagas
PSOL

1 vaga 1 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: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
11 vagas 11 vagas

PSDB/DEM/PPS
6 vagas 6 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
5 vagas 5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas 2 vagas

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
5 vagas 5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas
Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

9 vagas 9 vagas
PSDB/DEM/PPS

5 vagas 5 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

2 vagas 2 vagas
PHS

1 vaga 1 vaga
PRB

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
17 vagas 17 vagas

PSDB/DEM/PPS
10 vagas 10 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
17 vagas 17 vagas

PSDB/DEM/PPS
10 vagas 10 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
11 vagas 11 vagas

PSDB/DEM/PPS
6 vagas 6 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas
Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675

FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
5 vagas 5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas 2 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
5 vagas 5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas 2 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
16 vagas 16 vagas

PSDB/DEM/PPS
9 vagas 9 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
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: Damião Feliciano (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
16 vagas 16 vagas

PSDB/DEM/PPS
9 vagas 9 vagas



PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
5 vagas 5 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
2 vagas 2 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
17 vagas 17 vagas

PSDB/DEM/PPS
10 vagas 10 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
13 vagas 13 vagas

PSDB/DEM/PPS
8 vagas 8 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10 vagas 10 vagas

PSDB/DEM/PPS
6 vagas 6 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
3 vagas 3 vagas
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
16 vagas 16 vagas

PSDB/DEM/PPS
9 vagas 9 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
4 vagas 4 vagas

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PP
Jairo Carneiro

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PDT
João Dado

PSC
Regis de Oliveira

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja



PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat

PSB
Rodrigo Rollemberg

PSC
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra
Fernando Lopes Filipe Pereira
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Magela 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira (Licenciado)
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo

Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel
Fernandes

Claudio Cajado Rômulo
Gouveia

João Almeida 2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV
Sarney Filho Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
PRB

George Hilton vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Bilac Pinto
Dalva Figueiredo Fernando Gonçalves
José Santana de Vasconcellos Geraldo Pudim
Márcio Reinaldo Moreira Nazareno Fonteles
Mauro Lopes Pastor Pedro Ribeiro

Miguel Corrêa Ricardo Barros
(Licenciado)

Nelson Trad Veloso
Paes Landim 2 vagas
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O



ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".

Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos

Biscaia
Augusto Farias Átila Lins
Benedito de Lira Eduardo Amorim
Dr. Rosinha Elismar Prado
Eduardo Valverde Joaquim Beltrão
Mauro Benevides 4 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de

Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier

Cida Diogo Janete Rocha
Pietá

Dr. Nechar vaga do PV Luiz Couto
Elcione Barbalho 4 vagas
Fátima Bezerra
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Solange Amaral
Thelma de Oliveira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Edmilson

Valentim

Sueli Vidigal Perpétua
Almeida

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PRB
Cleber Verde Márcio Marinho
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232
FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Mabel Márcio Reinaldo Moreira
Virgílio Guimarães Maurício Rands
1 vaga Ricardo Barros (Licenciado)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Antonio Carlos Mendes Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza
(Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado

Miro Teixeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
1 vaga Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela
José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sérgio Barradas
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame

Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde Paes Landim

Flaviano Melo Waldir Maranhão
(Licenciado)

José Airton Cirilo Zezéu Ribeiro
Luciana Costa 4 vagas
Moacir Micheletto
Sérgio Moraes
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos

Moreira Mendes Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Perpétua Almeida
Ribamar Alves 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido
de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:



3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 5 vagas
Neilton Mulim
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga

Patriota
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga) Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio

Nelson Trad Rodrigo Rocha
Loures

Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 3 vagas
Paulo Maluf
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3126-6207
FAX: (61) 3126-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Edio Lopes
Bilac Pinto Fernando Ferro
Chico D'angelo Francisco Praciano
Décio Lima Lincoln Portela
Elismar Prado Luiz Fernando Faria
José Otávio Germano Marinha Raupp
Lupércio Ramos Rebecca Garcia
Marcelo Melo Sabino Castelo Branco
Paulo Roberto Pereira Wladimir Costa

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Bruno Araújo
André de Paula Jorge Khoury
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Germano Bonow Leandro Sampaio
Otavio Leite Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Fábio Faria
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca Fábio Ramalho

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS



Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Paulo Abi-ackel
Onyx Lorenzoni 3 vagas
Paulo Bornhausen
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Maurício Quintella Lessa
Fernando Ferro Nilson Mourão
João Pizzolatti Pedro Fernandes
Jorge Bittar
(Licenciado) Rubens Otoni

Laerte Bessa Sandes Júnior
Regis de Oliveira Virgílio Guimarães

Vicente Arruda (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen
(Licenciado) Geraldo Thadeu

Osório Adriano Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Paulo Abi-ackel William Woo
Ricardo Tripoli 2 vagas

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 134-A, DE

2007, DO SR. ALCENI GUERRA, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ART . 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 211"
(PREVÊ A PUNIÇÃO PARA O AGENTE PÚBLICO

RESPONSÁVEL PELA GARANTIA À EDUCAÇÃO BÁSICA, EM

CASO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DA ESCOLA, E
O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS

PÚBLICAS)
Presidente: Nilson Mourão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Fátima Bezerra Antonio Carlos

Chamariz
Fernando Marroni Eudes Xavier
Joaquim Beltrão Iran Barbosa
José Linhares João Matos
Maria Lúcia Cardoso Reginaldo Lopes
Nilmar Ruiz 4 vagas
Nilson Mourão
Paes Landim
Professor Setimo
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Eduardo Sciarra
Ilderlei Cordeiro Germano Bonow
Lobbe Neto Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Átila Lira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: 61 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL).

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Antônio Carlos Biffi
José Eduardo
Cardozo José Mentor

Maurício Quintella
Lessa Paes Landim

Maurício Rands Reginaldo Lopes
Mendes Ribeiro
Filho

Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nelson Trad Wilson Santiago
Regis de Oliveira 4 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury 5 vagas
Gustavo Fruet
Ilderlei Cordeiro
Otavio Leite
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Alice Portugal Lídice da Mata

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 190-A, DE
2007, DO SR. FLÁVIO DINO, QUE "ACRESCENTA O ARTIGO

93-A À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988"
Presidente: Gorete Pereira (PR)
1º Vice-Presidente: Major Fábio (DEM)
2º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
3º Vice-Presidente: Antonio Carlos Chamariz (PTB)
Relator: Manoel Junior (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Antonio Carlos Biscaia
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Elismar Prado Fernando Ferro
Geraldo Pudim José Eduardo Cardozo
Gorete Pereira Marinha Raupp
Iran Barbosa 4 vagas
José Airton Cirilo
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Regis de Oliveira
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio 5 vagas
Indio da Costa
Major Fábio
Moreira Mendes
Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Capitão Assumção vaga do PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Flávio Dino

Mauro Nazif
PV

Lindomar Garçon
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de
Sá Jofran Frejat

Dalva Figueiredo Joseph Bandeira

Eduardo
Valverde Magela

Eliene Lima Marcelo Melo
Elismar Prado Natan Donadon
Geraldo Pudim Paes de Lira
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre
Silveira João Campos

Jorginho Maluly Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Major Fábio Marina Maggessi
Zenaldo
Coutinho William Woo

1 vaga 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Francisco
Tenorio Dagoberto

João Dado Flávio Dino
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra

Gorete Pereira Maria Lúcia
Cardoso

Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Vicentinho
Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme

Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
Rita Camata vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Chico Lopes

Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa
Grazziotin

Rodrigo Rollemberg
PV

Roberto Santiago 1 vaga
PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga) Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira
Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Jerônimo Reis
Germano Bonow Major Fábio
Humberto Souto Raimundo Gomes de Matos
João Campos 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Anselmo de

Jesus

Deley Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão (Licenciado) Edinho Bez

Luiz Carlos Busato Janete Rocha
Pietá

Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas

Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Fernando

Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eliene Lima
Átila Lins Elismar Prado
Edmar Moreira Elizeu Aguiar
Fátima Bezerra Emilia Fernandes
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Leonardo Monteiro Luiz Couto
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Pimenta Silas Câmara
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão

João Campos Guilherme Campos vaga do

PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Marcelo Itagiba

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Fernando Chiarelli
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PRB

Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães

Nelson Pellegrino (Licenciado) Leonardo Picciani
(Licenciado)

Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Edson Aparecido

Mendonça Prado Major Fábio
Raul Jungmann Pinto Itamaraty
Rodrigo de Castro 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS

Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE

2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO,

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO)
Presidente: Carlos Willian (PTC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Alves (PTB)
3º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier Dr. Nechar vaga do PV

Geraldo Resende Emiliano José
Hugo Leal Fernando Nascimento
Iran Barbosa Gorete Pereira
José Linhares João Matos
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS Márcio Reinaldo Moreira
Paulo Delgado Pedro Eugênio
Roberto Alves Rebecca Garcia
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Eduardo Sciarra
Eduardo Barbosa Ilderlei Cordeiro
Leandro Sampaio Luiz Carlos Setim
Raimundo Gomes de Matos Otavio Leite
Rita Camata vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Capitão Assumção
Paulo Rubem Santiago 1 vaga

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (63) 3216-6232
FAX: (63) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE
2001, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA A ALÍNEA "D"
DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,



PARA INSTITUIR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA
CADERNOS ESCOLARES".

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Décio Lima (PT)
3º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Décio Lima Carlos Zarattini
Edinho Bez Fernando Nascimento
Eliene Lima Pedro Fernandes
Elismar Prado Raul Henry
João Maia Sandro Mabel
Jurandil Juarez 3 vagas
Paes Landim
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
João Bittar Luiz Carlos Hauly
Leandro Sampaio 4 vagas
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-9287

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Maurício Quintella Lessa

Carlos Zarattini Pastor Manoel Ferreira
(Licenciado)

José Guimarães Regis de Oliveira
Mauro Benevides 6 vagas
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PRB

Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Cleber Verde

Léo Vivas
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 391-A, DE

2009, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS, QUE "ALTERA
O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA

ESTABELECER PLANO DE CARREIRA E PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA O AGENTE COMUNITÁRIO

DE SAÚDE E O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Fátima Bezerra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César Carlos Santana
Elizeu Aguiar Charles Lucena
Fátima Bezerra Domingos Dutra vaga do PV

Geraldo Resende Eduardo Amorim
Jackson Barreto Fernando Ferro
Pedro Chaves José Airton Cirilo
Pedro Wilson Leandro Vilela
Washington Luiz Paulo Rocha

Wilson Santiago
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra Albano Franco
Humberto Souto Efraim Filho
João Campos Ilderlei Cordeiro
Mendonça Prado Major Fábio
Raimundo Gomes de
Matos Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal vaga do PHS Janete Capiberibe
Daniel Almeida Sebastião Bala Rocha vaga do PHS

Valtenir Pereira (Dep. do PHS ocupa a vaga)
PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Uldurico Pinto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416 -A, DE
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART.

216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA
NACIONAL DE CULTURA".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Alexandre Santos Elismar Prado
Angelo Vanhoni Fernando Marroni
Fátima Bezerra Lelo Coimbra
Jaime Martins Magela
José Linhares 5 vagas
Maurício Rands
Professor Setimo
Roberto Alves
Wilson Santiago

PSDB/DEM/PPS
Lobbe Neto Guilherme Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
3 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE

2005, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", CRIANDO VARAS

ESPECIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Moreira Mendes (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Mauro Benevides
Geraldo Pudim Osmar Serraglio
Jofran Frejat Paes Landim
Luiz Couto Veloso
Nelson Trad 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Claudio Cajado 5 vagas
Gustavo Fruet
Moreira Mendes
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valtenir Pereira Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)

3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Moacir Micheletto
Leonardo Quintão Nelson Meurer
Nelson Bornier Nelson Trad
Roberto Balestra Regis de Oliveira
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Arnaldo Faria de

Sá
Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário Tonha
Magalhães

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas
Solange Amaral
Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB



Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues Ilderlei Cordeiro
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes
Urzeni Rocha
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

1 vaga (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro

Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
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
Neilton Mulim Paes Landim
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vander Loubet Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly 3 vagas
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS



(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá Natan
Donadon

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga) Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado) Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES)

Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Gabeira (PV)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Colbert Martins Dr. Rosinha



José Genoíno Emiliano José
Maurício Rands Fernando Ferro
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Milton Monti Paulo Teixeira
Reginaldo Lopes Pedro Fernandes
Rodrigo Rocha Loures Vicente Arruda
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Gustavo Fruet
Guilherme Campos 4 vagas
José Carlos Aleluia
Raul Jungmann
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo 2 vagas
Lídice da Mata

PV
Fernando Gabeira 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Ernandes Amorim Aníbal Gomes
Fernando Ferro Carlos Abicalil
Fernando Marroni Eudes Xavier
João Maia Marcos Lima
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 Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Cláudio Diaz
Eduardo Sciarra Geraldo Thadeu
Fernando Chucre Vitor Penido
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira Fábio Ramalho

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6218 / 6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV



Marcelo Ortiz Fernando Gabeira
PHS

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;

ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Anselmo de Jesus (PT)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
Relator: Aldo Rebelo (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dr. Rosinha Asdrubal Bentes
Ernandes Amorim Assis do Couto
Homero Pereira Carlos Abicalil
Leonardo Monteiro Celso Maldaner vaga do PHS

Luis Carlos Heinze Fernando Ferro
Moacir Micheletto Silas Brasileiro
Paulo Piau Waldemir Moka

Valdir Colatto Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame Cezar Silvestri

Carlos Melles Eduardo Sciarra

Marcos Montes Gervásio Silva vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Moreira Mendes Lira Maia
Nilson Pinto Urzeni Rocha

Wandenkolk Gonçalves
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS
(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 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 Carlos Alberto Canuto
Carlos Zarattini Neudo Campos
Ernandes Amorim Nilson Mourão
Fernando Ferro Pedro Fernandes
Jackson Barreto Tonha Magalhães
João Pizzolatti 4 vagas
Moises Avelino
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
1 vaga 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 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE

OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE



SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE

CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
DAS EXECUÇÕES FISCAIS. ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992

E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980)
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Paulo Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Eudes Xavier
Armando Monteiro João Maia
João Paulo Cunha Luiz Carlos Busato
José Otávio Germano Paes Landim
Jurandil Juarez Pepe Vargas
Marcelo Almeida Reginaldo Lopes
Pedro Eugênio 3 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Efraim Filho
Guilherme Campos Leonardo Vilela
Luiz Carlos Hauly Mendonça Prado
Moreira Mendes 2 vagas
Onyx Lorenzoni

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin Sebastião Bala Rocha
Sergio Petecão 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Andre Vargas
Charles Lucena Beto Mansur
Devanir Ribeiro Edio Lopes
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
Henrique Eduardo Alves Eunício Oliveira
José Rocha Geraldo Simões
Paulo Teixeira Hugo Leal
Rose de Freitas João Carlos Bacelar
Simão Sessim Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Ilderlei Cordeiro
Humberto Souto João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Maia Filho
Osório Adriano Luiz Carlos Hauly
Rodrigo Maia Marcio Junqueira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Alice Portugal

Miro Teixeira Valtenir Pereira
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL
Ivan Valente (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão (Licenciado)
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
Marcelo Melo 3 vagas
Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 2004, DO SR.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS

GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966 (REVOGA

DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE
2002)

Presidente: Moreira Mendes (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (DEM)
2º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
3º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de
Sá Celso Russomanno

Darcísio Perondi Dr. Nechar vaga do PV

Homero Pereira Elizeu Aguiar
José Mentor Fernando Marroni
Nelson Meurer Vander Loubet
Osmar Serraglio Vinicius Carvalho
Pepe Vargas 3 vagas
Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Alexandre Silveira
Duarte Nogueira Luiz Carlos Hauly
Jorginho Maluly Luiz Carlos Setim
Moreira Mendes Marcos Montes
Paulo Magalhães Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Beto Albuquerque
Júlio Delgado Pompeo de Mattos

PV

Lindomar Garçon
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Telefones: (63) 3216-6232

FAX: (63) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Emiliano José
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Raul Henry
Márcio Reinaldo
Moreira Reginaldo Lopes

Osmar Serraglio Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Wilson 3 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel
Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS,

QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE" (DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DOS

ESTABELECIMENTOS QUE OFERECEM JOGO ELETRÔNICO
OU DIVERSÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO PÚBLICO

INFANTO-JUVENIL).
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Colbert Martins Cida Diogo
Edinho Bez Iriny Lopes
Elismar Prado Pepe Vargas



José Linhares 5 vagas
Paulo Teixeira
Vicentinho Alves
Wladimir Costa
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Lobbe Neto
Efraim Filho Paulo Bornhausen
Julio Semeghini Rogério Marinho
Luiz Carlos Setim 2 vagas
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sueli Vidigal Manuela D'ávila
Valadares Filho Paulo Rubem Santiago

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Emiliano José
Eduardo Valverde Fernando Melo
Filipe Pereira Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Osmar Serraglio
Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Pastor Pedro Ribeiro
Sérgio Brito (Licenciado) vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Vilson Covatti

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio

João Campos Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Pinto Itamaraty

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Flávio Bezerra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Carlos Santana
Gladson Cameli Filipe Pereira
Luciana Costa José Airton Cirilo
Marinha Raupp Maurício Quintella Lessa
Pastor Manoel Ferreira
(Licenciado) Mauro Lopes

Paulo Henrique Lustosa Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS

Raul Henry Paulo Roberto Pereira
Reginaldo Lopes (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro 2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Rodrigo de Castro

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando
Aparecido de Oliveira Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Márcio Marinho
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha



Marcelo Guimarães Filho
PSDB/DEM/PPS

Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
1 vaga Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira 2 vagas
Raimundo Gomes de
Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Gladson Cameli
José Mentor Jurandy Loureiro
Marçal Filho Pedro Fernandes
Marcelo Castro Silvio Costa
Nelson Meurer Vicente Arruda
Professor Setimo Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame Bruno Araújo

Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Marcio Junqueira
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Sebastião Bala Rocha
Dr. Ubiali (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

PRB
Eduardo Lopes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE

DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 APENSADO A ESTE.

Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira

Dr. Nechar vaga do PV Ricardo Barros
(Licenciado)

Hugo Leal vaga do PRB Sabino Castelo
Branco

Leo Alcântara Vander Loubet
Luiz Bittencourt Vital do Rêgo Filho
Luiz Sérgio 2 vagas
Marcelo Castro
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV



(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado) Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos 2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:

3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho 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: 3216-5631
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Carlos Chamariz Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Dr. Nechar vaga do PV

Emilia Fernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra José Linhares
Fátima Pelaes Lucenira Pimentel
Geraldo Pudim Luiz Couto
Maria do Rosário Paulo Henrique Lustosa
Nilmar Ruiz vaga do PSDB/DEM/PPS 4 vagas
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
Solange Amaral
Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila 2 vagas
Sandra Rosado

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha

Hugo Leal Leonardo
Quintão

Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Pimenta
Márcio Reinaldo Moreira Pedro Eugênio

Nelson Meurer Pedro
Fernandes

Pedro Novais Regis de
Oliveira

Ricardo Berzoini 3 vagas
Vignatti
Virgílio Guimarães

Vital do Rêgo Filho
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira

Ilderlei Cordeiro Edson
Aparecido

José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carreira
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Paulo Rubem Santiago Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Vanessa
Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Willian
Arnaldo Faria de Sá Décio Lima
Carlos Bezerra Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
Luiz Alberto Laerte Bessa
Marcelo Melo Luiz Carlos Busato
Pastor Pedro Ribeiro Neilton Mulim
Paulo Pimenta Paes de Lira
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Wilson
Simão Sessim 3 vagas
Vilson Covatti
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 4 vagas

Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
José Carlos Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd



oB ocupa a vaga)
PV

Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Titulares Suplentes
PT

Maria do Rosário
PSDB

João Campos
Marcelo Itagiba

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES ACERCA DO APAGÃO OCORRIDO NO DIA

10/11/2009 EM VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS
Coordenador: Bernardo Ariston (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Alexandre Santos
Bernardo Ariston
Marcos Lima
Nelson Bornier
Wladimir Costa

PT
Fernando Ferro
Fernando Marroni
Jorge Boeira

PSDB
Carlos Brandão

DEM
José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira

PP
Eduardo da Fonte

PDT
Brizola Neto

PSC
Carlos Alberto Canuto

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB

Edio Lopes
PT

Francisco Praciano
PSDB

Urzeni Rocha
DEM

Marcio Junqueira
PR

Luciano Castro
PP

Neudo Campos
PSB

Maria Helena
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT
Marco Maia

PSDB
Cláudio Diaz

PP
Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR



Nelson Goetten
PP

Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA EMBAIXADA BRASILEIRA EM HONDURAS E

COLABORAR COM OS ESFORÇOS DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
QUE ENVOLVE O ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE MANOEL

ZELAYA NAS DEPENDÊNCIAS DA LEGAÇÃO DO BRASIL
NESSE PAÍS.

Coordenador: Raul Jungmann (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra

PT
Maurício Rands Carlos Zarattini

Janete Rocha Pietá
Paulo Pimenta

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Claudio Cajado

PSC
Marcondes Gadelha

PPS
Raul Jungmann

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia

PR
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)

Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PTB
Pedro Fernandes

PDT
Julião Amin

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos

Biscaia

Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de
Sá

Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil

José Mentor Carlos Eduardo
Cadoca

Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Fátima Pelaes
Mauro Benevides Milton Monti
Nelson Marquezelli Rubens Otoni
Paulo Maluf Zezéu Ribeiro
Reginaldo Lopes 2 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE



PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PTB
Silvio Costa

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal
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
Dr. Nechar
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB

Armando Monteiro
PPS

Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



� � � Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br
Site: http://www2.camara.gov.br/internet/publicacoes/edicoes

� Legislação da Mulher, 2. ed.
ISBN 978-85-736-5553-7

� Legislação Brasileira sobre Direitos Intelectuais, 3. ed.
ISBN 978-85-736-5611-4

� Catálogo Edições Cãmara 2007 a 2009



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
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